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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Börn blogga um tísku
Er það siðferðislega rangt?
tíska 60

Sjötíu ár liðin
Minnisstæður dagur árið
1940 rifjaður upp.
hernámið 36

HJÓLAÐ Í MÖKKINN Andrés Viðarsson, íbúi við Ránargötu, þurfti eins og aðrir íbúar í Vík í Mýrdal að gera ráðstafanir í gær vegna öskufallsins.
Aðstæður voru svo erfiðar að fólk hélt sig mest inni og um sjötíu manns ákváðu að fara frá Vík og dvelja hjá vinum eða ættingjum. Vík var eins og draugabær yfir að líta og ekki útséð með hvenær fólk fær frið fyrir þessum vágesti.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nýyrði skáldsins
Stiklað á stóru í orðasmiðju
Jónasar Hallgrímssonar.
tungumálið 44
3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Fjölskyldan l Allt l Allt atvinna

Dómsmálaráðherra leggur fram tillögu um að efla embætti sérstaks saksóknara fyrir ríkisstjórn í vikunni.
Tugir starfsmanna verða ráðnir. Saksóknari hyggst yfirheyra á þriðja tug manna á næstu dögum.

ÚTIVIST

stendur fyrir
göngu um Barmaska
dag. Gengið
rð á sunnuverður með
Litla-Reyðarbarmi
Kringlumýri.
suður í
Þaðan um Biskupsbr
ekkur í hlíðum Lyngdalsh
eiðar og stefnt
að vegi á milli
Þóroddsstaða
og Neðra-Ap
avatns. Sjá www.
Sölufulltrúar
Henný Árnadótti
r henny@36
5.is 512 5427

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson

Sölufólk í
húsgagnaverslun!

Sími 581 2141
• www.hjah

ylda á
farald

Við óskum eftir sölufólki
Fjölsk
til starfa í
húsgagnaverslun.
sfæti
Hjónin Linda SveinsÁhugasamir leggi inn umsókn
ásamt
mynd á:
Gunnar
dóttir og
husgagnaverslun1@gmail.
com
Óskarsson fara
í
með fjölskylduna
útilegur allar
helgar sumarsins.

fjölskyldan
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INS UM FJÖLSKYLDUNA

rafnhildi.is

Jóna María

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473

vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason

Sérfræðingur á fjárhagssviði
Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands auglýsir eftir
vel menntuðum einstaklingi með
þekkingu, frumkvæði og áhuga á
viðfangsefnum sem varða greiðslumiðlun.
Fjárhagssviðið hefur umsjón með færslu
bókhalds Seðlabanka Íslands og dótturfélaga
þ.m.t. umsjón með SWIFT-færslum
auk þess að sinna allri bakvinnslu bankans
og greiðslum fyrir bankann, ríkissjóð
og ríkisfyrirtæki ásamt öðrum verkefnum
sem því er falið.
Sérfræðingurinn sem auglýst er eftir
mun m.a. hafa umsjón með daglegum
rekstri stórgreiðsluker¿s Seðlabanka
jafnframt hafa umtalsverð samskipti
Íslands. Hann mun
við önnur svið bankans. Einnig er um
að ræða reglubundin samskipti við
sem annast tæknilegan rekstur ker¿
Reiknistofu bankanna
sins og erlenda aðila.

Leikir og föndur

ÚTSALA

veitir Kristín Hannesdóttir

var
árið 1996. NTV býður upp á fjölbreytt nám
Faxafen 10, með Bonito ehf. Friendtex
108 Reykjavík
,
aðaláherslu á lengra starfsnám og undibúning
, sími: 568
2870 - www.frie
ndtex.is
nemenda fyrir krefjandi störf á vinnumarkaðnum.

Hafsteinsdóttir

jmh@365.is -

sími 512 5473

Henný

Við leitum að kennara með yﬁrgripsmikla
Árnadóttir
henny@365
sérþekkingu.
.is - sími 512
Viðkomandi þarf að hafa lokið MCTS & Network+
5427
og
Þórdís Hermann
MCITP (áður MCSA).
thordish@365.is

SÍÐA 6

á Íslandsmóti

framkvæmdastjóri fjárhagssviðs
nu sem fram
22. maí 2010 til rekstrarsviðs Seðlabanka
í síma 569 9600. Umsóknum skal
Ath! vörur
fer næsta þriðjudag.
skilað fyrir
Íslands.
úr vor og sumarlis
ta
2010 eru ekki
FRÉTTABLAÐIÐ/V
ALLI
á útsölunni

Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla þekkingu
á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa þurfum
við
að bæta við kennara í hlutastarf.
Jóna María

leikja-

• Önnur tilfallandi verkefni á fjárhagssviði
OPIÐ
Í DAG KL. 11–16

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur
þekkingu og reynslu á vettvangi fjárstýringar
Mikið
úrval afsemfallegum
og greiðslumiðlunar. Umsækjandi þarf
háskólamenntun
nýtist í star¿, gott vald á ensku og
að hafa
geta auðveldlega komið frá sér rituðu
fatnaði
Kunnátta
í dönsku, sænsku eða norsku er æskileg.
efni, bæði á íslensku og ensku.
á ótrúlega
Krafa er gerð um mikla nákvæmni,
góðu verði,
Felix
góðra samskiptahæ¿leika
frumkvæði og ögun í vinnubrögðum
komið
til að vinna í hóp. er harður KR-ingur og segist
auk
og gerið frábærog hæfni
hlakka til fyrsta
kaup!
leiks sinna
manna
Nánari upplýsingar

NTV er öflugur einkaskóli sem stofnaður

sdóttir

- sími 512 5447

Viðkomandi þarf að vera ﬂjótur að tileinka
sér
nýjungar og sýna frumkvæði í starﬁ. Vinnutíminn
er mestmegnis á dagtíma en getur verið
breytilegur.

Þórdís Hermann
sdóttir thordish@
365.is 512 5447

hrannar@365.is 512 5441

Helstu starfsþættir eru:
• Umsjón með rekstri stórgreiðsluker¿
s
fyrir
• Greining, samantekt og miðlun upplýsinga
Bjarkar stendur
varðandiMaríu
• Samskipti við þátttakendur, innlendaSöngskóli rekstur, veltu og færslufjölda
slunni.
sem erlenda, m.a. um
Krakkageym
þátttaka
í samningagerð
• Þátttaka í nefndum er fjalla um stórgreiðsluker¿
námskeiðun
ð, þróun þess og aðlögun
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Tugir starfsmanna ráðnir
til sérstaks saksóknara

Vinnutími
„par exelle
nce“

Felix Bergsson
býst við að
nýta stóran
ferðalag austur
hluta helgarinn
fyrir fjall á
ar í vinnu eins
sunnudaginn,
og endranær
á slóðir

„Það hefur
eldgossins,
nú þróast
þar sem tengdafor . Þó er stefnan sett
hjá mér undanfar
þannig
á
eldrar hans
öllu því sem
ið að helgarnar eru orðnar
búa.
hefur átt sér
slíkum hátíðum
að vinnutíma
stað
exellence“
„par
armenn koma
í gegnum tíðina,“á
, en
segir Felix.
til með að
að því,“ segir það er bara gaman
í fyrstu viðureign
eigast
Felix Bergsson,
Spurður um
ari og fjölmiðlam
inni, engir við
leiken HLH-flokk
aðrir
isútihátíð nefnirsína eigin eftirlætaður, um helgina
urinn og KK-band.
sem í vændum
öðrum keppnisbö
Felix Neistaflug
er.
Neskaupstað
Af
Felix er fjölhæfur
ndum má
í
sem hann
Hjaltalín, Gildruna,
nefna
reglulega
hefur sótt
maður sem
létt með að
síðustu ár.
Agent Fresco,
Skriðjökla
fer
vinna í mörgum
„Eftirminnilegust er nú
og Loga frá
efnum í einu,
verkVestmannaeyjum auk
tíðin sumariðsamt Galtalækjarhámargra fleiri.
arinnar ber eins og dagskrá helgég að skemmta
Svo verð
glögglega vitni.
í fyrsta skipti 1986, þegar ég tróð
ardagurin
börnum á Samfylk„Laugupp með Greifunum
ingarhátíð
n skiptist
á
útihátíð.
í
í raun í fernt
hjá mér. Helgin
Ég
veislustjór Mosfellsbæ og verð
aður, öskraði var hryllilega stressií
aðrar hjá mér hefst eins og allar
dagskvöldið,“ einkaveislu á laugaref ég var ekkiúr mér allt vit og gott
segir Felix.
um Bergson með útvarpsþættinHann segist
& Blöndal
eftir, svo mikilraddlaus í heilt ár
þemað í þætti
á Rás 2, en
á
nýtt sunnudagi vonast til að geta
hann og hlær. voru átökin,“ segir
dagsins er
skemmtile
sérlega
un. „Ég hugsann í örlitla afslöppgt;
Hluta dagsins
Kraftmikill einstaklingur óskast
hlustendur útihátíðir. Við biðjum
að við bregðum
okkur austur
eyðir Felix
aðstoða okkur
til að
í upptökur
framtíðarstarfa
einnig
fyrir fjall
útbúa topp
á spurninga
við
sækja
að
Hafðu
að
tíu
samband
heimtengdafor
lista yfir bestu
Popppunkti,
þættinum
við verðbréfa- og lífeyrisþjónustu
hátíðirnar
eldra mína
`~ZVsem
!!!fer
úti$
 N_V\[ON[XVV` búa rétt hjá
í gegnum
Arion
í loftið
banka.
í byrjun júní.
sem
tíðina og með
fylgja ótal
„Þetta verður á RÚV
slóðum eldgosHellu. Þar verð ég
skemmtile
lega sk
á
h ik
i

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta
Þriðjudaga
á Eignastýrin
garsviði

DÓMSMÁL Ragna Árnadóttir dómsmála-

ráðherra hyggst leggja fram tillögu fyrir ríkisstjórn í vikunni um að embætti sérstaks saksóknara verði eflt til muna. Þetta segir hún í
viðtali við Fréttablaðið í dag. Nefnd þriggja
ráðuneyta, dómsmála-, fjármála- og forsætisráðuneyta, fer nú yfir rekstraráætlun.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður tugum starfsmanna bætt við embættið.
„Það er ljóst að það þarf að efla embættið.

SPÆNSKIR DAGAR

j&PzQEXSVKMRYu/VMRKPYRRMSKQEu

7TjREVJIVëEP}KKuXEV¾EQIRGS
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Það þarf að fjölga starfsmönnum. Sú vinna er
í gangi að greina það hversu marga starfsmenn þarf og hvað það kostar. Ég vonast til að
það verði komin niðurstaða í það mál í næstu
viku,“ segir Ragna.
Dómsmálaráðherra hefur einnig kallað eftir
upplýsingum úr dómskerfinu um hvernig best
er að efla það. Hún segir brýnt að þær tillögur
komi frá dómsvaldinu. Fyrirséð er að mikið
álag verði á embætti sérstaks saksóknara á

næstu dögum. Enda er samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins stefnt að því að nýta tímann á
meðan Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús
Guðmundsson sitja í gæsluvarðhaldi til að yfirheyra alla þá sem tengjast meintum lögbrotum
þeirra í störfum þeirra fyrir Kaupþing. Um er
að ræða á þriðja tug sakborninga og vitna.
Þrír fyrrverandi stjórnendur úr Kaupþingi
hafa verið kallaðir til landsins til yfirheyrslna
eftir helgi.
- kóp, sh / sjá síður 4 og 30

MORA STURTUTÆKI
Gæði,þjónusta og ábyrgð - Það er TENGI
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SPURNING DAGSINS

Vilmundur, er þetta allt sama
tóbakið?
„Já, þegar öllu er á botninn hvolft er
þetta allt sama tóbakið.“
Tóbaksplöntufræ eru til sölu í Garðheimum. Vilmundur Hansen er garðyrkjufræðingur í Garðheimum.

Ráðherra skipar dómara:

Fjölgar dómurum um fimm
DÓMSMÁL Ragna Árnadóttir
dómsmálaráðherra skipaði í gær
í sex stöður héraðsdómara, auk
þess sem hún skipaði einn dómara til viðbótar í embætti tímabundið í afleysingum. Dómurum
var við þetta fjölgað um fimm.
Þau Áslaug Björgvinsdóttir,
Ásmundur Helgason og Ragnheiður Harðardóttir voru skipuð
dómarar við Héraðsdóm Reykjavíkur, og Ingiríður Lúðvíksdóttir skipuð dómari tímabundið við
sama dómstól.
Jón Höskuldsson var skipaður
dómari við Héraðsdóm Reykjaness. Þá voru þau Ragnheiður
Thorlacius og Sigurður Gísli
Gíslason skipuð dómarar við
Héraðsdóm Suðurlands.
- bj

Halldór Ásgrímsson:

Þarf ekki að
biðjast forláts
EFNAHAGSMÁL Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra
og formaður Framsóknarflokksins, telur sig
ekki þurfa að
biðjast afsökunar á sínum
störfum sem
ráðherra á árunum fyrir bankahrun. Alltaf
séu gerð mistök
en hann segist
HALLDÓR
hafa starfað á
ÁSGRÍMSSON
grundvelli samvisku sinnar. Rætt var við Halldór
í Kastljósi í gærkvöldi.
Halldór sagðist ekki kannast
við að einkavæðingu bankanna
hefði verið handstýrt. Teknar
hefðu verið ákvarðanir á þeim
forsendum sem lágu fyrir á sínum
tíma.
Halldór telur að grípa hefði átt
til aðgerða fyrri hluta árs 2006
þegar hættumerki sáust vegna
stærðar bankanna.

Samkeppniseftirlitið rannsakar hugsanlegt samráð á farsímamarkaði:

Alvarleg bilun í gærkvöldi:

Tóku gögn hjá Hátækni

Rafmagnslaust
víða um land

NEYTENDUR Samkeppniseftirlitið
framkvæmdi húsleit í gær hjá
starfsstöð Hátækni og tók afrit
af rafrænum gögnum þar um
olíufélagið Olís. Hátækni er dótturfélag Olís.
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins, segir að
rannsókn á gögnum sem hald var
lagt á í húsleit hjá Skiptum og
dótturfélögum þess, Símanum og
Tæknivörum, seint í síðasta mánuði
hafi leitt eftirlitið að Hátækni.
Grunur leikur á að um hugsanlegt samráð á farsímamarkaði
hafi verið að ræða á milli fyrir-

PÁLL GUNNAR Húsleit hjá Skiptum
og dótturfélögum vegna gruns um
markaðsmisnotkun leiddi eftirlitið að
Hátækni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

tækjanna, að sögn Páls Gunnars
en Tæknivörur eru umboðsaðili
fyrir farsíma frá Sony Ericsson,
Motorola og Samsung. Samkvæmt

úrskurði miðaði húsleit Samkeppniseftirlitsins hjá Símanum, Skiptum og Tæknivörum að almennri
rannsókn á mögulegri misnotkun
á markaðsráðandi stöðu á farsímamarkaði. Þá hafði farsímafyrirtækið Nova beint kvörtun til eftirlitsins
vegna markaðssetningar Ring, sem
er á vegum Símans. Í kjölfar húsleitarinnar í síðasta mánuði kærði
Síminn Samkeppniseftirlitið fyrir
að notast við þjónustu samkeppnisaðila Símans í húsleitinni. Ekki
er ljóst hvenær niðurstaða liggur
fyrir í rannsókn málsins, að sögn
Páls Gunnars.
- jab

Elite vill halda lokakeppni hér í haust
Tæplega þúsund erlendir ferðamenn gætu komið hingað haldi umboðsskrifstofan Elite fyrirsætukeppni hér í nóvember. Þar á meðal eru heimsfrægar stjörnur.
Jón Ólafsson, kenndur við Skífuna, bar hugmyndina upp við forstjóra Elite.
FÓLK Lokakeppni alþjóðlegu fyr-

irsætukeppninnar Elite Model
Look World 2010 verður haldin
hér á landi í nóvember gangi allar
áætlanir eftir. „Ég get staðfest að
við viljum skipuleggja lokakeppni
Elite Model Look World á Íslandi,“
skrifar Bernard Hennet, forstjóri
Elite, í bréfi til Jóns Ólafssonar
vatnsútflytjanda, sem löngum
er kenndur við
Skífuna. Hennet segir Ísland
verða ti lva linn stað fyrir
keppnina.
Það var Jón
sem bar hugmyndina upp
við
Hennet
JÓN ÓLAFSSON
þegar hann var
fastur í Frakklandi um miðjan
síðasta mánuð vegna röskunar á
flugi af völdum gossins í Eyjafjallajökli. „Ég var öskutepptur í
París og heimurinn stopp. Ég varð
að gera eitthvað úr tíma mínum
og velti fyrir mér hvað ég gæti
gert til að koma ferðamennsku í
gang aftur,“ segir Jón í samtali
við Fréttablaðið. Hann komst í
samband við Hennet í gegnum
sameiginlegan vin þeirra beggja
og bar hugmyndina upp við hann.
„Þetta yrði svakalegt dæmi,“
segir Jón.
Umboðsskrifstofa Elite er ein sú
stærsta í heimi og hafa margar af
þekktustu fyrirsætum heims tekið
þátt í keppninni. Þar á meðal eru
Linda Evangelista, Cindy Crawford og Gisele Bündchen. Sýnt er
frá keppninni á sextíu sjónvarpsstöðvum og reiknað með að um
fjögur hundruð manns geti fylgst

FYRIRSÆTUR Í KEPPNINNI Fyrirsætukeppni Elite hefur verið haldin árlega frá 1983

í nokkrum af helstu stórborgum heims. Síðustu tvö ár hefur hún verið haldin í kínversku borginni Sanya.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

með henni. Fyrirsætukeppnin er
heilmikið fyrirtæki en gert er ráð
fyrir áttatíu keppendum, svipuðum fjölda blaða- og fréttamanna
auk rúmlega fimm til sjö hundruð
gesta. Í gegnum tíðina hafa heimsþekktir hönnuðir og listafólk verið
viðstatt keppnina. Þar má meðal
annars nefna John Galliano, David
Bowie og Richard Gere.
„Mér líst mjög vel á þetta, tel
það jákvætt,“ segir Birkir Hólm,
forstjóri Icelandair. Hann hafði
ekki séð bréf og gögn frá Elite í
gær. Hann segir þetta verða mikla
landkynningu og spennandi kost
ef að því komi margir aðilar.
Reiknað er með að kostnaður við
að halda keppnina hér nemi 280
milljónum króna. Rekstraráætlun
gerir ráð fyrir 175 milljóna króna
framlagi frá ríki og borg til stuðnings verkefninu. Afgangurinn

Stór landkynning
„Þetta verður
mjög stórt
landkynningardæmi
fyrir okkur ef
af verður,“
segir Ólöf
Ýrr Atladóttir
ferðamálastjóri.
Hún áréttar þó
ÓLÖF ÝRR
að FerðamálaATLADÓTTIR
ráð eigi eftir
að kynna sér málið betur og því
sé lítið hægt að segja um það á
þessari stundu.

kemur frá öðrum, svo sem að utan
og vegna sýningarréttar.
jonab@frettabladid.is

ORKUMÁL Alvarleg rafmagnsbilun
varð í byggðarlínu við Brennimel í Hvalfirði í gærkvöldi sem
olli rafmagnsleysi víða um land.
Samkvæmt upplýsingum frá
Landsneti voru truflanir vestur
og norður fyrir land og að Höfn í
Hornafirði. Á Suður- og Suðvesturlandi fór hins vegar rafmagn
ekki af.
Rafmagnið fór af Akureyri
um klukkan níu og var enn rafmagnslaust þegar Fréttablaðið
fór í prentun á ellefta tímanum.
- shá

Fríða Á. Sigurðardóttir látin
Fríða Áslaug
Sigurðardóttir
rithöfundur
lést í Reykjavík í gær. Fríða
fæddist á Hesteyri í Sléttuhreppi á Hornströndum 11. desember 1940.
Fyrsta bók Fríðu var smásagnasafnið Þetta er ekkert
alvarlegt sem kom út árið
1980. Síðan sendi hún frá sér
skáldsögur og fjölda smásagna
auk þess sem hún þýddi verk
erlendra höfunda. Bók hennar,
Meðan nóttin líður, sem út
kom árið 1990, hlaut Íslensku
bókmenntaverðlaunin 1991 og
Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1992.
Síðasta verk verk Fríðu var
skáldsagan Í húsi Júlíu sem
kom út árið 2006. Fríða var
heiðursfélagi í Rithöfundasambandi Íslands.
Fríða lætur eftir sig eiginmann, tvo uppkomna syni og
sex barnabörn.

Ferðum aflýst í dag:

Enn truflar
gosið ferðafólk
ELDGOS Loftrými umhverfis Keflavíkurflugvöll fyrir blindflugsumferð lokast eftir hádegi í dag. Spár
gera ráð fyrir að öskuský vegna
eldgossins í Eyjafjallajökli verði
komið að vesturströnd landsins um
hádegisbil. Iceland Express ákvað
því að flýta flugi sem átti að fara
síðdegis á morgun til Alicante. Í
gær aflýsti Icelandair tveimur
flugferðum sem fara átti í dag.
„Flugvélar komast inn og út í
fyrramálið en eftir það er miðað
við að Akureyrarflugvöllur verði
notaður,” segir Hjördís Guðmundsdóttir upplýsingafulltrúi Flugstoða.
Ekki liggur fyrir hvort hægt
verði að fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli á sunnudaginn.
- shá

Mikill órói á verðbréfamörkuðum eftir óvænt og óútskýrt verðhrap á fimmtudag:

Skyndilegt verðfall verður kannað
KÍKTU Í

INTERSPORT

LINDUM Í DAG

Fáðu faglega ráðgjöf
um val á hlaupaskóm
og kynntu þér NIKE+

KAUPAUKI
MEÐ ÖLLUM NIKE HLAUPASKÓM

BANDARÍKIN, AP Barack Obama Bandaríkjaforseti
sagði í gær að fjármálaeftirlit landsins reyni nú að
komast til botns í því hvað olli skyndilegu verðfalli
á verðbréfamörkuðum á fimmtudaginn.
Dow Jones-vísitalan hrapaði um nærri þúsund
punkta, og hefur fallið aldrei fyrr verið jafn mikið
á einum degi. Markaðurinn náði þó að endurheimta
tvo þriðju verðfallsins aftur áður en dagurinn var
á enda.
Í fyrstu héldu menn að ástæðan væri almenn
spenna á fjármálamörkuðum sem stafar ekki síst
af áhyggjum af stöðu evrunnar og áhrifum skuldavanda Grikkja á hana.
Síðan kom upp sú saga að verðbréfamiðlari hefði
óvart gert sölutilboð upp á 16 milljarða dali, en í
raun hafi hann einungis ætlað að gera sölutilboð
upp á 16 milljónir.
Ekki er vitað hvað hæft er í þessu, en þetta ætlar
fjármálaeftirlit Bandaríkjanna sem sagt að kanna.
Mikill órói var áfram á mörkuðum vestra í gær,
þrátt fyrir góð tíðindi af atvinnumálum í Bandaríkjunum sem undir venjulegum kringumstæðum hefðu
átt að stappa í menn stálinu.

SPENNTIR Í KAUPHÖLLINNI Eftir verðfallið á fimmtudag ríkti
veruleg spenna í kauphöllinni í New York í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Dow Jones-vísitalan hrapaði um heil 280 stig
snemma dags en hafði að mestu náð sér aftur síðdegis. Svipaða sögu er að segja af öðrum vísitölum,
þótt umrótið á þeim hafi ekki verið jafn mikið. - gb
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af andvirði
mæðradagsvandarins
rennur til Göngum saman
sem hefur það að markmiði
að styrkja grunnrannsóknir á
brjóstakrabbameini.
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GENGIÐ 07.05.2010

Bandaríkjadalur

128,83

129,45

Sterlingspund

189,38

190,30

Evra

164,53

165,45

Dönsk króna

22,101

22,231

Norsk króna

20,736

20,858

Sænsk króna

16,835

16,933

Japanskt jen

1,395

1,4032

SDR

191,58

192,72

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,9651
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Einn eigenda Banque Havilland í Lúxemborg tekur við stjórn bankans:

Tekur því ekki að
sækja bætur

Magnús missti bankastjórastólinn
DÓMSMÁL Stjórn Banque Havilland

í Lúxemborg ákvað í gær að leysa
Magnús Guðmundsson bankastjóra
frá störfum. Við tekur Jonathan
Rowland, einn eigenda bankans.
Brottreksturinn kemur í framhaldi af yfirlýsingu sérstaks saksóknara þess efnis að Magnús,
ásamt Hreiðari Má Sigurðssyni,
fyrrverandi forstjóra Kaupþings,
sé grunaður um markaðsmisnotkun, skjalafals og fleiri mál í aðdraganda falls Kaupþings í október 2008.
Magnús var bankastjóri Kaupþings
í Lúxemborg og tók við bankastjórastólnum þegar Rowland-fjölskyldan

keypti bankann af skilanefnd Kaupþings í júlí í fyrra.
Magnús var í gær úrskurðaður í
vikulangt gæsluvarðhald fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Ákvörðun héraðsdóms hefur verið kærð til
Hæstaréttar.
Jonathan Rowland vildi ekki tjá
sig um málið umfram það sem fram
kom í tilkynningu frá bankanum í
gær þegar Fréttablaðið leitaði eftir
því. Þá náðist ekki í Karl Axelsson,
lögmann Magnúsar, þegar eftir því
var leitað í gær. Haft var eftir Karli í
fjölmiðlum í gær að hann væri mjög
ósáttur við gæsluvarðhaldið.
- jab

„Magnús getur sótt um bætur
til ríkisins eins og aðrir verði
hann sýknaður. En það tekur
því varla að sækja slík mál,“
segir Brynjar Níelsson hæstaréttarlögmaður.
Bætur vegna gæsluvarðhalds
að ósekju hafa numið á bilinu
tvö til þrjú hundruð þúsund
krónum.
Brynjar segir niðurstöðu
Héraðsdóms Reykjavíkur um
gæsluvarðhald verða að hvíla
á traustum grunni og ný gögn
hljóti að hafa komið fram.

Í GÆSLUVARÐHALDI Magnús Guðmunds-

son gæti sótt bætur til ríkisins vegna
gæsluvarðhalds að ósekju verði hann
sýknaður um markaðsmisnotkun.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Yfirheyra þarf tugi manna
áður en varðhaldinu lýkur
FORSÆTISRÁÐERRA Segir handtökur
bankastjóra marka tímamót.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jóhanna Sigurðardóttir:

Aðgerðin er
fagnaðarefni
LÖGREGLUMÁL Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra segir
að aðgerðir sérstaks saksóknara marki tímamót í endurreisn
íslensks samfélags eftir bankahrun.
Þetta kom fram í máli forsætisráðherra á blaðamannafundi eftir
ríkisstjórnarfund í gær. Jóhanna
fagnaði aðgerðum sérstaks
saksóknara.
„Ég held að við séum á ákveðnum tímamótum í þessu máli og
handtökum sem áttu sér stað í
gær vegna þess að þær eru stór
liður í því að við getum náð sáttum í þessu samfélagi og að þeir
axli ábyrgð sem hana bera,” sagði
Jóhanna.
Undir þetta sjónarmið tók
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra.
- shá

SKÁK
Anand og Topalov enn jafnir
Tíundu viðureign Viswanathans
Anand og Veselins Topalov um
heimsmeistaratitilinn í skák lauk með
jafntefli í gær. Anand var með svart
og beitti Grünfelds-vörn líkt og í fyrstu
skákinni. Þeirri skák tapaði hann eftir
aðeins klukkustundar langa viðureign
en í þetta sinn hélt hann jafntefli.
Anand og Topalov eru því jafnir þegar
tvær skákir eru eftir.

Saksóknari hyggst yfirheyra á þriðja tug sakborninga og vitna á meðan Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús
Guðmundsson sitja inni. Þrír fyrrverandi stjórnendur Kaupþings hafa verið boðaðir í yfirheyrslur eftir helgi.
LÖGREGLUMÁL Sérstakur saksókn-

ari hyggst nýta tímann sem Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús
Guðmundsson,
fyrrverandi
bankastjórar
Kaupþings,
sitja í gæsluvarðhaldi til að
yfirheyra alla
þá sem tengjast mei nt u m
lögbrotum tvíSIGURÐUR
menninganna.
EINARSSON
Samkvæmt
heimildum
Fréttablaðsins
eru þeir, sem
talið er mjög
br ý nt að ná
tali af áður en
gæsluvarðhaldið rennur út, á
þriðja tug, bæði
sakborningar
INGÓLFUR
í málunum og
HELGASON
vitni sem talin
eru geta varpað frekara ljósi
á málið.
Þeirra
á
meðal eru aðrir
fyrrverandi
stjórnendur úr
Kaupþingi; þeir
Sigurður Einarsson, fyrrSTEINGRÍMUR P.
verandi stjórnKÁRASON
arformaður,
Ingólfur Helgason, fyrrverandi
forstjóri Kaupþings á Íslandi, og
Steingrímur P. Kárason, fyrrverandi framkvæmdastjóri áhættustýringar bankans. Sigurður er
búsettur í London en Ingólfur og

Steingrímur í Lúxemborg og hafa
þar rekið ráðgjafarfyrirtækið
Consolium með Hreiðari Má.
Þremenningarnir hafa allir verið
boðaðir í yfirheyrslur hérlendis í næstu viku en hugsanlegt er
að þeim verði flýtt í ljósi atburða
síðustu daga. Fram kom í fréttum
Stöðvar 2 í gær að sérstakur saksóknari hefði þegar farið þess á
leit við Sigurð að hann flýtti komu
sinni til landsins en að hann hefði
ekki sinnt þeim boðum.
Hreiðar og Magnús voru báðir
úrskurðaðir í gæsluvarðhald í gær,
Hreiðar í tólf daga og Magnús í sjö
daga. Þeir kærðu báðir úrskurðina
til Hæstaréttar, sem kveður upp
dóma eftir helgi. Þangað til dvelja
bankastjórarnir fyrrverandi í
einangrun á Litla-Hrauni.
Ástæða varðhaldsins er grunur
um stórfellda markaðsmisnotkun í starfsemi Kaupþings mánuðina fyrir hrun. Hún fór þannig
fram að bankinn lánaði félögum,
meðal annars á vegum sjeiks AlThani frá Katar, Skúla Þorvaldssonar og Kevins Stanford, háar
upphæðir til að kaupa hlutabréf
í bankanum. Þannig var komið í
veg fyrir að gengi bréfa í bankanum félli. Alls námu þessi vafasömu
viðskipti Kaupþings hátt í hundrað milljörðum. Inn í þetta fléttast önnur meint lögbrot, svo sem
umboðssvik og skjalafals.
Sérstakur saksóknari rannsakar
jafnframt mál af öðrum toga tengd
Kaupþingi en þau liggja ekki beinlínis til grundvallar gæsluvarðhaldinu, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins, þótt ekki sé útilokað að
einnig verði yfirheyrt vegna þeirra
á næstunni.
stigur@frettabladid.is

ÚRSKURÐAÐIR Í VARÐHALD Hreiðar Már og Magnús munu verða í einangrunarklefum á Litla-Hrauni fram yfir helgi hið minnsta. Þá mun Hæstiréttur taka
afstöðu til kæru tvímenninganna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Voru samstiga í námi og inn í Kaupþing
Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings Group, og Magnús
Guðmundsson, sem áður stýrði Kaupþingi í Lúxemborg, eru jafnaldrar og
luku báðir stúdentsprófi árið 1990. Hreiðar er stúdent frá Verzlunarskóla
Íslands og Magnús frá Menntaskólanum við Sund. Þeir hófu á sama tíma
nám við viðskiptaskor Háskóla Íslands á endurskoðunarsviði og útskrifuðust
saman árið 1994. Báðir voru svo ráðnir til Kaupþings í maí 1994. Hreiðar
Már var ráðinn framkvæmdastjóri Rekstrarfélags Hávöxtunarfélagsins hjá
Kaupþingi og Magnús forstöðumaður hjá Kaupþingi, að því er fram kemur í
- óká
Viðskipta- og hagfræðingatalinu.
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Ingibjörg
Karlsdóttir
fyrir alla sem

HÆGUR VINDUR
Það blæs af vestri á
landinu í dag. Skýjað verður víða eða
þokumóða með
ströndum en inn til
landsins gæti létt
til yﬁr miðjan daginn. Síðdegis snýst
til norðanáttar og
á morgun verður
víða bjart eða bjart
með köﬂum en
það kólnar í veðri.
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ALVEGgrillaður
GRILLAÐUR

Grillosturinn bráðnar
betur enðaðrir ostar og hentar
áð
þ í því
einstaklega veláá hamborgaraðeða annan grillaðan
mat.
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Á MORGUN
Strekkingur við A-strönd,
annars hægari.
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MÁNUDAGUR
Strekkingur við Aströnd, annars hægari.
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Kaupmannahöfn
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Gautaborg
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Berlín
Billund

3
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Basel
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London
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Mallorca
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New York

24°

Orlando

33°

Ósló

14°

París

17°

San Francisco

16°

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

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

SIMPLY CLEVER

ÞJÓÐHÁTÍÐAR
DAGUR ŠKODA
ER Í DAG
FRUMSÝNING Á ŠkodaYeti
NÝR ŠkodaSuperb
NÝR ŠkodaOctavia
ALLIR ŠKODA BÍLAR ÞVEGNIR
KAFFI OG KLEINUR

FRUMSÝNING

EITTHVAÐ FYRIR ALLA Í HEKLU Í DAG
Við hvetjum Škoda eigendur og unnendur til að fjölmenna
á Þjóðhátíðardag Škoda í dag. Við frumsýnum nýja jepplinginn
ŠkodaYeti, nýjan ŠkodaSuperb og uppfærðan ŠkodaOctavia.
Við gerum vel við Škodann þinn, þvoum hann að utan, skoðum
og prófum hemlana og demparana og bjóðum upp á kaffi og
kleinur. Komdu og eigðu góðan Škodadag með okkur!

SKODADAGURINN ER Í DAG - Opið frá 12 til 16
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KJÖRKASSINN

Umdeild stjórnarskrárbreyting í Tyrklandi sögð styrkja stjórn Erdogans:

Tyrkneska þingið dregur úr völdum dómara
Var rétt að handtaka Hreiðar
Má Sigurðsson, fyrrverandi
bankastjóra Kaupþings?
JÁ

96,1%
3,9%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að taka þátt í átakinu
Hjólað í vinnuna?
Segðu skoðun þína á visir.is

TYRKLAND, AP Tyrkneska þingið samþykkti í
gær stjórnarskrárbreytingar sem gagnrýnendur segja til þess ætlaðar að styrkja völd
ríkisstjórnarinnar á kostnað dómsvaldsins.
Stjórnin fékk þó ekki nægilega mikið
fylgi við breytingarnar til þess að þær taki
gildi fyrr en þær hafa verið bornar undir
þjóðina. Líklega mun því forseti landsins
efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um nýja
fyrirkomulagið í sumar.
Dómsvaldið hefur frá stofnun tyrkneska
lýðveldisins árið 1923 látið veraldleg sjónarmið vera ráðandi, en núverandi stjórn, sem
komst til valda árið 2003, er hins vegar byggð
á íslömskum grunni. Stjórnin segir hins vegar
breytingunum ætlað að styrkja lýðræðið í

landinu, efla rétt kvenna og barna og tryggja
persónuvernd. Stjórnin hefur áður takmarkað
völd hersins, sem styður ákaft hina veraldlegu undirstöðu ríkivaldsins og hefur fjórum
sinnum bylt ríkisstjórnum síðan 1960.
Breytingarnar fela meðal annars í sér að
hægt sé að draga herforingja fyrir borgaralega dómstóla frekar en herdómstóla. Líklegt þykir að stjórnarskrárbreytingarnar
verði samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu,
því Recep Tayyip Erdogan forsætisráðherra
nýtur mikils fylgis meðal landsmanna.
- gb
ATKVÆÐI GREIDD Á ÞINGI Recep Tayyip Erdogan
forsætisráðherra og félagar hans á þingi greiða atkvæði
um stjórnarskrárbreytinguna. NORDICPHOTOS/AFP

Vík í Mýrdal eins og
draugabær í gærdag

NÝR

OPNUN

ARTÍMI

OPIÐ AL
LA D

FRÁ 10- AGA
20

Góður Kostur

Tugir manna flúðu heimili sín í Vík í Mýrdal í gær vegna mikils öskufalls.
Öskufjúk eykur á vandann. Fjöldahjálparstöðvar voru opnaðar í Vík og á
Kirkjubæjarklaustri. Almannavarnir ráðleggja þeim sem geta að fara.

á grillið

ELDGOS Vík í Mýrdal var eins og

Grísalærisvöðvi

Goði

1.518 kr/kg
Þurrkryddaðar
lærissneiðar

verð áður 1.898 kr/kg

Kjöthornið

1.699 kr/kg
verð áður 2.128 kr/kg

Hvítlauks- og
piparkryddaðar
lærissneiðar

Kjöthornið
verð áður 2.128 kr/kg

Bökunarkartöflur
1 kg

99 kr/kg

Hvítlauks- og
Piparsósur

KEA

225 kr

Pepsi og Pepsi
Max 2 L

179 kr
verð áður 225 kr

Tilboðin gilda til 11. maí eða á meðan birgðir endast, auglýst verð er tilboðsverð.

1.699 kr/kg

draugabær yfir að líta í gær vegna
mikils öskufalls frá sprengigosinu
í Eyjafjallajökli. Svifryksmælingar í Vík og nágrenni fóru langt yfir
heilsuverndarmörk og Rauði krossinn opnaði fjöldahjálparstöðvar í
Vík og á Kirkjubæjarklaustri síðdegis vegna þessa.
Lýsingar heimafólks eru til
vitnis um það að öskufallið hafi
verið „óþolandi klukkustundum
saman“ og um sjötíu manns leituðu athvarfs í fjöldahjálparstöðinni í Vík. Margir þeirra létu
vita að þeir ætluðu ekki að vera á
heimilum sínum yfir nóttina, segir
Víðir Reynisson, hjá Almannavörnum. „Þetta eru rétt viðbrögð
og mjög skiljanlegt að fólk, sérstaklega barnafólk og eldra fólk,
fari meðan á þessu stendur. Fyrir
marga er ekki um neitt annað að
ræða en að fara.“
Víðir segir að öskufallið hafi náð
frá Þorvaldseyri í vestri allt austur á Mýrdalssand, um sextíu kílómetra frá gosstöðvunum. Erfitt sé
þó að átta sig á hvað er öskufall og
svo aska að fjúka.
Elísabet Ólafsdóttir, sem býr við
Hátún í Vík, segir ástandið óþolandi og að hún hafi ekkert farið út
fyrir hússins dyr. „Þetta er ógeðslegt. Það er öskulag hér yfir öllu
og maður er að verða hálfvitlaus á
því að hafa ekki ferskt loft,“ segir
Elísabet, sem er áttræð.
Berglind Guðmundsdóttir, íbúi
við Bakkabraut, ákvað í gær að
fara frá Vík og vera hjá vinafólki
í Reykjavík. Litli sonur hennar,
Guðmundur Atlas, verður hjá afa
sínum og ömmu á Laugarvatni.
„Hann tekur þessu vel og finnst
það hálfgert sport að vera með
grímuna sína.“ Berglind hefur ekki
ákveðið hvenær hún fer heim; um
það hafi Eyjafjallajökull mest að
segja. Margt af hennar fólki var
farið frá Vík seinni partinn í gær.

ASKA Í SÓLHEIMAHJÁLEIGU Þau Margrét Þrastardóttir og Jóhann Bragi Magnússon

létu ekki öskumökkinn stoppa sig í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tilmæli Almannavarna vegna öskufalls
■ Ráðlegt er að þeir sem eiga þess kost dvelji ekki á svæði þar sem öskufall
er vel sýnilegt en þeir sem þurfa að dvelja á öskufallssvæðum haldi sig
sem mest innanhúss.
■ Dragið úr öskumagni innanhúss með því að þétta glugga með límbandi.
Ösku sem fellur innanhúss er mikilvægt að hreinsa upp jafnóðum.
■ Gæta skal þess að þyrla upp eins litlu af gosösku og mögulegt er þar sem
hún hefur fallið.
■ Úti við er mikilvægt að nota grímur og augnhlífar. Eiga þarf birgðir af
grímum og skipta reglulega. Hægt er að nálgast grímur á heilsugæslustöðvum á öskufallssvæðum, fjöldahjálparstöðvum og í þjónustumiðstöðinni í Heimalandi.
■ Akstur þyrlar upp ösku og því er mikilvægt að aka ekki nema nauðsyn
krefji og gæta þess að halda ökuhraða í lágmarki.
Björn Oddsson jarðeðlisfræðingur segir að gosmökkurinn
hafi risið hæst um sjö kílómetra
og stefndi þá í suðaustur. Ekki sé
aukinn styrkur í gosinu þótt það sé
kannski tilfinning þeirra sem búa
á öskufallssvæðinu. Reyndar hafi

sprengivirkni líklegast minnkað
frá því deginum áður. Gígur hleðst
áfram upp í kringum gosopið í
ískatlinum og hraunstraumurinn
til norðurs er á svipuðum slóðum
og undanfarna daga.
svavar@frettabladid.is

Hagkvæmt og öruggt að reisa hér gagnaver, segir Þorvaldur E. Sigurðsson:

Bestu samningarnir fást hér
TÆKNI Ísland er öruggt land. Við

höfum staðreyndir til að sanna það
en verðum að sýna umheiminum
fram á það, að sögn Þorvaldar E.
Sigurðssonar, ráðgjafa og fyrrum
framkvæmdastjóra Verne Holding,
sem vinnur að byggingu gagnavers
að Ásbrú á Reykjanesi.
Þorvaldur flutti erindi á afmælisráðstefnu Opinna kerfa þar sem
hann fór yfir ástæður og kosti þess
að reisa hér gagnaver.
Ísland hefur ýmsa kosti umfram
önnur lönd þar sem gagnaver hafi
verið reist, að mati Þorvaldar.
Öðru fremur skipti máli að hér
geti fyrirtæki tryggt örugga, stöðuga og endurnýjanlega raforku á

samkeppnishæfu verði til langs
tíma. Hann nefndi að raforkuverð
geti sveiflast mikið í Bandaríkjunum auk þess að á sumum stöðum
þar í landi verði fólk að haga lífi
sínu í takt við raforkuframleiðsluna. Það þurfi ekki að gera hér.
Þorvaldur gagnrýndi fréttaflutning af gosinu á Eyjafjallajökli
og sagði útlendinga halda að hér
sé allt í kalda koli. Þótt gosið hafi
vissulega valdið mikilli röskun á
millilandaflugi sé það tímabundið
ástand. Miklu máli skiptir að hefja
starfsemi í gagnaveri Verne Holding að Ásbrú. Aðeins þannig verði
útlendingum sýnt fram á öryggið
hér, að sögn Þorvaldar.
- jab

ÞORVALDUR Mikilvægt er að koma
gagnaveri Verne Holding á Reykjanesi
í gagnið, að sögn fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrirtækisins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STOFNUN ÁRSINS 2010
SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu kynnir niðurstöður úr
ATA R N A

könnuninni um Stofnun ársins 2010. Könnunin er nú gerð í
fimmta sinn en hún tekur til 4000 starfsmanna. Valdar eru
fyrirmyndarstofnanir úr flokki stærri og minni stofnana auk
hástökkvara, en þann titil hýtur sú stofnun sem hækkar sig
um flest sæti á milli ára.

Stærri stofnanir
1. Umferðarstofa
2. Svæðisskrifstofa málefna
fatlaðra á Austurlandi
3. Landgræðsla Ríkisins
4. Matís ohf
5. Ríkisskattstjóri

1. Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
2. Sýslumaðurinn í Vík
3. Skattrannsóknarstjóri
4. Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
5. Landmælingar Íslands

Hástökkvari ársins
GÓÐ ÍMYND
SVEIGJANLEIKI Í VINNU

TRÚVERÐUGLEIKI

Sýslumaðurinn á Siglufirði

SANNGJÖRN LAUNAKJÖR

SJÁLFSTÆÐI Í STARFI

GÓÐUR STARFSANDI

GÓÐ VINNUSKILYRÐI

ÁNÆGJA OG STOLT

SFR – stéttarfélag í almannaþjónustu þakkar
öllum þeim sem tóku þátt í könnuninni að
þessu sinni. Ítarlegri upplýsingar er hægt að fá
á vef SFR www.sfr.is.

ATA R N A

Minni stofnanir
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VEISTU SVARIÐ?

Tóbaksplönturnar átti að nýta til þess að laða hvítar flugur frá annarri ræktun:

Rauður vettvangur:

Hvítar flugur sækja í tóbakið

Rannsaka þarfar breytingar

GARYRKJA „Ég veit ekki hvort við

1. Hversu mikið vantar upp
á að ríkið hafi fjármagnað
lífeyrisskuldbindingar vegna
eftirlauna opinberra starfsmanna?
2. Hver hefur viðurkennt að
hafa lofað seðlabankastjóra
að laun hans yrðu óskert óháð
ákvörðunum kjararáðs?
3. Hver aðstoðar Nammi.is við
sölu á ösku úr Eyjafjallajökli?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 78

eigum nóg af þessu,“ segir Guðbjörg Kristjánsdóttir, garðyrkjumaður í Garðheimum, um fræ af
villitóbaksplöntunni sem þar eru í
sölu. Hún segir fjölda manns hafa
lagt leið sína í verslunina í leit að
fræjum eftir að greint var frá því
í Fréttablaðinu í gær að þau væru
þar í sölu.
Guðbjörg pantaði hins vegar inn
Wild Tobacco-fræin til að nota sem
skordýravörn. „Ég hef verið í eitrinu. Svo kom til mín garðyrkjumaður sem bað mig að panta þetta
fræ út af hvítri flugu sem herjar á

plönturnar hjá honum,“ segir hún
og kveðst þess vegna hafa pantað
dálítið aukreitis af fræjunum fyrir
verslunina.
Hugmyndin var að rækta
villitóbaksplöntuna við hliðina
á annarri ræktun því að flugan
sækir fremur í tóbakið, en vegna
þess að um lífræna ræktun er að
ræða kom ekki til greina að eitra.
„Svo er hægt að vera með nokkrar svona plöntur og setja svo í poka
og fleygja þegar þær eru orðnar
alþaktar hvítri flugu,“ segir hún, en
flugur þessar verpa eggjum sínum
á plönturnar.
- óká

Í GARÐHEIMUM Guðbjörg Kristjáns-

dóttir, garðyrkjumaður í Garðheimum,
kveðst bera á því ábyrgð að hafa pantað
inn fræ villitóbaksplöntunnar sem nú
eru þar til sölu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÉLAGSMÁL Frestur til aðildar að
rannsóknarnefnd Rauðs vettvangs hefur verið framlengdur
til 15. maí. Nefndinni er ætlað að
rannsaka nauðsynlegar breytingar á íslensku samfélagi í kjölfar
efnahagshruns.
Hún skal draga saman upplýsingar um samfélagslegar orsakir
hrunsins og gera samantekt um
nauðsynlegar breytingar til að
auka jöfnuð og réttlæti í íslensku
samfélagi. Rauður vettvangur er
félagsskapur sem vill umskapa
þjóðfélaginu.
- kóp

Bruni í vesturbænum:

Matreiðslunámskeið að hætti Lindu

Heilnæmt, grænt
15 og gómsætt !
MAÍ

Hér er á ferð eitt eftirsóttasta matreiðslunámskeið
Lindu, sem hún hefur haldið um árabil í USA.
Á námskeiðinu kennir hún skemmtilegar leiðir til að nota
heilkorn og grænt grænmeti í girnilega rétti sem koma
braðlaukunum á óvart.
Linda Pétursdóttir,
Certified Holistic Health Counsellor
kemur til Íslands og heldur námskeiðið
í Maður Lifandi Borgartúni þann 15. Maí
kl. 12:00 – 15:00. Verð: 6500 kr.
Skráning stendur yfir núna
í síma 585-8700
eða gg@madurlifandi.is
Ath. það eru aðeins 20 sæti
á þessu námskeiði.

www.madurlifandi.is

Ellefu á slysó
með reykeitrun
BRUNI Ellefu manns voru fluttir

á slysadeild Landspítalans með
aðkenningu að reykeitrun, eftir
að eldur kviknaði í íbúð í húsi í
vesturbænum upp úr miðnætti
í fyrrinótt. Eldurinn kviknaði
fyrst í potti á eldavél á neðri hæð
hússins og barst þaðan upp í háf.
Húsráðendur höfðu næstum
slökkt hann áður en slökkviliðið
kom, en þá var ekki orðið vært í
íbúðinni vegna reyks. Allir forðuðu sér þá út, ásamt íbúum á efri
hæð, enda hafði mikill reykur
borist þangað inn líka, og var
fólkið allt flutt til rannsóknar
og aðhlynningar. Engan sakaði
alvarlega.

Innbrot á Kleppsvegi:

Stal eggjandi
lögreglubúningi
LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í
verslun við Kleppsveg í fyrrinótt
og þaðan stolið eggjandi undirfatnaði á konur, sem þar er á boðstólum, ásamt hjálpartækjum
ástarlífsins.
Ekki var hreyft við hjálpartækjunum, eftir því sem best
varð séð í nótt, en ýmiss konar
einkennisbúningum í klámfengnum útfærslum var stolið,
meðal annars lögreglubúningum.
Þjófurinn er ófundinn.

Bá GR
ESKIR DAGAR
rand hótel Reykjavík dagana 6. - 12. maí
Breski matreiðslumeistarinn
Simon Rogers matreiðir

RANNSÓKNARSKÝRSLA Starfshópur sem Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra

skipaði leggur áherslu á að skipulega verði unnið úr tillögum rannsóknarnefndar
Alþingis.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Starfshópur vill
færri og sterkari ráðuneyti
Vinna þarf skipulega til að koma tillögum rannsóknarnefndar Alþingis í framkvæmd, að mati
starfshóps ráðherra. Margar tillögur um breytingar.
Stuðningur við flokka fari í annað en auglýsingar.
STJÓRNSÝSLA Stjórnvöld ættu að

bregðast við ábendingum í skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis með
því að sameina og styrkja ráðuneytin. Þetta er ein af þeim tillögum sem starfshópur forsætisráðherra sem farið hefur yfir
skýrsluna leggur til.
„Við teljum að það séu miklar
brotalamir í stjórnsýslunni. […] Á
því þarf að taka, og á því er verið
að taka,“ sagði Gunnar Helgi
Kristinsson, formaður starfshópsins, á kynningarfundi í Þjóðmenningarhúsinu í gær.
Með því að fækka ráðuneytum
mætti einfalda samstarf í ríkisstjórn og mynda sterkar einingar
í hverju ráðuneyti, að mati starfshópsins. Hann bendir þó á að slíkar skipulagsbreytingar krefjist
ítarlegs undirbúnings og samráðs við meðal annars starfsmenn
ráðuneyta.
Starfshópurinn leggur einnig
áherslu á að fyrstu kaflar stjórnarskrárinnar verði endurskoðaðir. Skýra þurfi betur þingræðisregluna, stöðu forseta Íslands í
stjórnkerfinu, ábyrgð ráðherra á

stjórnarathöfnum, verkaskiptingu
ráðherranna, hlutverk forsætisráðherra og fleira.
Kanna þarf hvort auka þurfi
möguleika ráðherranna á að ráða
sér pólitíska aðstoðarmenn, en á
sama tíma draga úr aðkomu ráðherranna að mannaráðningum.
Til dæmis megi skipa ráðningarnefndir til að skipa ráðuneytisstjóra og yfirmenn stofnana
ríkisins.
Starfshópur forsætisráðherra
leggur til að hugað verði að því að
þeim reglum sem gilda um fjárstuðning við stjórnmálaflokka
verði breytt. Fjárstuðninginn ætti
að nota til að styðja við stefnumótunarhlutverk þeirra og félagsstarf, frekar en auglýsingar og
kosningaherferðir flokkanna.
Efla ætti ytra aðhald með lagasetningum Alþingis. Starfshópurinn leggur í því skyni til að komið
verði á fót formlegu ferli eða miðstöð sem þingmenn geti leitað til
ef þurfa þykir til að fá álit á því
hvort löggjöf standist stjórnarskrá
og alþjóðasáttmála sem Ísland á
aðild að.
brjann@frettabladid.is

Ekta a la carte matseðill að breskum hætti
Bristish brunch sunnudaginn 9. maí,
kl. 11:00 til 14:00
Verð 2.900 krónur
Pantanir á Breska daga
Netfang: veitingar@grand.is
Sími 514 8000
Grand hótel Reykjavík . Sigtúni 38 . 105 Reykjavík . grand.is

Full þörf á að efla framkvæmdarvaldið
Starfshópur um viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar
Alþingis skilaði skýrslu sinni í gær. Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:
■ Faglegur grundvöllur stjórnsýslunnar er veikur vegna pólitískra inngripa í
störf hennar og vegna smæðar. Heilt yfir þarf að efla framkvæmdarvaldið.
■ Sterkara framkvæmdarvald þarf aukið aðhald frá Alþingi. Skoða þarf hvort
stjórnarandstaða eigi að fá möguleika á að skjóta umdeildum málum í
þjóðaratkvæðagreiðslu.
■ Bæta þarf vinnubrögð og starfsaðstöðu framkvæmdarvaldsins og skapa
markvissari umgjörð um ríkisstjórnarfundi og ráðherranefndir.
■ Tryggja þarf faglegar mannaráðningar og veita stjórnendum aðhald. Stærri
ráðuneyti og stofnanir myndu styrkja faglegan grundvöll stjórnsýslunnar.
■ Skýra þarf hvernig stjórnvöld vilja að fjármálamarkaðurinn þróist. Í kjölfar
þess þarf að skýra hlutverk, valdsvið og úrræði eftirlitsstofnana.

Til hamingju með daginn!
Samfylkingin er 10 ára

Samfylkingin fagnar 10 ára afmæli um helgina.
Við tökum til hendinni og gleðjumst saman.
Allir hjartanlega velkomnir um allt land!

HVERAGERÐI
Mæting kl. 13 í Sunnumörk.
Hreinsunarátak kynnt og skipt í
hópa. Grill í Sunnumörk kl. 16 eftir
vel unnið verk.

Í DAG, LAUGARDAG

KÓPAVOGUR
Veisluhöld á tveimur stöðum: Samkaup Strax í Búðakór og í Hamraborg 11 kl. 15–17. Grill fyrir alla og
skemmtun fyrir börnin.

AKUREYRI
Fjölskylduskemmtun á Eiðsvelli
frá kl. 14. Skralli trúður, Einar
einstaki töframaður, Rúnar eff,
hoppukastalar, grillaðar pylsur og
svali, kaffi og vöfflur í Lárusarhúsi.
AKRANES
Hreinsunarátak. Mæting kl. 13 að
Stillholti 16–18. Verkefnið kynnt
og skipt í hópa. Grillveisla kl. 16
eftir vel unnið verk.
ÁLFTANES
Ljósmyndamaraþon kl. 14. Allir
fá einnota myndavélar við Kvenfélagsgarðinn og mynda Álftanesið. Grill og gítarglamur og bestu
myndirnar settar á netið.
ÁRBORG
Fegrum bæ og sveit með Árborgarliðinu. Mæting við Tryggvaskála
á Selfossi kl. 11. Haﬁð með ykkur
áhöld. Gleði og gaman. Boðið upp
á vöfflur að hætti heimamanna.

www.xs.is

GARÐABÆR
Opnum kosningaskrifstofuna
Garðatorgi 5 kl. 11. Bjóðum upp á
grillaðar pylsur, vöfflur og kaffi.
GRINDAVÍK
Hittumst við Hópsnes kl. 12.
Frambjóðendur grilla við Verkalýðshúsið frá kl. 14. og ræða mikilvægustu málin fyrir komandi
kosningar.
HAFNARFJÖRÐUR
Hittumst í kaffi á Strandgötu 43
kl. 10 og skipuleggjum hreinsun í
kringum Reykjanesbrautina.
Opnum kosningaskrifstofu á
Strandgötunni kl. 15 með grillveislu og gamni.
HÚNAÞING VESTRA
Hittumst við kosningaskrifstofuna
í félagsheimilinu á Hvammstanga
kl. 10 og hreinsum til og grillum á
eftir. Vöfflukaffi milli kl. 15 og 16.

MOSFELLSBÆR
Fjölskylduhátíð á miðbæjar torginu
kl. 14–16. Kynnir: Felix Bergsson.
Hljómsveitin The 59´s, Mosfellskórinn, Lalli töframaður, hoppkastali, andlitsmálun og grill. Kaffi
og kleinur í Þverholti 3.

REYKJANESBÆR
Hreinsunarátak! Mæting í Hafnargötu 50 kl. 9.30. Pylsur grillaðar að
lokinni tiltekt kl. 12.30.
SAUÐÁRKRÓKUR
Hreinsunarátak að okkar hætti.
Lagt upp frá Ströndinni við
Sæmundargötu kl. 17.
SEYÐISFJÖRÐUR
Safnast verður saman við ferjuhúsið kl. 11 og hreinsað til á svæðinu við Lónið. Að því loknu verður
boðið upp á grillaðar pylsur og
drykk með í skrúðgarðinum við
kirkjuna. Allir velkomnir!
Á MORGUN, SUNNUDAG

Við ætlum að hittast
REYKJAVÍK
BLÖNDUÓS
á völdum stöðum,
Samfylkingin
Söfnumst saman kl. 15 við
tína rusl, hreinsa
tekur til í öllum
Félagsheimilið. Göngustígar
til í umhverﬁnu
hverfum! Hittog opin svæði hreinsuð og
og gera ﬂeira
umst kl. 11 á
grillað við Blöndubyggð 3.
Skólavörðuholti, skemmtilegt. Ekkert
kampavín, engar
við RÚV EfstaBORGARBYGGÐ
leiti, við Glæsibæ, snittur! Bara frábær Tökum til hendinni í Borgarafmælisdagur!
við 365 Skaftaﬁrði frá kl. 13. Útileikir, grill
hlíð, Vesturbæjarlaug, Select í
og skemmtun fyrir alla fjölskyldSuðurfelli, Árbæjarlaug og kl. 12 í
una í Skalló frá kl. 15.
Spönginni. Göngum um og tínum
rusl. Svo grillum við, syngjum dátt
ÓLAFSFJÖRÐUR
og eigum frábæran dag saman.
Hreinsun við Tjarnarborg kl. 11.
Grill og gos í boði. Mætum öll og
eigum notalega stund saman.
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Bók sem allir hafa yndi af að lesa
– líka mamma, enda er þetta

Allra besta gjöfin
á mæðradaginn
Gömlu, góðu gildin
í heillandi sögu.
Metsölubók um allan heim.

GANDÍ VE Skipið er fyrsti togarinn sem Vinnslustöðin hefur keypt um nokkurt skeið. Eyjafjallajökull hamast uppi á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Frystitogarinn Gandí kom í fyrsta sinn til heimahafnar í Eyjum á fimmtudag:

Nýr togari til Vestmannaeyja
SJÁVARÚTVEGUR Nýr frystitogari,

Gandí VE 171, kom í fyrsta sinn til
heimahafnar í Vestmannaeyjum á
fimmtudagskvöld. Það er Vinnslustöðin sem festi kaup á skipinu í
vetur og verður það gert út til
veiða og vinnslu á uppsjávarfiski
og grálúðu.
Skipið, sem var smíðað árið 1986
og er 57 metrar að lengd og þrettán að breidd, hefur verið í klössun í nokkra mánuði í Hafnarfirði,

Öruggt samfélag
Ráðstefna The European Safe Community
í Reykjavík 19. - 20. maí 2010

Einstakt tækifæri
Til að sveitarfélag eða hverfi sé lýst Öruggt samfélag í
skilningi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), þurfa
þeir sem mynda meginstoðir viðkomandi samfélags að vera
þátttakendur í verkefninu um Öruggt samfélag.
Á Evrópuráðstefnu, sem haldin verður í Reykjavík 19. - 20.
maí n.k., býðst Íslendingum einstakt tækifæri til að kynnast
„Safe Community“ verkefni WHO um Öruggt samfélag
og þar með flestu sem snertir slysa- og ofbeldisvarnir í
nærsamfélaginu.
Ráðstefnan er opin öllum sem áhuga hafa og greiða
ráðstefnugjald.
Sjá nánar á vef Lýðheilsustöðvar:
www.lydheilsustod.is

og var áður í eigu útgerðarinnar
Sjávarblóms þar í bæ og hét þá Rex
HF 24. Skipið var keypt af þrotabúi
útgerðarinnar og hefur að mestu
legið við bryggju í tvö ár.
Eins og vænta mátti fjölmenntu
Vestmanneyingar niður á höfn
þegar skipið kom þar til hafnar og
myndaðist þar hátíðarstemning.
Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson,
framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, er ánægður með skipið.

„Þetta er töluverð fjárfesting en
það sem réttlætir hana er verðmætaaukningin sem er möguleg
með þessu nýja skipi.“ Fullkominn vinnslubúnaður er um borð
og tuttugu sjómenn verða í áhöfn.
Frystigeta skipsins er um 100 tonn
á sólarhring.
Kristján Einar Guðnason er
skipstjóri á Gandí en hann hefur
áður starfað hjá HB Granda og
Brimi hf.
- shá

Bankakreppa í Púerto Ríkó:

Bandarískur sjóður
tekur þrjá banka yfir
VIÐSKIPTI FDCI, Tryggingasjóður
innstæðueigenda í Bandaríkjunum, tók um síðustu helgi yfir
þrjá banka í Púertó Ríkó. Sjóðurinn hefur tekið yfir 64 banka frá
upphafi kreppunnar.
Bankarnir höfðu lánað mikið af
fasteignalánum og komu illa undan
kreppunni sem rætur á að rekja
til mikilla vanskila á íbúðalánum
vestanhafs. Bankarnir voru seldir
keppinautum skömmu síðar.
Sheila Bair, forstjóri tryggingasjóðsins, sagði í samtali við bandaríska dagblaðið Washington Post
nýja eigendur verða að bjóða upp
á greiðsluaðlögun til að forða efna-

HVAÐ Í? Starfsmaður fjármálayfirvalda
í Bandaríkjunum les tilkynningu frá
Tryggingasjóði innstæðueigenda í
Bandaríkjunum um yfirtöku á banka.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

hagslífi Púertó Ríkó frá skakkaföllum.
- jab

Persónuleg jógastöð
Nýtt 4 vikna byrjendanámskeið
hefst 10. maí. Skráning haﬁn í síma
695 8464 / 772 1025 eða á jogastudio.org
• Hot jóga • Hatha jóga • Byrjendanámskeið
• Krakkajóganámskeið
Sumartilboð 10.900 kr.
Innifalið í kortum eru allir opnir tímar
ásamt þeirri þjónustu sem boðið er
upp á í Veggsport.
Stórhöfði 17 (gengið inn um Veggsport)
Sími: 695 8464 og 772 1025
www.jogastudio.org
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Innbrot í apótek í Keflavík:

Fylgi við grínframboð sýnir óánægju með aðra flokka, segir stjórnmálafræðingur:

Þjófurinn fannst
í skrúðgarðinum

Fjármálin eru sitjandi meirihlutum erfið

INNBROT Brotist var inn í apótek

félaga gæti valdið sitjandi meirihlutum vandræðum í komandi sveitarstjórnarkosningum,
og valdið þeim fylgistapi, segir Grétar Þór
Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við
Háskólann á Akureyri.
Grétar hélt erindi um sveitarstjórnarkosningarnar, sem fram fara 29. maí næstkomandi, á fundi Félags stjórnmálafræðinga við
Háskóla Íslands í gær.
Grétar sagði þar stefna í fremur slaka
kosningaþátttöku, sérstaklega í þeim sveitarfélögum þar sem einungis Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Vinstri
græn eru í framboði.
Búast má við ívið betri kosningaþátttöku

við Suðurgötu í Keflavík í gærmorgun. Ekki liggur fyrir hvort
einhverju var stolið.
Þjófurinn var á bak og burt
þegar lögregla kom á vettvang.
Hann fannst hins vegar skömmu
síðar, drukkinn og dópaður, á
bekk í skrúðgarðinum og naut
þar morgunblíðunnar. Engin lyf
fundust á honum og ekki er ljóst
hvort hann hefur stolið einhverju
og falið það, áður en lögregla
skarst í leikinn. Maðurinn verður
yfirheyrður í dag.

STJÓRNMÁL Erfið staða í fjármálum sveitar-

í sveitarfélögum þar sem val er um önnur
framboð sem tekið geta við óánægjufylgi.
Gott dæmi um það er Besti flokkurinn, sem
býður fram í Reykjavík, segir Grétar.
Hann segir að athygli veki að ríflega 40
prósent þeirra sem tóku þátt í skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 í Reykjavík nýverið hafi ekki tekið afstöðu. Tæplega
fjórðungur til viðbótar segist ætla að kjósa
grínframboð. Aðeins þriðjungur segist ætla
að kjósa það sem kalla megi hefðbundna
stjórnmálaflokka.
Þetta endurpeglar óánægju kjósenda með
hefðbundna stjórnmálaflokka, segir Grétar.
Flokkarnir hafi trúlega aldrei notið minna
trausts en nú.
- bj

Í REYKJAVÍKURHÖFN Von er á fleiri

skemmtiferðaskipum hingað til lands en
í fyrra.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ný þjónusta TVG-Zimsen:

Skemmtiferðaskipum fjölgar
FERÐAMÁL „Það stefnir allt í
enn frekari fjölgun á komum
skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur í sumar. Við erum með bókaðar um 120 viðkomur skemmtiferðaskipa til landsins, þar af um
40 til Reykjavíkur,“ er haft eftir
Birni Einarssyni, framkvæmdastjóra TVG-Zimsen, í tilkynningu
fyrirtækisins.
TVG-Zimsen sér nú í fyrsta
skipti um að þjónusta skemmtiferðaskip á Íslandi undir nafni
TVG Zimsen - Eimskip Cruise
Agency. „Tæplega 72 þúsund
farþegar heimsóttu Ísland með
skemmtiferðaskipum á síðasta
ári sem var 16 prósenta aukning
frá árinu 2008. Nú í ár má því
búast við enn fleiri ferðamönnum
sem koma sjóleiðina til landsins,“
segir í tilkynningunni.
- óká
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Mótmæli í Eystrasaltslöndum:

Gleðiganga fái
að fara fram
MANNRÉTTINDI Mannréttindasamtökin Amnesty International
krefjast þess að rétturinn til fundar- og tjáningarfrelsis sé virtur
í Litháen. Samkynhneigðir mæta
miklu andstreymi í aðdraganda
Gleðigöngu, sem fyrirhugað er að
halda í Vilníus í dag.
„Amnesty International krefst
þess að þátttakendur í Gleðigöngunni njóti fyllsta öryggis og að
rétturinn til tjáningar- og fundarfrelsis sé virtur að fullu,“ segir í
tilkynningu frá samtökunum.

Starfsmenn sveitarfélaga:
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VIÐSKIPTI Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga eignaðist
Svarfhólsvöll við Ölfusá á uppboði hjá sýslumanninum á Selfossi á miðvikudag.
Greint er frá þessu í Sunnlenska fréttablaðinu. Þar segir að
auk þess eignaðist sjóðurinn um
200 hektara lands í landi Laugardæla í Flóa og skika úr landi Uppsala. Eignin var slegin á 290 miljónir króna, en áhvílandi skuldir
námu um 1,5 milljörðum króna.
Um er að ræða svæði í útjaðri
Selfoss sem VBS fjárfestingabanki og Ferjuholt ehf., byggingaraðilar tengdir bankanum, hugðust skipuleggja byggð á fyrir um
sex til sjö þúsund íbúa.

GRÍN Stuðningur við Jón Gnarr og Besta flokkinn er

mun meiri en við hefðbundin grínframboð, sem sýnir
óánægju kjósenda með hefðbundna stjórnmálaflokka
segir prófessor í stjórnmálafræði.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mæðradagurinn er á morgun
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BÍÐUR ÁTEKTA Gordon Brown átti ekki annan kost en að gefa David Cameron færi á að spreyta sig á stjórnarmyndun.
NORDICPHOTOS/AFP

Clegg vill sjá hvað
Cameron
býður
meðBKIkaffi
Fagnaðu
mæðradeginum
Mæðradagurinn er
á morgun.

Angan af
kaffi kemur
bragðlaukunum af stað
og ilmurinn
segir til um
ríkt bragðið
af BKI kaffi.
Helltu upp
á gott BKI
kaffi.

Mæðradagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur
á Íslandi árið 1934. Siðurinn er sóttur til Bandaríkjanna þar sem dagurinn var fyrst haldin hátíðlegur opinberlega árið 1914,
þann 9. maí.
Það var atorkusöm kona,
Anna Marie Jarvis, sem
kom deginum á en hún
vildi minnast móður
sinnar. Víða um heim
tíðkast að kaupa blóm handa mæðrum á
mæðradaginn. Bjóddu mæðrum upp á rjúkandi
BKI kaffi á mæðradaginn.

Mömmur og góðar minningar eru allt í kringum
okkur, kysst á bágtið, knús fyrir háttinn og
dýrmætt hrós fyrir vel unnið verk. Njóttu dagsins
og faðmlagsins og rifjaðu upp minningarnar.
Tilvalið tækifæri fyrir mjúkt BKI kaffi.
Kauptu gott BKI kafffi.
Það er kominn tími fyrir BKI kaffi.

BKI Classic
Sérvaldar baunir frá
þekktustu kaffisvæðum
heimsins tryggja hið
mjúka bragð, lokkandi
ilminn og fersklegt
eftirbragðið.

BKI Extra
Snöggristað við háan hita.
Þannig næst fram ríkara
kaffibragð við fyrsta sopa
en léttur og mjúkur keimur
fylgir á eftir.

Kauptu BKI fyrir
mæðradaginn

Gordon Brown gefur David Cameron kost á að mynda stjórn með Nick Clegg,
en segist reiðubúinn til að reyna stjórnarmyndun ef Cameron nær ekki árangri.
Kjördæmamálið ræður væntanlega úrslitum í stjórnarmyndunarviðræðum.
FRÉTTASKÝRING
Verður kosningafyrirkomulaginu
breytt?

Nick Clegg, leiðtogi Frjálslyndra
demókrata, er kominn í þá stöðu
að geta valið með hverjum hann
vill stjórna. David Cameron, leiðtogi Íhaldsflokksins, hefur gefið
loforð um að helstu kosningamálum frjálslyndra verði gert hátt
undir höfði í stjórnarsáttmála
samsteypustjórnar þeirra.
Gordon Brown, forsætisráðherra og leiðtogi Verkamannaflokksins, bíður álengdar og hefur
einnig lofað frjálslyndum öllu
fögru fari viðræður Camerons og
Cleggs út um þúfur.
Clegg hefur ekki viljað gefa
nein svör, önnur en þau að sá
flokkur sem flesta þingmenn
fékk eigi rétt á að reyna fyrst að
mynda stjórn. Hann bíður þess
að heyra nánar í hverju tilboð
Camerons er fólgið.
Úrslitum ræður væntanlega
hvor þeirra er tilbúinn til að ganga
lengst í kjördæmamálinu, enda
gæti breytt kosningafyrirkomulag gert langþráðan draum Frjálslyndra demókrata að veruleika:
að verða einn af stóru flokkunum þremur í staðinn fyrir að sitja
fastur í hlutverki þriðja flokksins
sem engu ræður.
Úrslit þingkosninganna á
fimmtudag voru vonbrigði fyrir
alla leiðtoga þessara þriggja
flokka, en líklega þó mest fyrir
Nick Clegg því fyrir aðeins fáum
vikum leit út fyrir að honum
myndi takast að breyta landslagi
breskra stjórnmála með því að
gera flokk sinn að jafnoka hinna
tveggja.
David Cameron getur að vísu
fagnað því að hafa fengið flest
atkvæði og um leið flest þingsæti,
en hann náði ekki meirihluta eins
og honum hafði þó verið spáð lengi
vel.
Gordon Brown forsætisráðherra
harmar að hafa misst þingmeirihluta stjórnar sinnar, en gerir
sér enn vonir um að geta haldið
áfram að stjórna með Clegg sér
við hlið. Samanlagður þingstyrkur þeirra dugar þó ekki til, og því
þyrftu einhverjir smáflokkanna

Úrslit þingkosninganna
Breska þingið
Þingsæti
Íhaldsflokkurinn
306
Verkamannaflokkurinn
258
Frjálslyndir demókratar
57
Flokkur lýðræðislegra sambandssinna (N-Írland)
8
Skoski þjóðarflokkurinn (Skotland)
6
Sinn Fein (N-Írland)
5
Plaid Cymru (Wales)
3
Sósíaldemókrata- og Verkamannaflokkurinn (N-Írland) 3
Græningjar
1
Bandalagsflokkurinn (N-Írland)
1
Kosningu frestað
1
Skotland
Verkamannaflokkurinn 41
Frjálslyndir demókratar 11
Skoski þjóðarflokkurinn 6
Íhaldsflokkurinn
1

Breyting
+97
-91
-5
-1
0
0
+1
0
+1
+1

Norður-Írland
Flokkur lýðræðislegra
sambandssinna
8
Sinn Fein
5
Sósíaldemókrata- og
Verkamannaflokkurinn 3
Bandalagsflokkurinn
1
Aðrir
1

Atkvæðahlutfall
36%
29
23
0,6
1,7
0,6
0,6
0,4
1,0
0,1

Wales
Verkamannaflokkurinn
Íhaldsflokkurinn
Frjálslyndir demókratar
Plaid Cymru

26
8
3
3

Margir fengu ekki að kjósa
Á nokkrum stöðum í Bretlandi varð kjörsókn meiri en starfsfólk kjörstaða
réð við. Afleiðingin varð sú að nokkuð stór hópur þurfti frá að hverfa þegar
kjörstöðum var lokað. Biðraðirnar voru einfaldlega of langar.
Samkvæmt breskum kosningalögum verða kjósendur að hafa fengið kjörseðil í hendurnar fyrir klukkan 22. Þeim sem komast ekki að er einfaldlega
vísað frá.
Í London, Sheffield, Birmingham og víðar komu hópar fólks saman til að
mótmæla þessu.
„Það er gríðarlega mikið af reiðu fólki hérna,“ sagði einn mótmælenda í
London, sem hafði verið vísað frá kjörstað eftir að hafa staðið lengi í biðröð.
„Þetta er algert hneyksli.“

að koma til liðs við hugsanlega
stjórn þeirra – og óvíst með öllu
hvort af því yrði.
Eins og fyrri daginn hafði kosningafyrirkomulagið veruleg áhrif
á útkomu allra flokkanna. Þannig
bættu frjálslyndir í reynd við sig
einu prósenti atkvæða frá kosningunum 2005, en misstu samt
fimm þingsæti.
Íhaldsflokkurinn fékk ekki
nema fjórum prósentum meira en
í síðustu kosningum, en fékk samt
97 þingmönnum fleira en síðast,
og Verkamannaflokkurinn missti
91 þingmann þótt hann hefði ekki
tapað nema sex prósentum.
Þetta skýrist af því að kosið er í
einmenningskjördæmum, þar sem
sá flokkur sem flest atkvæði fær í
kjördæmi fær jafnframt þingsæti
þess kjördæmis.

Þ essu fy ri rkomulagi vi l l
Frjálslyndi flokkurinn fyrir alla
muni breyta. Þrátt fyrir fögur
orð Camerons er þó ekki víst að
Íhaldsflokkurinn sé í reynd tilbúinn til að ganga langt til móts við
sjónarmið frjálslyndra í þessum
efnum, því breytt kosningafyrirkomulag gæti sem hægast haft í
för með sér að langt verði þangað til íhaldsmenn komist aftur í
stjórn.
Eftir kosningarnar á fimmtudag
eiga flokkarnir ekki aðra kosti en
að mynda samsteypustjórn eða
minnihlutastjórn. Síðast var gerð
tilraun til slíks árið 1974 þegar
Harold Wilson stjórnaði minnihlutastjórn Verkamannaflokksins.
Sú tilraun entist ekki nema fáeina
mánuði, en þá þurfti að efna til
kosninga á ný. gudsteinn@frettabladid.is

ÉG Á MÖMMU!
Mæðradagurinn í
Garðheimum er
í samstarfi við
SOS barnaþorpin

Mikið úrval

af skemmtilegum gjafakörfum
handa mömmu og ömmu

ÞAÐ ER KOMIÐ SUMAR!
– og fullt af fallegum sumarblómum svo sem:
Afsláttarhelgi
Afsl
áttarhelgi
Sólblóm

Margarítur
Margar
ítur

Hengibrúðarauga Stjúpur

15% af grillum
10% af aukahlutum

Fyrir vandláta...

Dalíur

Tóbakshorn
GÓÐ RÁÐ

TÖKUM TIL Í GARÐINUM!

Á SVÖLUNUM!

GARÐHEIMA:

Við gróðursetningu sumarblóma:

Mikið úrval af
ræktunarkössum

CASORON

Blákorn:
Bl
ákorn: 5, 10 og 40 kg

2890kr

20% afsláttur

illgresiseyðir

Ný sending!

Gott að blanda vatnskristöllum í moldina svo
ræturnar nái í raka. Strá smávegis af blákorni
yfir moldina eftir útplöntun eða vökva með
blómaáburði blönduðum í vatn 3svar á viku
yfir vortímann.

Fallegarr
pottaplönturr
í úrvali!°
!°

Tækjaleiga Garðheima
opið virka daga til kl.18.00, helgar til kl. 17.00

Mold og túnþökur
túnþökur í kerruna

Krúttlegur krusi
í pottahlíf

1.250kr

allt í garðinn
á einum stað!

Aðeins um helgina

15% AF ÖLLU
15%
afsláttur af öllu
pallaefni, festingum
og undirstöðum

• öll grill

• öll verkfæri

• allar útileguvörur

• allar sláttuvélar

• öll garðhús

• öll reiðhjól

• allar vörur í Blómavali • öll viðarvörn
=VbWdg\Vg^
[gVch`Vg

'.%

`g

aVj\VgYV\d\hjccjYV\
@V[[^<VgÂjg
H`ijkd\^

• öll garðhúsgögn

Meiri þykkt
tryggir
meiri styrk!

• allt pallaefni, festingar og undirstöður

• allar skjólgirðingar

• allur útivistarfatnaður

• allar ræktunarvörur

• öll ljós

• öll garðverkfæri

• allar flísar

• öll leikföng

Sælureitur 2010 kominn út

ÚTGÁFUHÁTÍÐ

15%

15% af öllum vörum í Sælureit
15% af öllum vörum í Blómavali

afsláttur
af öllu!

Aðeins
um
helgina

Hann er
kominn út!
130 síðna leiðarvísir
að þínum sælureit.

Einnig 15% afsláttur af:
Skjólveggir • Parket • Panill • Útimálning • Gróðurhús
Leiktæki • Heitir pottar • Hurðir • Útiljós • Útilegubúnaður • Gluggar
• Rotþrær • Grillfylgihlutir • Allar vörur í Blómavali og margt fleira
Sælureiturinn kemur inn á heimili landsins á næstu dögum, þú
getur einnig skoðað hann á www.husa.is eða tryggt þér eintak í
næstu verslun
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana og háð lagerstöðu á hverjum stað.

8. maí 2010 LAUGARDAGUR

16

Óska eftir að kaupa íslenskt – enskt

Lingapone námskeið.
Námskeið sem samanstendur að einni stórri bók sem á stendur Íslenskt enskt
Lingapone námskeið. Kassa og kassettur. Ég borga 40.000 fyrir námskeiðið

Upplýsingar síma 865-7013

KRAFT YOGA/FRAMHALDS YOGA
GOTT FYRIR ALLA OG UPPLAGT FYRIR HLAUPARA

Komum sterk inn í sumarið
Áhersla lögð á aukinn kraft, miklar teygjur, rétta öndun
og góða slökun.
Kennt í Drafnarhúsinu Hafnarﬁrði (Sjúkraþjálfarinn)
Sanngjarnt verð
Skráning og upplýsingar í síma 6910381

Sumargjöf

10.000 kr.
afsláttur
Afsláttarkóði:
Flugtímabil: 4. maí – 20. júní
IEX0502
Bókunartímabil: 4.–11. maí
Allar nánari upplýsingar um afsláttinn á www.icelandexpress.is
Bókaðu núna!

með ánægju
www.icelandexpress.is

TIL SÖLU

Stóraukin framlög
þarf til tækjakaupa
Fyrrverandi yfirlæknir hjartadeildar telur að tækjamál Landspítalans séu helsti veikleiki hans.
Mörg stærri lækningatæki hefa
hærri meðalaldur en ásættanlegt
getur talist. Sambærilegar stofnanir á Norðurlöndunum eru margfalt
betur settar, og vart hægt að bera
saman íslenskan raunveruleika í
því samhengi.
Björn Zoëga, forstjóri LSH, og
Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga, hafa lýst áhyggjum af því að fjárveitingar hafa ekki
fengist frá ríkinu til eðlilegrar endurnýjunar á tækjabúnaði spítalans.
Kallað er eftir skilningi fjárveitingavaldsins svo halda megi uppi
því þjónustustigi sem Íslendingar
telja ásættanlegt. Björn orðar það
svo að spítalinn sé kominn í gjaldþrot hvað varðar tækjakaup.

Lækningatæki á Landspítala
Að ósk Fréttablaðsins vann Landspítalinn samantekt um lækningatæki á spítalanum og hvernig fjárveitingar til tækjakaupa hafa þróast
á undanförnum fimmtán árum.
Samantektin sýnir hversu umfang
starfseminnar er mikil og við hvað
er að eiga þegar harðnar á dalnum
í efnahagslegu tilliti.
Skráð lækningatæki í notkun
á Landspítala eru nú um 11.930
talsins. Heildarendurnýjunarverð
þeirra er um átta milljarðar, en
heildarkaupverð er 4,9 milljarðar.
Ódýrustu tækin kosta frá einhverjum þúsundum eða tugþúsundum
króna en þau dýrustu yfir 300 milljónir króna. Meðalaldur tækjanna í
dag er rúm átta ár. Mörg tæki eru á
viðunandi aldri en mörg stærri tæki
eru með hærri meðalaldur.
Tækjakaup og framlög á fjárlögum
Framlag til kaupa á lækningatækjum fyrir Landspítala hafa lækkað
umtalsvert í krónutölu frá sameiningu LSH og Sjúkrahúss Reykjavíkur (Borgarspítala) árið 2000
til dagsins í dag. Eftir sameiningu
var ljóst að umtalsverða fjármuni
þurfti til bæði nýkaupa og endurnýjunar á lækningatækjum. Framkvæmdastjórn og forstjóri LSH
töldu á þeim tíma að það væri forgangsmál að fá meira fjármagn til
þessara þátta og yrði leitað eftir því
á næstu árum. Það gekk hins vegar
ekki eftir og greiðslur fyrir leigu á
tækjum, sem gripið var til í neyð,
hafa síðan tekið æ stærri hluta af
fjárveitingu hvers árs. Því er búið
að ráðstafa hluta af fjárframlagi til
tækjakaupa til ársins 2014 og vegna

Lækningatæki - skilgreining
Lækningatæki samkvæmt lagaskilgreiningu:
■ Hvert það verkfæri, búnaður, áhald, efni (þó ekki lyf) eða annar hlutur,
notað eitt sér eða með öðru, ásamt hugbúnaði sem þarf til að tækið
starfi rétt, sem framleiðandi ætlar til notkunar fyrir menn til þess að:
a. greina, hindra, athuga, meðhöndla eða lina sjúkdóma,
b. greina, hafa eftirlit með, meðhöndla, draga úr eða bæta líkamstjón,
fötlun eða skerta getu,
c. rannsaka, breyta eða koma í stað líffæris eða lífeðlisfræðilegrar starfsemi,

gengishrunsins fer öll fjárveiting
þessa árs og næsta árs til greiðslu
leigusamninga.
Spítalinn hefur vegna þessa ekki
haft fjárveitingu fyrir kaupum á
stærri tækjum í nokkur ár og árið
2009 voru eingöngu keypt tæki sem
bráðakaup fyrir um 25 milljónir
króna en forgangsraðaðar beiðnir
innan sjúkrahússins voru um 450
milljónir króna.

Fjárveiting og endurnýjun lækningatækja
Fjöldi lækningatækja í notkun kallar á endurnýjun í einhverjum mæli
á hverju ári auk þess sem tæki
úreldast og ný tækni kemur á markað fyrir meðferð og greiningu sjúkdóma auk nýrrar starfsemi. Verklag í klínískri starfsemi breytist
og kallar á nýja tækni sem var
ekki notuð áður og búnaður verður
óhagkvæmur í rekstri og kallar á
breytingu vegna hagkvæmni.
Á Landspítala fer fram mikið
af starfsemi sem ekki er til staðar
annars staðar í heilbrigðiskerfinu
hér á landi og í mörgum tilfellum
reiðir starfsemin á landsvísu sig á
tækjabúnað LSH, og má þar nefna
röntgendeild, skurðstofur, gjörgæslu og rannsóknarstofur. Skiptir
því miklu að rétt tæki séu til staðar
og þau í lagi. Umfangsmikil starfsemi er innan LSH vegna þjónustu
við tækin, bæði reglubundið eftirlit
og einnig bráðaviðhald. Rík áhersla
er lögð á að tæki í klínískri notkun
séu í lagi og starfi eðlilega.
Lækningatæki eru nauðsynlegur
hluti fyrir starfsemi LSH en fjármagn til endurnýjunar er aðeins
lítið brot af heildarrekstri spítalans.
Fjárveiting fyrir lækningatæki er
nú um 0,6 prósent af fjárveitingu til
rekstrar LSH og er það mun lægra
en er á sambærilegum sjúkrahúsum
á Norðurlöndum.
Í athugun frá 2002, frá nokkrum helstu háskólasjúkrahúsum á
Norðurlöndunum sem sinna sambærilegum rekstri og Landspítali,

er hlutfall fjárveitingar til tækjakaupa á móti fjárveitingu til reksturs frá 1,8 prósentum til 3,2 prósenta. Það ár var fjárveitingin 0,8
prósent á LSH. Hlutfallið hefur
engu síður lækkað á undanförnum
árum. Hlutfallið fyrir árið 2009 var
um 0,53 prósent og verður um 0,68
prósent fyrir árið 2010.
Landspítali er því að fá hlutfallslega mun minna til tækjakaupa en sambærileg sjúkrahús á
Norðurlöndunum. Þörfin fyrir endurnýjun er hins vegar jafnmikil hér og á þeim sjúkrahúsum sem
samanburðurinn nær til.

Helsti veikleikinn
Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði í viðtali við
Fréttablaðið fyrir stuttu að staðan væri mikið áhyggjumál. Það sé
orðin veruleg þörf á venjulegum
lækningatækjum. Þar má nefna
öndunarvélar, ómtæki og línuhraðal, sem kostar til dæmis um
300 milljónir í stofnkostnað. „Með
hverju árinu sem líður verður
þessi þörf sífellt meiri og þá erum
við ekki að tala um neinar nýjungar,“ sagði Ólafur og bætti við að
samfélagið verði að gera upp við
sig hvort kaupa á nýjustu tækni til
landsins eða hvort senda eigi fólk til
rannsókna til útlanda.
Guðmundur Þorgeirsson, prófessor í lyflækningum við Háskóla
Íslands og fyrrverandi forstöðumaður hjartadeildar LS, telur að
tækjamál LSH séu helsti veikleiki
spítalans. Hann segir að mannafli, skipulag þjónustu, rannsóknir, kennsla og jafnvel húsakosturinn
geri LSH að þeirri öflugu stofnun
sem menn þekki. Það sé því úr takti
að kaup og endurnýjun á tækjakosti
spítalans sé háð þeim annmörkum
sem raun ber vitni.

SVAVAR HÁVARÐSSON
svavar@frettabladid.is

Starfsemi Landspítalans í Reykjavík
Reynimelur 55

Hvítabandið
Lokastígur 16

Skúlagata 10

Rauðarárstígur 31

Leifsgata 5

Rauðarárstígur 33
Þverholt 18

Rauðilækur 36
Dalbraut
Kleifarvegur 15
Kleppur

Öldugata 17

Laugarásvegur 71

Ægisgata 26

Hátún 10

Landakot

Lágmúli 9

MYND/BYGGÐ Á UPPLÝSINGUM FRÁ LANDSPÍTALA

Jeppi
ALVÖRU

FRÉTTASKÝRING: Hvernig er Landspítalinn búinn tækjum?

Ármúli 1a
Eiríksstaðir

Ljósheimar 22

Blóðbanki

Flókagata 62

Hringbraut

Flókagata 29, 31

Læknagarður
Geðdeild Hr.

Toyota LC 120 / 2007 / 46” dekk
Dana 60 fr & aft / Milligír / Tölvukubbur / HL:5:38 / Loftkerfi /
Gormar fr & loftpúðar aftan / Spil / Bedlock felgur / o. fl.
Ásett verð kr. 11,9 m / Nánari upplýsingar í síma 898-4988

Eskihlíð 6a

Skjalageymsla
Fossvogur
Grensás
Gautland 11

STARFSEMI Á 33 STÖÐUM Tækjamál LSH verður að skoða í ljósi þess hversu starfsemin er dreifð. Nýtt háskólasjúkrahús mun

spara stórar upphæðir vegna hagræðis, og á það ekki síst um betri nýtingu tækja og búnaðar. Sem dæmi má nefna að tvennt
þarf af ýmsum dýrum tækjum vegna skiptingar á milli starfseminnar í Fossvogi og við Hringbraut.

ENNEMM / SÍA / NM42099

VANDAÐUR OG FLOTTUR BÍLL
SEM KEMUR Á ÓVART

Opið í
dag frá kl.
Oft þarf ekki mikið til að þú sjáir heiminn í nýju ljósi og við höldum að eftir
heimsókn til okkar í dag munir þú hugsa þig tvisvar um við næstu bílakaup.
Komdu og kynntu þér Hyundai
, rúmgóðan og vel búinn fjölskyldubíl
sem við ábyrgjumst að á eftir að koma þér á óvart.

12 -16

Gerðu þér dagamun um helgina, skoðaðu glæsilegan, nýjan Hyundai og
þiggðu hjá okkur veitingar.
Allar nánari upplýsingar á www.hyundai.is

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is

Verð frá: 2.590.000 kr.

SPOTTIÐ
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Handtökur og gæzluvarðhaldsúrskurðir eru
aðeins hinn sýnilegi hluti rannsóknar.

Réttvísin
hefur sinn gang

H

andtaka tveggja af fyrrverandi forsvarsmönnum Kaupþings og úrskurður héraðsdóms um gæzluvarðhald
yfir þeim markar nokkur tímamót í rannsókn sérstaks
saksóknara á bankahruninu. Viðbrögð margra hafa
verið ánægja með að saksóknarinn og hans lið sé að
vinna vinnuna sína; loksins sjáist einhver merki um að lögum verði
komið yfir þá sem báru ábyrgð á hruninu.
Þó eru atburðir síðustu tveggja daga ekki annað en sýnilegur
hluti gífurlega umfangsmikillar rannsóknar embættis sérstaks saksóknara. Það að tveir grunaðir menn skuli dæmdir í gæzluvarðhald
sýnir að brotin, sem þeir eru grunaðir um, eru alvarleg en gefur
samt ekki endilega vísbendingu um að þeir verði sakfelldir þegar
upp verður staðið. Ýmis dæmi
eru um að menn, sem hafa verið
SKOÐUN
úrskurðaðir í gæzluvarðhald, hafa
Ólafur Þ.
ekki hlotið dóm.
Stephensen
Um leið er frekar langsótt að
olafur@frettabladid.is
saka saksóknara eða dómstóla um
að setja á svið eitthvert leikrit til
að þóknast fjölmiðlum og almenningsálitinu með því að handtaka
menn og úrskurða í gæzluvarðhald. Í því andrúmslofti, sem nú ríkir
í samfélaginu, eru saksóknarinn og dómararnir vissulega undir
þrýstingi um að ná fram sakfellingum gagnvart bankamönnum, og
margir eru sjálfsagt reiðubúnir að áfellast þá fyrir aumingjaskap
ef það gengur ekki hratt og vel. Þeir hljóta hins vegar jafnframt
að vera rækilega meðvitaðir um að einhvern daginn fellir sagan
annan og yfirvegaðri dóm yfir vinnubrögðum þeirra. Það er því
ekki hægt að gera ráð fyrir öðru en að reglum réttarríkisins sé
fylgt til hins ýtrasta.
Seint verður ítrekað nógu oft að menn eru saklausir þar til sekt
þeirra er sönnuð. Handtaka, gæzluvarðhald eða ákæra er ekki
endanlegur dómur. Þeir, sem finna nú til léttis yfir því að einhver
skuli loksins vera handtekinn, verða líka að búa sig undir að verða
fyrir vonbrigðum ef til dæmis kröfu um gæzluvarðhald er hafnað
eða dómstólar sýkna ákærða bankamenn þegar fram líða stundir.
Það er þá ekki endilega til merkis um að dómskerfið hafi brugðizt;
það getur líka sýnt fram á að réttarríkið virki og menn séu ekki
sakfelldir án nægra sannana.
Flest bendir hins vegar til að alvarleg afbrot hafi verið framin
í aðdraganda falls bankanna. Einmitt til þess að þeir fái refsingu,
sem eiga hana skilda og enginn sem ekki hefur brotið af sér verði
ranglega sakfelldur, er nauðsynlegt að rannsókn hinna gífurlega
umfangsmiklu hrunsmála verði eins ýtarleg og vönduð og mögulega er unnt. Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra segir í viðtali
við Fréttablaðið í dag að fjölga þurfi starfsmönnum hjá embætti
sérstaks saksóknara. Embættið telur sig þurfa tugi starfsmanna
til viðbótar. Þrír ráðuneytisstjórar meta nú hvernig á að bregðast
við.
Ef fjölga þarf starfsfólki hjá sérstökum saksóknara til að unnt sé
að rannsaka allan grun um afbrot í banka- og fjármálakerfinu á að
gera það sem fyrst, til þess að réttvísin hafi sinn gang.

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

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

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Trúin á krónuna

F

jármálaráðherrann beindi
athygli sinni að vanda
Grikkja á dögunum. Af
því tilefni lofsöng hann
bæði guð og krónuna eins og hún
væri hluti af sköpunarverkinu.
Kenning fjármálaráðherra er sú
að betra sé að búa við sveigjanlegan gjaldmiðil en sæmilega stöðugan. Þannig megi styrkja útflutningsgreinarnar þegar á þarf að
halda með því að lækka gengið.
Þetta er rétt að því gefnu að þjóðin ráði í raun og veru skráningu
gjaldmiðilsins.
Veikleikinn í kenningu fjármálaráðherrans er hins vegar sá
að í opnu alþjóðlegu hagkerfi eru
það erlend markaðsöfl sem ráða
gengi krónunnar. Reynslan hefur

sýnt að stjórntæk i Seðla bankans og ríkisstjórnarinnar
duga ekki til
þess. Pólitískt
fullveldi yfir
krónunni fæst
aðeins með því
að loka hagkerfÞORSTEINN
inu eins og gert
PÁLSSON
er um þessar
mundir með gjaldeyrishöftum.
Sveigjanleiki krónunnar sem
erlend markaðsöfl spiluðu á leiddi
til þess að fimmtungur af íslenskum heimilum lenti í skuldafjötrum sem þau ráða ekki við. Þetta
gerðist ekki í Grikklandi.
Áttatíu
hu nd raðsh luta r

íslenskra fyrirtækja urðu tæknilega gjaldþrota eins og það hefur
verið kallað vegna sveigjanleika
krónunnar. Ekkert svipað gerðist í Grikklandi. Þegar fjármálaráðherra talar um bættan hag
útflutningsgreina sleppir hann
að horfa á skuldastöðuna.
Fyrir tíma erlendra lána og
verðtryggingar mátti brenna
skuldir með gengisfellingum.
Sá tími er liðinn. Grikkir gátu
ekki létt skuldavanda sinn með
sveigjanlegri mynt.
Í trúarlegri skírskotun fjármálaráðherra um ólíka gæfu
Íslendinga og Grikkja fólst einfaldlega röng greining á þeim
mikla vanda sem báðar þessar
þjóðir glíma við.

Guðsríki myntkerfa er ekki í nánd

E

kkert peningakerfi er svo
fullkomið að jafna megi
því við guðsríki. Menn
geta stjórnað sér bæði vel
og illa þó að þeir noti stóra alþjóðlega mynt. Satt best að segja gerir
evran kröfu um enn meiri aga við
hagstjórn en þar sem menn geta
leiðrétt mistök sín með því að
rýra eignir og laun almennings
með gengisfellingum.
Grikkir eru að því leyti í
þrengri stöðu en Íslendingar að
þeir geta ekki við þessar aðstæður flutt peninga og eignir frá
almenningi til útflutningsfyrirtækja með gengislækkun. Það eru

líka reiknikúnstir sem auka ekki
raunveruleg verðmæti útflutningsins. Sú létta leið er auðveldari til skamms tíma en er oftast
verri til lengri tíma.
Til framtíðar litið eru Íslendingar því í þrengri stöðu en Grikkir
vegna þess að kostnaðurinn við
að halda sjálfstæðri mynt kemur
fram í hærri vöxtum og gjaldeyrishöftum. Það hamlar raunverulegum hagvexti. Þetta þýðir að
Íslendingar geta aðeins bætt samkeppnisstöðu landsins með lægri
lífskjörum til frambúðar.
Eðlilega hræðast margir evruna í slíkum ólgusjó sem hún er.

Sumir efast um að hún haldist á
floti. Ástæðulaust er að loka augunum fyrir þessum aðstæðum.
Við sitjum hins vegar uppi með
gjaldmiðil sem sökk með skelfilegum afleiðingum. Sterkar sjálfstæðar myntir eins og sterlingspundið eiga líka í vök að verjast.
Við þurfum fyrst og fremst að
huga að því að verða ekki einangrað eyland í peningamálum. Fjármálaráðherrann vill hins vegar
af trúarlegum ástæðum fara
leið út úr vandanum sem verður
almenningi á Íslandi dýrkeyptari
en í Grikklandi þegar upp verður
staðið.

Grísku töfrabrögðin íslenskuð

ÚTSALA

á sumarbústaðalóðum
Lóðirnar eru eignalóðir. Örstutt í ölla þjónustu í Reykholti
Eingin kvöð um byggingarhraða. Rafmagn, heitt og
kaltvatn að lóðarmörkum. Verð frá 890.000kr

Uppl. 861-8689 og 823-9448

S

kuldavandi ríkissjóðs Grikklands hrannaðist upp án
þess að samstarfsþjóðirnar í
Evrópska myntbandalaginu
tækju eftir. Það gerðist með því að
grískar ríkisstjórnir fundu hjáleiðir um bókhald ríkissjóðs þegar lán
voru tekin til margvíslegra framkvæmda.
Ástæða er til að leiða hugann að
þessu fyrir þá sök að íslensk stjórnvöld eru að feta sig inn á þessa braut.
Nokkur sveitarfélög hafa reynt þetta
með misjöfnum árangri.
Nú á að fjármagna nýjan Landspítala framhjá bókhaldi ríkissjóðs;

sömuleiðis nýja samgöngumiðstöð
og mörg verkefni í vegamálum.
Sérstakur lögaðili er búinn til milli
lífeyrissjóðanna og ríkissjóðs til
að taka við lánum þeirra í þessum
tilgangi.
Félagsmálaráðherra hefur kynnt
nýja framkvæmdahrinu vegna
hjúkrunarheimila aldraðra. Íbúðalánasjóður verður þar milliliður
milli ríkissjóðs og sveitarsjóða.
Frambjóðendur Samfylkingarinnar í Reykjavík og Kópavogi hafa
boðað milljarða lántökur með þessum hætti til að örva atvinnu.
Að ákveðnu marki má færa rök

fyrir framkvæmdum með þessu
lagi. Áhættan minnkar ef raunhæf
notendagjöld standa undir endurgreiðslum. Þau þrengja hins vegar
svigrúm ríkissjóðs til tekjuöflunar.
Hér er því mikillar aðgátar þörf.
Þetta er hugmyndafræði vogunarsjóðanna. Lánin verða ekki endurgreidd með því einu að lofa guð og
krónuna.
Óhjákvæmilegt er að fjármálaráðherra geri gleggri grein fyrir
því svigrúmi sem hann telur vera til
slíkrar einkafjármögnunar til hliðar við bókhald ríkissjóðs. Grísku
töfrabrögðin eru víti til varnaðar.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
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8. maí 2010 LAUGARDAGUR

20

Tökum til á tíu ára afmælinu
Stjórnmál
Jóhanna
Sigurðardóttir
formaður Samfylkingarinnnar

U

m helgina heldur Samfylkingarfólk um
allt land upp á tíu ára afmæli flokksins. Efnt verður til tiltektardags á vegum
allra framboða flokksins til sveitarstjórna
þar sem áhersla verður lögð á að fegra og
bæta umhverfið. Þannig er með táknrænum
hætti haldið upp á afmælið og einnig
minnt á að þörf er siðbótar og endurskoðunar á pólitísku umhverfi og forsendum
stjórnmálabaráttu á Íslandi.
Stofnfundur Samfylkingarinnar var haldinn í byrjun maí árið 2000. Með honum
tókst að sameina íslenska jafnaðarmenn
í eina hreyfingu eftir áratuga sundrung.
Markmið flokksins var að fá umboð kjósenda til að taka forystu í landstjórninni,
með velferð, jöfnuð og réttlæti að leiðarljósi. Enda þótt andstæðingar hafi spáð illa
fyrir Samfylkingunni og talið víst að þar
myndi verða stöðug óeining milli ólíkra
afla sem að henni stóðu hefur reyndin orðið
önnur. Flokkurinn varð fljótt samstilltur
og innan hans hefur skapast góð umræðuhefð þar sem mál eru leidd til niðurstöðu á
farsælan hátt.
Í þeim anda hefur verið skipuð umbótanefnd sem á að stýra lærdómsferli flokksins vegna eigin starfshátta og verka á
liðnum árum þegar viðskiptablokkir tóku

völdin í þjóðfélaginu og sprengdu efnahagskerfið án þess að stjórnmálaflokkar fengju
rönd við reist. Samkrull stjórnmála- og viðskiptaafla hefur reynst skaðlegt og slíkt
þarf að fyrirbyggja. Og mín skoðun er sú
að stjórnmálaflokkur eins og Samfylkingin verði á hverjum tíma að hafa innri styrk
til þess að halda klassískum gildum jafnaðarstefnunnar hátt á loft enda þótt aðrir
hugmyndastraumar og tískubólur sæki á úr
ýmsum áttum frá hagsmunasamtökum og
kenningasmiðum.

Markmiðin náðust
Þegar litið er yfir 10 ára sögu Samfylkingarinnar verður ekki annað sagt en að
hún hafi náð verulegum áhrifum. Í fernum
þingkosningum hefur fylgi flokksins verið
frá 27 prósentum upp í 31 prósent og þingmenn frá 17 til 20 eins og þeir eru nú. Hið
sama má segja um ítök í sveitarstjórnum
og í kosningunum á þessu vori býður Samfylkingin fram í eigin nafni á fleiri stöðum
en nokkru sinni fyrr. Og nú er flokkurinn
í meirihlutasamstarfi á Alþingi við Vinstri
hreyfinguna grænt framboð. Það verður því
ekki annað sagt en að aldamótadraumurinn
frá stofndögum flokksins um samstarf jafnaðar- og félagshyggjufólks hafi ræst, þótt
sá veruleiki sem við er að glíma sé annar
en við mátti búast þegar allt virtist leika í
lyndi á sviði efnahagsmála.
Vissulega hefði verið ánægjulegt ef hægt
hefði verið að halda upp á tíu ára afmæli
Samfylkingarinnar við betri efnahagslegar
ástæður en nú er raunin. Okkar tími rann
upp þegar áratuga óstjórn og sóun Fram-

Græn borg er
skemmtileg borg
Borgarmál
Einar
Skúlason
oddviti
Framsóknarflokksins í
Reykjavík.

R

eykjavíkurborg á að vera í
fararbroddi í umhverfismálum. Ekki er nóg að stíga græn
skref, þótt þau séu góð. Við
þurfum græna byltingu.
Fjölmargt má gera betur. Það
þarf að auka flokkun á sorpi,
meðhöndla úrganginn betur og
nýta í verðmætasköpun. Við
þurfum að þétta byggðina án
þess að ganga á græn svæði. Við
viljum gefa áhugahópum kost á
því að taka svæði í borgarlandinu í fóstur, s.s. róluvelli, torg og
græn svæði. Við þurfum að fegra
hverfi borgarinnar. Það þarf að
auka þjónustu við þá sem ferðast
á umhverfisvænan hátt og auka
framboð umhverfisvænna orkugjafa. Það ætti að skylda borgarstofnanir til þess að kaupa einungis umhverfisvæna bíla sem

lið í umhverfisvænni innkaupastefnu.
Margar útivistarperlur er að
finnan innan borgarmarkanna.
Ég vil nefna sérstaklega vatnasvið Elliðaár og vatnasvið Úlfarsár. Það þarf að vinna heildarskipulag fyrir bæði þessi
svæði með sérstakri áherslu á
aðstöðu til útivistar og fræðslu
um náttúru og umhverfi.
Markmið umhverfisverndar þjóna þeim tilgangi að gera
borgina fallegri og betri til að
búa í. Leiðum til að njóta borgarinnar og þess sem hún hefur
upp á að bjóða fjölgar í kjölfarið.
Um leið og við leggjum áherslu
á umhverfismál, styðjum við á
sama tíma við holla hreyfingu
og útivist. Við bætum aðstöðuna
til hjólreiða, sjósunds og hestamennsku svo fátt eitt sé nefnt.
Í nafni umhverfisverndar og
betra mannlífs getum við fjölgað gönguleiðum um náttúru borgarlandsins, um Heiðmörk, Öskjuhlíð og hlíðar Esjunnar.
Lykilatriðið er þetta: Græn
borg er skemmtileg borg. Í þeim
anda á að byggja upp borgina.
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Betra samfélag
Í áraunum undanfarinna vikna og mánaða
hefur Samfylkingin sýnt að hún hefur burði
og þroska til að takast á við þetta krefjandi
verkefni. Samstaða hefur einkennt verklag og vinnubrögð okkar í ríkisstjórn og
sveitarfélögum allt frá hruni, og sá árangur sem náðst hefur á liðnum mánuðum er
langt umfram það sem búist var við. Í stað
samfélagslegrar upplausnar og efnahagsöngþveitis eftir hið fordæmalausa hrun
bankakerfis og gjaldmiðils sem yfir okkur
gekk, blasir nú við að öllum frekari áföllum
vegna hrunsins hefur verið afstýrt, innviðir efnahagskerfisins hafa verið byggðir upp
á ný og þegar líða tekur á árið verður hagvöxtur vonandi farin að glæðast á Íslandi
á ný. Allt hefur þetta gerst á undraskömmum tíma, svo skömmum að erlendir samstarfsaðilar okkar tala um þrekvirki í því
sambandi.
En verkefnið er rétt að hefjast. Á rústum
frjálshyggjutilraunarinnar er uppbygging
nýs og betra samfélags hafin á Íslandi, norræns velferðarsamfélags þar sem velferð
fjölskyldunnar, ekki síst barna, aldraðra og
þeirra sem eiga undir högg að sækja, er sett
í öndvegi. Gildi jöfnuðar, réttlætis og sam-

hjálpar verði í öndvegi hvar sem Samfylkingin heldur um stjórnartauma, hvort sem
er í ríkisstjórn eða sveitarstjórnum og sú
uppstokkun sem nú stendur yfir í stjórnkerfinu, atvinnulífinu og samfélagsgerðinni allri
mun þannig skila okkur betra samfélagi.

Veruleiki daglegs lífs
Framboð til sveitarstjórnarkosninga eru
Samfylkingunni sérstaklega mikilvæg.
Flokkurinn hefur sótt verulegan hluta af
sinni breiðu og öflugu forystusveit á vettvang sveitarstjórnarstarfs. Tíu ára saga
Samfylkingarinnar sem flokks hefur borið
órækt vitni um það að flokkurinn hefur á að
skipa fjölda traustra og hæfileikaríkra einstaklinga sem er í góðu jarðsambandi við
fólkið í landinu. Forystusveit sem vinnur
saman að heildarhagsmunum þjóðarinnar
en skarar ekki eld að eigin köku.
Það sem máli skiptir er veruleiki venjulegs fólks. Verkefnið er að sjá og heyra hver
vandamál hins daglega lífs eru í raun, taka
á dagskrá og gera almenna velsæld að daglegu viðfangsefni stjórnmálanna. Vinna og
velferð eru kjörorð vorsins.
Við höfum með starfi Samfylkingarinnar sl. tíu ár sannað að flokkurinn átti erindi
í íslenskum stjórnmálum. Við getum með
sama hætti horft bjartsýn til framtíðarinnar, fullviss um að gildi jafnaðarmennskunnar um frelsi, jafnrétti og bræðralag eiga
erindi við Íslendinga sem aldrei fyrr. Nú
er það í okkar höndum að sýna og sanna að
þau séu annað og meira en orðin tóm – þau
séu grunnur að betra samfélagi fyrir Ísland
og Íslendinga.

Konur
ekki bara í tiltektina heldur líka í uppbygginguna.
Við hvetjum konur til að vera með í Besta flokknum.
Öllum konum finnst gaman að punta sig og gera fínt
í kringum sig. Nú er tækifærið! Karlmenn kunna
ekki að punta. En þeir eru góðir í að bera og stilla
upp ef einhver kona leiðbeinir þeim.
Besti flokkurinn vill sjá frekju víkja fyrir húmor
og gjafmildi. Endurfæðing íslensks samfélags verður engin án kvenna. Við viljum reka þessa borg eins
og gott hjónaband þar sem bæði hjónin eru glöð.
Því kynnum við nú nýjan og kynbættan framboðslista. Við fjölgum konum á listanum. Margar konur
vilja vera í Besta flokknum en ekki á listanum og
hlakka til að vinna fyrir Besta flokkinn. Konur eru
skemmtilegar, detta skemmtilegir hlutir í hug og
gera skemmtilegt. Þær eru góðar í að hafa áhyggjur og gera lista yfir hluti sem þarf að gera. Þær
klæða sig líka yfirleitt á fjölbreyttari og skemmtilegri hátt en karlar. Við viljum sýna í verki virðingu
okkar fyrir íslenskum konum. Konur eru helmingur
landsmanna og það er okkar trú að hér væri mikið
betra að vera ef konur stjórnuðu meiru og hefðu
fengið meira kredit fyrir það sem gott hefur verið
gert hér á þessu landi. Þar hefur frekjan oftar en
ekki tekið völdin og heiðrað sjálfa sig á kostnað hins
auðmjúka.
Á Arnarhóli stendur styttan af Ingólfi Arnarsyni,
til heiðurs því fólki sem fyrst nam hér land. Það
voru bæði menn og konur. Ef engar konur hefðu
verið með í för værum við einfaldlega ekki til.
Það er því krafa Besta flokksins að hrinda í framkvæmd þeim hugmyndum sem hafa verið uppi, en
ekki náð fram, að við hlið styttunnar af Ingólfi Arnarsyni rísi önnur og jafnstór stytta af Hallveigu
Fróðadóttur, eiginkonu hans.

Borgarmál
Jón
Gnarr
oddviti Besta flokksins.

Þ

að er gott að hlæja. Maðurinn er eina dýrategundin á jörðinni sem hefur húmor. Simpansar
hafa reyndar vott af húmor en hann er á frekar lágu
plani; svokallaður kúk og piss-húmor. Dýrin eru
einfaldlega ekki nógu gáfuð til að hafa húmor. Þau
hafa ekki tímaskyn og geta ekki hugsað abstrakt.
Íslenska orðið yfir húmor er enda „kímnigáfa“.
Karlar og konur hlæja misjafnlega mikið og af
misjöfnum hlutum. Það er einstaklingsbundið en
líka kynbundið. Erlendar rannsóknir sýna að karlmenn virðast hafa mest gaman af klámbröndurum.
Konur aftur á móti hafa meira gaman af orðaleikjagríni eða svokölluðum „Clever-humor“. Það gefur
vísbendingar um að konur séu klárari en karlar.
Karlar og konur eru ólík á margan hátt, ekki bara
líkamlegan. Bæði kynin hafa sína kosti og sína
galla. Allir karlmenn eru eins og Homer Simpson og
allar konur eru eins og Marge. Það er bara þannig.
Allir vita að öllum konum finnst gaman að taka
til. Við þurfum konur í það mikla tiltektarstarf sem
bíður okkar í borginni. Samfélag okkar er í molum
eftir mörg ár af frekju og yfirgangi. Viðskiptabólan
blés upp af frekju, sprakk og skildi eftir sig sviðna
jörð og slettur útum allt. Það er ekki gott. Stjórnmál
eru eins og keppni í frekju þar sem hinn frekasti
vinnur með því að vaða yfir alla aðra með yfirgangi
og þreytandi blaðri. Konur hafa verið í minnihluta á
báðum þessum sviðum. En nú þörfnumst við þeirra,

BETRI TÖLVUR
r
Tölvubúnaðu

sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks undir
gunnfána frjálshyggjunnar leið undir lok á
Íslandi með skelfilegum afleiðingum fyrir
efnahag þjóðarinnar og lífskjör almennings. Það kom í hlut okkar jafnaðarmanna
að stjórna því verki að endurreisa og
endurhæfa íslenskt atvinnu- og efnahagslíf.
Undan því hlutverki verður ekki vikist.

ThinkPad fartölvur frá Lenovo búa yfir fullkomnustu tækni sem völ er á enda
hafa þær unnið til fjölda verðlauna.
Þeir sem vilja ná árangri velja hágæða umhverfisvottaðar fartölvur frá Lenovo.
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ThinkPad T410

ThinkPad Edge

ThinkPad X100e

Fyrir kröfuharða notendur
Core i5 520M örgjörvi
4GB minni
320GB diskur
14,1” LED skjár

Ný kynslóð ThinkPad fartölva
AMD L625 örgjörvi
4GB minni
320GB diskur
13,3” LED skjár

Nett vél fyrir fólk á ferðinni
AMD MV40 örgjörvi
2GB minni
250GB diskur
11,6” LED skjár

Kaupangur v/Mýrarveg

Akureyri

Sími 569 7620
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FRÁBÆRIR ÞRÁÐLAUSIR HEIMASÍMAR

Blaðraðu eins og þú vilt
ÁSKRIFT

fylgir með á 0 kr.
í 2 mánuði.

DORO FORM 20 DUO
Nettur og þægilegur sími með aukatóli.
Frábær hljómgæði og einfalt viðmót.

9.900 kr.
Bættu við

2.000 KR.
og fáðu þriðja
símtólið

DORO TH70

PANASONIC 6411

Töff sími með SMS-virkni,
200 nafna símaskrá og hátalara.

Flottur sími með 100 nafna símaskrá.
Hægt að bæta við allt að 5 símtólum.

11.490 kr.

10.900 kr.

ÁSKRIFT

ÁSKRIFT

ENNEMM / SÍA / NMNM42120

fylgir með á 0 kr.
í 2 mánuði.

fylgir með á 0 kr.
í 2 mánuði.

Það er
800 7000 • siminn.is
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K.S LAMBALÆRI Í SNEIÐUM

K.S LAMBAHRYGGUR Í SNEIÐUM

MERKT VERÐ 4168 KR.KG .
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@G#@<

@G#@<

K.S FROSNAR LAMBA-SIRLOIN SNEIÐAR
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20 % AFSLÁTTUR

Lamba-sirloin eru sneiðar úr mjaðma hluta lambalærisins
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GV FERSKUR GRÍSABÓGUR
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HUNTS BBQ
SÓSA 612g

CAJ-P BBQ
OLÍA 500ml
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Forkastanleg vinnubrögð sérstaks saksóknara!
Réttarker fið
Jakob Frímann
Magnússon
framkvæmdastjóri Miðborgarinnar
okkar og formaður STEF & FTT

handjárnunar vegna Hafskipsmálsins á
níunda áratugnum sem síðan reyndist
tilbúningur samkeppnisaðila. Lærðum
við af því? Ekki nokkurn skapaðan hlut.
Íslenskir embættis- og rannsóknarmenn hafa ítrekað beitt þeim ráðum á
undanförnum árum að kalla til fjölmiðla
og þarmeð dómstól götunnar þegar kosið

á undanförnum misserum með gömlu
tugguna: „Okkur grunar að þessi eða
hinn eigi skilið ærlega ráðningu, við
ætlum að kalla hann fyrir, rannsaka,
ákæra og láta dæma ef kostur er …
hmm … en hér er sumsé skúrkurinn!“
Þessari aðferðafræði rannsóknar- og
ákæruaðila hljóta allir sæmilega inn-

H

álfu öðru ári eftir hrun íslenska
bankakerfisins hefur orðið háværari krafan um sýnilegan afrakstur rannsóknarvinnu sérstaks saksóknara og
annarra sem treyst hefur verið til að
komast til botns í meintum sakarefnum tengdum hruninu. Skv. íslenskum
lögum eru menn saklausir þar til sekt
þeirra hefur verið sönnuð. Speglar það
ekki vissa örvæntingu og vísbendingu
um getuleysi rannsóknaraðila og ákærenda að boða síendurtekið til blaðamannafunda og tilkynna að til standi að
rannsaka þennan eða hinn og láta birta
myndir af hinum sömu? Er sú lenska
ekki með öllu óþolandi að þeir sem
treyst hefur verið til svo vandasamra
verka af sjálfu ríkinu skuli síendurtekið leita á náðir dómstóls götunnar í stað
þess að vinna verk sín í kyrrþey, birta
síðan ákærur ef einhverjar eru og láta
dómstólum eftir að dæma?
Við minnumst miskunnarleysis og

Kynni það að vera stærsta áhyggjuefni sérstaks saksóknara að forsíðumyndir blaðanna í gær af handtöku tveggja bankamanna verði einu handtökumyndirnar sem hann nái að kreista úr öllu sínu puði og því
eins gott að grípa til krassandi PR-bragðs án tafar?
hefur verið að klekkja á einhverjum
ÁÐUR en rannsókn, ákæra og dómur
liggur fyrir.
Nægir þar að nefna innrás skattrannsóknarstjóra í Norðurljós Jóns Ólafssonar á sínum tíma, mislukkaða tilraun til
að hneppa Jón Ásgeir í handjárn á Keflavíkurvelli er hann kaus á síðustu stundu
að lenda í Reykjavík og fjölmarga blaðamannafundi sérstaks saksóknara, ríkislögreglustjóra og skattrannsóknarstjóra

rættir Íslendingar að hafna gjörsamlega
og furðulegt að enginn hafi til þessa haft
döngun í sér til þess að gera það opinberlega svo eftir sé tekið.
Er það ekki bein vísbending um getuleysi, kvíða og skort á sjálfstrausti sérstaks saksóknara að freistast til þess
að kalla til fjölmiðla og stinga tveimur
mönnum í tugthús ÁÐUR en mál þeirra
hafa verið krufin til mergjar, ákæra birt
og dómur upp kveðinn. Rætt hefur verið

um „rannsóknarhagsmuni“ en vitað er að
legið hefur verið yfir þessum málum frá
því í fyrra og ekkert nýtt komið fram.
Kynni það að vera stærsta áhyggjuefni sérstaks saksóknara að forsíðumyndir blaðanna í gær af handtöku
tveggja bankamanna verði einu handtökumyndirnar sem hann nái að kreista úr
öllu sínu puði og því eins gott að grípa
til krassandi PR-bragðs án tafar? Létta
aðeins á þrýstingnum? Sefa vinnuveitendur sína?
Um sekt eða sakleysi umræddra aðila
skal algerlega ósagt látið. Vitað er að
þeir eiga börn á viðkvæmum aldri og
fjölskyldur sem hljóta að vera í losti.
Væri umrædd handtaka afrakstur þeirrar vinnu sem sérstökum saksóknara
var sett fyrir, þ.m.t. ákæru og fenginni
niðurstöðu dómstiganna tveggja gegndi
öðru máli.
Okkur ber að standa vörð um hugtakið
réttarríki á Íslandi. Því er um þessar
mundir mjög í tvísýnu teflt af embættismönnum sem ekki virðast starfi sínu
vaxnir og brjóta beinlínis lög með framferði sínu. Dómsmálaráðherra ber hér
eftir að víkja tafarlaust úr starfi embættismönnum sínum sem hyggjast starfa
með þessum hætti. Það er einfaldlega
nóg komið. Réttarríkið er í húfi.
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Tímamót í þjónustu við fatlaða
Málefni fatlaðra
Alma Lísa
Jóhannsdóttir
starfsmaður hjá SFR

U

m næstu áramót er fyrirhugað að færa málefni fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga og
munu þessi áform hafa áhrif á
um 1200 félagsmenn SFR sem
starfa að málefnum fatlaðra um
land allt. SFR hefur ásamt öðrum
hagsmunaaðilum komið að breytingarferlinu m.a. með setu sinni
í starfshópi á vegum félagsmálaráðuneytisins um réttindi og stöðu
starfsmanna við yfirfærsluna.
Ljóst er að það ríkir djúpstæður
ágreiningur á milli SFR og Sambands íslenskra sveitarfélaga um
hvernig farið verður með réttindi
starfsmanna við yfirflutninginn.
Sambandið setur sig alfarið gegn
heildartryggingu á réttarstöðu
starfsmanna og hefur gefið út
þá yfirlýsingu að það muni ekki
semja við SFR um kaup og kjör
þeirra starfsmanna sem nú eru

í félaginu. Við flutninginn munu
starfsmenn falla undir annan
kjarasamning. SFR hefur mótmælt þessum áformum harðlega,
enda fá allir aðrir starfsmenn
málefna fatlaðra að vera áfram í
sínu stéttarfélagi og leggur félagið þunga áherslu á að félagsmenn
í SFR njóti sömu mannréttinda og
aðrir starfsmenn málaflokksins.
Félagsmálaráðuneytið vonast til

mars-apríl á þessu ári. Nú er ljóst
að það mun gerast í fyrsta lagi á
haustþingi. Starfshópur félagsmálaráðuneytisins um starfsmannamálin hefur meira og
minna verið óstarfhæfur síðan
í byrjun desember vegna stífni
sambandsins. Málefni starfsmanna eiga samkvæmt tímaáætluninni að liggja fyrir í maí en
miðað við framgang mála í starfs-

liggi fyrir snemma á haustþingi.
Starfsnám stuðningsfulltrúa
hófst árið 1993 og hefur á undanförnum árum verið lagður
mikill metnaður í að auka færni
starfsmanna innan málefna fatlaðra. SFR hefur áhyggjur af fjárhagsramma sveitarfélaganna til
að standa myndarlega að þessum þætti í framtíðinni, t.d. að
því hvernig núverandi nám verði

Starfsfólk í þjónustu við fólk með fötlun hefur vaxandi áhyggjur
af því að launakjör og réttindi verði ekki tryggð við yfirfærsluna
til sveitarfélaganna.

þess að sátt um starfsmannamálin og stéttarfélagsaðild náist sem
fyrst þannig að vinna við undirbúning lagafrumvarps geti farið
fram með eðlilegum hætti. Tímaáætlun sem lögð var til grundvallar flutningnum er löngu sprungin. Til stóð að lagafrumvörp sem
varða málaflokkinn yrðu lögð
fyrir Alþingi um mánaðamótin

hópnum eru litlar líkur á að það
mál skýrist fyrir sumarið. Verkefnisstjóri félagsmálaráðuneytisins vegna flutningsins hefur tjáð
SFR að ekki standi til að klára
vinnu varðandi lagafrumvörp
fyrr en sátt væri ríkjandi um
starfsmannamálin. Að mati SFR
er þetta algjört grundvallaratriði
og er því ólíklegt að frumvörpin

metið til launa í nýjum aðstæðum og launakerfi. SFR hefur lagt
mikla áherslu á að fagþekking og
reynsla tapist ekki við yfirfærsluna og að réttindi starfsfólks verði
tryggð með lagasetningu, bæði
hvað varðar rétt til kjarasamningsgerðar, rétt til áframhaldandi
aðildar að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og til þess réttar

til að vera áfram í SFR. Starfsfólk í þjónustu við fólk með fötlun hefur vaxandi áhyggjur af því
að launakjör og réttindi verði ekki
tryggð við yfirfærsluna til sveitarfélaganna. Krafa félagsmanna
SFR er mjög skýr og einróma; að
starfsfólk sem eru félagsmenn
í SFR, haldi félagsaðild sinni í
félaginu og tryggi þannig réttindi
sín og starfskjör.
Ljóst er að fyrirhugaður flutningur má ekki undir nokkrum
kringumstæðum eiga sér stað
nema til þess að auka gæði þjónustunnar við fólk með fötlun.
Ef ekki verður komið til móts
við þarfir starfsfólks, þannig að
þekking, reynsla og kjör verði
tryggð, verður erfitt að uppfylla
þessar kröfur. Núverandi staða í
málinu er því mikið áhyggjuefni
þegar takast skal á við verkefni af
þessari stærðargráðu. SFR krefst
þess að unnið verði að því að eyða
þeirri óvissu sem ríkir um starfsöryggi félagsmanna SFR innan
málaflokksins þannig að hægt
verði að vinna að því að efla þjónustu við fólk með fötlun og bæta
hana eins og best getur.
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Réttlæti í plastdollu
Þjóðfélagsmál
Haukur Már
Helgason
rithöfundur og
heimspekingur

Á

kæru á hendur níu mótmælendum vetrarins 2008 til 2009
er ekki aðeins beint gegn læknanemanum, myndlistarmanninum,
leikskólakennaranum, líftæknifræðingnum eða öðrum aðgerðasinnum í hópi sakborninga. Hún
beinist gegn öllum þeim sem líta
svo á að vald ríkisins sé háð vilja
fólksins.

Sextán ár
Þvert á það sem ætla mætti af
ónákvæmum fréttaflutningi
flestra miðla snýst meginákæran ekki um bætur fyrir tognaðan þumal þingvarðar eða að í
ryskingum var bitið í eyra lögreglumanns. Það er ekki fyrir
þetta sem allt að 16 ára fangelsisdómur vofir yfir níu manns, heldur fyrir brot á 100. grein hegningarlaga, fyrir „árás á Alþingi“. Í
hverju fólst „árásin“? Jú, að ætla
að hafa háreysti á opnum þingpöllum, í mótmælaskyni. Þingverðir lokuðu pöllunum, og meinuðu fólkinu aðgang. Lögregla var
send á vettvang, króaði fólkið af í
stiganum en hleypti því loks út.
Að þetta atvik feli í sér árás á
Alþingi, en það geri til dæmis ekki
búsáhaldabyltingin í janúar 2009,
þegar þúsundir rufu þinghald svo
þingmenn voru fluttir burt í lögreglufylgd og ríkisstjórn féll, er
taktísk túlkun atburða, ákvörðun
um að ráðast á garðinn þar sem

hann er lægstur. Ásetningurinn
með ákærunni er útskúfun og
refsing fárra, sem hótun til allra
þeirra sem gætu viljað byrsta sig
á ný.
Einu sinni áður hefur verið
ákært fyrir árás á Alþingi: eftir
mótmælin við þinghúsið 30. mars
1949. Það var „trylltur hvítliðaskríll“ samkvæmt Þjóðviljanum
sem þá fékk lögreglukylfur til að
berja „trylltan kommúnistaskríl“,
að sögn Morgunblaðsins. Tuttugu
mótmælendur voru ákærðir og

Dómari ákvað að við þetta yrði
ekki unað. Þegar rétturinn kom
næst saman, 30. apríl, hafði dómari takmarkað hverjir mega nýta
sér stjórnarskrárvarinn rétt til
að sækja opin réttarhöld: Þeir 25
sem fá sæti. Fjölmennt lögreglulið var á staðnum, til að sviðsetja
það sem Stefán Eiríksson lögreglustjóri nefndi síðar um daginn „leikrit“. Hlutverk lögreglu
var að hleypa réttarhaldinu upp
með því að handtaka tvo áhorfendur í salnum fyrir að vera

rifjaði upp skýrslu forsætisráðuneytisins um „ímynd Íslands“ frá
vorinu 2008, ímynd sem skyldi
efla undir kjörorðinu „Kraftur,
friður, frelsi“. Í greininni sagði
hann skýrsluna og ásetninginn að baki vera til marks um
fasisma. Greinina nefndi hann
raunar „Fasisminn í hlaðinu“.
Þessu orði hefur ekki verið beitt
á prenti, um íslenskar valdastofnanir, langalengi. Guðmundur Andri sagðist feginn því að
„áhugaleysi um sannleika, ást á

Að þetta atvik feli í sér árás á Alþingi, en það geri til dæmis ekki
búsáhaldabyltingin í janúar 2009, þegar þúsundir rufu þinghald
svo þingmenn voru fluttir burt í lögreglufylgd og ríkisstjórn féll, er
taktísk túlkun atburða, ákvörðun um að ráðast á garðinn þar sem
hann er lægstur
dæmdir. Sex þeirra misstu kosningarétt og kjörgengi. Um síðir
var þeim öllum veitt full sakaruppgjöf, enda dómurinn skýrt
mannréttindabrot. Tyftunin entist hins vegar í tæpan mannsaldur: þátttaka í mótmælum varð
ekki almenn á ný þar til haustið
2008. Að stjórnvöld fari fram í
órétti dregur þannig ekki úr getu
þeirra til að kæfa andóf, brjóta
vilja og vanvirða líf.

Sviðsetning valdsins
Um miðjan apríl 2010 mættu eitt
hundrað manns á áhorfendabekk
í héraðsdómi til að fylgjast með
framvindu dómsmálsins: mættu,
horfðu, hlustuðu og þögðu.

tveimur of margir. Öllum var
brugðið. Sumir grétu. „Þið leikið
ykkar hlutverk,“ sagði lögreglustjóri að viðstöddum útvarpsmanni, „við leikum okkar“. Verjandi fór þess á leit við dómarann
að fenginn yrði stærri salur næst
til að lögregla héldi ekki áfram að
græta gesti réttarins að ósekju.
Dómarinn svaraði: „Hér inni er
það ég sem ræð,“ tók upp símtól,
hringdi í afgreiðslu dómstólsins,
heilsaði ritaranum og sagði: „Ætlarðu að taka frá sama sal fyrir
mig 12. maí.“

Plastdolluríkið
Guðmundur Andri Thorsson birti
á dögunum grein þar sem hann

klisjunni,“ væri liðin tíð. En það
er hún ekki.
Í byrjun maí kynnti iðnaðarráðherra markaðsátak til að bregðast
við ímyndarskaðanum sem gos
undir Eyjafjallajökli hefur valdið
Íslandi. 700 milljón króna áætlunin miðast við að nýta „tengslanet
almennings“ og fá alla Íslendinga til að „segja söguna eins og
hún er – vinum okkar, samstarfsfólki og kunningjum í öðrum
löndum … kynna kraftinn í stórbrotinni náttúru okkar, náttúrunni sem hefur gert okkur að því
sem við erum.“ Til að „sýna hver
við raunverulega erum og hvernig daglegt líf gengur fyrir sig á
Íslandi“. Það ætti ekki að koma á

F í t o n / S Í A

Vorum að taka upp stóra vinninginn

óvart að þetta verkefni, og önnur
framundan, grundvallast á hugmyndum skýrslunnar vandræðalegu og hálf-fasísku. Áhugaleysi
um sannleika, ást á klisjunni. Ef
við stundum líf okkar sem Tupperware-kynningu, getum við nú
grætt á daginn og á kvöldin.

Farsinn í hlaðinu
Auðvitað heitir það ekki lygi að
lofa vöru, heldur ímyndarsköpun. Það væri því ónákvæmt að
tala um lygara, en þeir sem leggja
harðast að sér við sköpun ímynda
eiga stundum erfitt með að horfast
í augu við raunveruleikann. Líklega voru ráðherrar að fara yfir
plastdollukynninguna á ríkisstjórnarfundinum hinn 30. apríl,
á meðan áhugafólki um réttarfar
var vísað frá sýningu vegna sætaskorts. Vegna þess að þar með var
fólk á torginu þótti rétt að lauma
ráðherrum bakdyramegin út úr
Stjórnarráðinu og flytja þá burt
í lögreglufylgd.
Kannski eru stjórnvöld bara
að grínast. Endurflytja gamlan
harmleik sem farsa. Kannski segir
dómarinn bara „Djók!“ þann 12.
maí, þegar rétturinn kemur næst
saman. Ef ekki gæti þetta orðið
ansi kostnaðarsamt. Þar sem sameiginlegur orðaforði ráðamanna
snýst um plastdollur og peninga er
rétt að þýða þetta svo það skiljist:
pólitískar ofsóknir, mannréttindabrot og valdníðsla er ekki heppileg
fyrir ímynd landsins. Gæti kostað
monní, fleiri myndir af lundum,
sundlaugum og sætum húsum.
Til að dylja hver við raunverulega erum og hvernig daglegt líf
gengur fyrir sig á Íslandi. Ljúga
hærra.

Hátt í 15.000 starfsmenn tóku þátt í stærstu
vinnumarkaðskönnun landsins og hlutu alls
40 fyrirtæki nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki
ársins 2010. Fyrirtæki af öllum stærðum og
gerðum mældust afar vel og óskum við þeim
innilega til hamingju.
Kynntu þér niðurstöðurnar í heild á www.vr.is.
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Fagurgræn kælitækni

Aukum íbúalýðræði

Vist væn hátækni
Friðrik
Rafnsson
verkefnisstjóri hjá STGMulti-Ice/ MIQ ehf.

S

tundum býsnast menn mjög yfir
því að Íslendingar geti lent í því,
fari allt á enn verri veg en þegar er
orðið, að hokra í menningarsnauðri
verstöð á hjara veraldar. Þetta er
auðvitað bara fullyrðing sem menn
hafa kastað fram í hálfkæringi, en
er þó nokkuð gott dæmi um heldur dapurlegt gæðastig umræðunnar hérlendis. Eitt stærsta tækifæri
Íslands nú um stundir felst nefnilega meðal annars í því að efla fiskveiðar og -vinnslu með vistvænum
aðferðum. Til þess hafa Íslendingar bæði þekkingu og tækni sem
gæti gert þeim kleift að verða leiðandi í heiminum á þessu sviði.

Gæðin aðalatriðið
Sjávarútvegurinn og fisvinnslan
leið, eins og fleiri atvinnugreinar hérlendis, fyrir þá frumstæðu
hugsun að magnið eitt skipti máli,
að veiða og vinna sem allra mest.
Meira í dag en í gær, það var mælikvarðinn á framfarirnar. Áherslan
færðist þar með frá því sem mestu
máli skiptir: gæðunum. Fáránlegustu dæmin um þetta er það hvernig stundum var (og er) farið með
hinn vandmeðfarna og dýrmæta
uppsjávarafla, stór hluti hans fór í
bræðslu í stað þess að vera frystur
til manneldis eins og gert er meðal
nágrannaþjóða okkar.
Vistvænt hátækniríki
Nú þegar tímar eru sem betur fer
farnir að breytast er ef til vill tímabært að huga betur að því hvernig

Fyrirmyndarfyrirtæki
ársins 2010

Nú þegar tímar eru sem betur fer
farnir að breytast er ef til vill tímabært að huga betur að því hvernig
hægt er að gera enn meiri verðmæti
úr þeirri takmörkuðu auðlind sem hafið er.
hægt er að gera enn meiri verðmæti úr þeirri takmörkuðu auðlind sem hafið er. Eitt af því væri
að efla útflutning á ferskum afurðum (unnum eða óunnum), nota
mun háþróaðri kælingu og ferskleikastýringu en gert hefur verið
fram til þessa og stórauka þannig
geymsluþol fersku afurðanna.
Það myndi þýða að mun hærra og
stöðugra verð fengist fyrir allar
afurðir en nú er, því raunin er sú að
með flestum þeim kæli- og flutningaaðferðum sem nú eru notaðar er fiskur frá Íslandi oft orðinn
ansi gamall og lúinn, níu til fjórtán
daga, þegar hann er settur á markað í Evrópu. Eða þá hann er fluttur
út frystur, sem er ævinlega annars
flokks hráefni, a.m.k. í Frakklandi,
þar sem ég þekki best til.
Til að yfirstíga þennan vanda er
fiskur fluttur út í flugfragt sem er
dýr flutningsmáti og óhagkvæmur, auk þess sem hann er síður en
svo öruggur eins og nýleg dæmi
sanna.
Hins vegar eru nú þegar til frábærar kæliaðferðir og -tækni á
Íslandi, aðferðir sem þýða gerbyltingu í gæðamálum og gera kleift
að afhenda allt að tveggja vikna
fisk ferskan og fínan sjóleiðis, en
þær hafa af einhverjum ástæðum sorglega lítið verið notaðar
til að hámarka verðmæti ferskra
afurða. Sennilega eru þarna að

verki systurnar gömlu, Íhaldssemi
og Vanahugsun.

Fagurgræn kælitækni
Gamli tíminn var hálfúldinn fiskur
handa lágstéttarfólki í Englandi.
Framtíðin er ferskur hágæðafiskur handa sterkefnuðum Evrópubúum, Bandaríkjamönnum, Japönum
og Kínverjum sem er umhugað
um heilsuna og útlitið. Núna eru
Íslendingar einhvers staðar mitt á
milli gamla tímans og framtíðarinnar, mun styttra á veg komnir en
þeir gætu verið, þar sem þessi nýja
tækni hefur enn ekki verið nýtt
sem skyldi. Forskotið á aðrar þjóðir sem hægt er að ná með þessari
nýju tækni þarf, og ber, að nýta.
Með tilkomu farsímans og netsins hefur orðið bylting í fjarskiptum undanfarin ár, tími og fjarlægðir hafa öðlast nýjar víddir
og margt einfaldast. Með innleiðingu nýjustu kælistýringartækni og gæðastjórnunar gæti
svipuð bylting átt sér stað á sviði
sjávarafurða hérlendis, með tilheyrandi arðsemi. Hafi menn til
að bera dug, þor og víðsýni til að
nýta sér þá innlendu tækni sem
þegar er til staðar til að hámarka
verðmæti úr sjó á umhverfisvænan hátt gæti Ísland hæglega orðið
leiðandi í heiminum á sviði fagurgrænnar kælitækni í sjávarútvegi
og fiskvinnslu.

Stærri fyrirmyndarfyrirtæki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Íslenska gámafélagið
Öryggismiðstöð Íslands
Icepharma
Betware á Íslandi
Logos
Securitas
Fjarðarkaup
CCP
Össur
Alcan á Íslandi

Sveitarstjórnarkosningar
Helgi
Helgason
oddviti Frjálslynda
flokksins í Kópavogi

F

rjálslyndir í Kópavogi hafa
gengið frá framboðslista fyrir
næstu bæjarstjórnarkosningar í
Kópavogi. Fyrstu þrjú sætin eru
þannig skipuð: 1. sæti skipar
Helgi Helgason stjórnmálafræðingur, 2. sæti skipar Ásta Haf-

umhverfis- og skipulagsmál. Með
þessu móti hefðu íbúar á Nónhæð,
í Lundi í Fossvogi eða á Kársnesinu getað varist þeirri valdníðslu
sem núverandi meirihluti hefur
viðhaft í skipulagsmálum á þessum svæðum. Frjálslyndi flokkurinn mun beita sér fyrir því
að umhverfis- og skipulagsmál
í bænum verði endurskoðuð frá
grunni með það að markmiði að
íbúar hafi meira um sitt nánasta
umhverfi að segja. Öllum skipulagshugmyndum núverandi meirihluta á Kársnesinu vill flokkur-

Nýlega ákvað bæjarstóri að eldri
borgarar fengju ekki lengur frítt í
sund í Kópavogi. Meirihlutinn taldi
sig spara 7 milljónir með þessu. Við
segjum að þetta sé vitlaus forgangsröðun.
berg varaformaður Frjálslynda
flokksins og 3. sæti Kolbrún
Stefánsdóttir framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar.
Listinn var kynntur á fundi á
sumardaginn fyrsta. Ég lýsti því
yfir á fundinum að ég myndi ekki
taka sæti í stjórnum einkafyrirtækja eða fjármálastofnana verði
ég kjörinn bæjarfulltrúi. Það var
líka mjög ánægjulegt að efstu
menn listans voru sammála um
að setja það á oddinn sem baráttumál framboðsins að innleiða
íbúalýðræði. Tillögur framboðsins eru mjög skýrar í því efni,
ólíkt öðrum framboðum. Frjálslyndir vilja innleiða það í bæjarmálasamþykkt Kópavogs að 25%
kjósenda geti krafist kosninga um

inn henda og skipuleggja upp á
nýtt með íbúum svæðisins þar
sem þeirra rödd og hugmyndir
ráða för. Frjálslyndir munu hafa
endaskipti á forgangsröðun þegar
hagræðing er annarsvegar.
Nýlega ákvað bæjarstóri að
eldri borgarar fengju ekki lengur
frítt í sund í Kópavogi. Meirihlutinn taldi sig spara 7 milljónir með
þessu. Við segjum að þetta sé vitlaus forgangsröðun. Bæjarstjórinn í Kópavogi hefði getað skorið
sín laun niður úr 1,7 milljónum á
mánuði í 1,2 milljónir á mánuði.
Þar með hefðu eldri borgarar
fengið áfram frítt í sund og góð
heilsa eldri borgara, máttarstólpa
þjóðfélagsins, er sparnaður fyrir
ríki og bæjarfélög

Minni fyrirmyndarfyrirtæki:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gróðurvörur
1912
Johan Rönning
Sorpa
Parlogis
Rauði kross Íslands
Lýsi
Prentsmiðjan Oddi
Nova
Maritech

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spölur
Miracle
Beiersdorf
Verslunartækni
Birtingahúsið
Vélfang
Microsoft Íslandi
Sigurborg
Gróco
Globus

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sölufélag garðyrkjumanna
Gogogic
Bókhald og uppgjör
Iðnmennt
Kjarnavörur
Sæmark
Trackwell-Stefja
Sensa
Hagvangur
Karl Kristmanns umboðs- & heildverslun

Virðing
Réttlæti

Kynntu þér ævintýralegar ferðir og glæsilega gistimöguleika

bókaðu beint á heimsferdir.is
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Ferðaævintýri
Heimsferða sumar og haust
Tryggðu þér flugsæti og gistingu á þeim tíma sem hentar þér best og bókaðu
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Bodrum
í Tyrklandi

frá 102.950 kr. – 10 nætur
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð m/1svefnherbergi á Queen 19. júní í 10 nætur.

ENNEMM / SIA • NM42125

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

lægsta verðið á www.heimsferdir.is.

Costa del Sol

frá 69.900 kr.

Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir með sköttum. Fargjald A.

Tenerife í haust
frá 79.900 kr.

Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir með sköttum. Fargjald A.

Borgarveisla
í haust
• Barcelona
• Prag
• Budapest
• Madrid

• Montreal
• Ljubljana
• Róm
frá kr. 59.900

Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir með sköttum til Búdapest.
Fargjald A.

Króatía
Einstök ferð!
30. júní - 7. júlí
frá kr. 69.900
Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir til og
frá Trieste, með sköttum. Fargjald A.

Kanarí
í haust

Beint morgunflug
með Icelandair

30. október
– 28 nætur

frá kr. 179.900
Netverð á mann m.v. 2-4 í íbúð á
Los Tilos í 28 nætur. Aukalega m.v.
gistingu í tvíbýli með hálfu fæði á
Hotel Rondo kr. 63.000.

Glæsilegt úrval

sérferða
• Perlur Slóveníu og Króatíu
• Portoroz í Slóveníu
• Náttúruperla í Austurríki
• Töfrandi Tyrkland
• Spennandi gönguferðir

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri, sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Alicante
frá kr. 59.900
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DÓMSMÁLARÁÐHERRANN Ragna Árnadóttir er ekki á leið í pólitík og hefur aldrei verið í stjórnmálaflokki. Hún taldi það samfélagslega skyldu sína að verða við ósk um að setjast á ráðherrastól.

Reiðin er mikið bál
Mikið hefur mætt á dómsmálaráðuneytinu að undanförnu og enn meira
álag er fram undan. Þar situr ópólitíski ráðherrann Ragna Árnadóttir sem
áður gegndi starfi skrifstofustjóra í ráðuneytinu. Hún settist niður með
Kolbeini Óttarssyni Proppé og ræddi rannsóknarskýrslu, eftirlitsheimildir,
flóttamannamál, þjóðkirkjuna og rannsókn sérstaks saksóknara, svo eitthvað sé nefnt. Hún segir mikilvægt að vinna uppbyggilega úr skýrslunni.

V

endipunktur varð í
rannsókn sérstaks
saksóknara í gær,
þegar fyrstu gerendur í bankahruninu
voru úrskurðaðir í
gæsluvarðhald. Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra vill ekki tjá
sig um þá atburði. Hún vonast hins
vegar til þess að í næstu viku fáist
heimild til að fjölga starsfmönnum
embættisins verulega.
„Það er ljóst að það þarf að efla
embættið. Það þarf að fjölga starfsmönnum. Sú vinna er í gangi að
greina það hversu marga starfsmenn þarf og hvað það kostar. Ég
vonast til að það verði komin niðurstaða í það mál í næstu viku.“
Ragna segir það mat embættisins að fjölga þurfi um tugi starfsmanna. Ráðuneytisstjórar forsætis, fjármála- og dómsmálaráðuneytis
eru nú að fara yfir rekstraráætlun
embættisins og Ragna vonast til að
málið fari fyrir ríkisstjórn í næstu
viku.

Efla þarf dómstóla
Álag á dómskerfið hefur aukist
til muna í kjölfar efnahagshrunsins og Ragna segir að málum muni
fjölga. Sé svona mikill kraftur
settur í ákæruvaldið skili það sér
í fleiri dómsmálum. Á meðan hún
gegndi starfi skrifstofustjóra veitti
hún nefnd formennsku sem komst
að þeirri niðurstöðu að koma ætti á
fót millidómstigi. Hún segir að nú,
sem ráðherra, kalli hún eftir upplýsingum dómskerfisins um hvernig hægt sé að efla það.
„Við verðum að hafa upplýsingar
í höndunum til að geta komið með

tillögur. Eigum við að auka fjölda
hæstaréttardómara og láta þar við
sitja, eða á að koma á millidómstigi og láta þar við sitja? Eiga bara
að vera millidómstig í sakamálum
eða á að gera hvorutveggja eða allt
og þá í hvaða mæli? Við þurfum að
vinna okkur áfram í þessu og meta
þörfina og á hvaða grundvelli okkar
tillögur eiga að byggja.“
Ragna vísar til þess að um áramótin var ákveðið að fjölga héraðsdómurum um fimm og fallið
var frá fyrirhuguðum niðurskurði
í Hæstarétti. Nú, örfáum mánuðum
síðar, komi þau skilaboð frá dómskerfinu að frekari aðgerða sé þörf,
málafjöldinn sé svo mikill.
„Nú komum við líka að rannsóknarskýrslunni og frumkvæðisskyldu
ráðherra. Hvað á ráðherrann að
gera þegar svona viðvaranir koma?
Mér finnst brýnt að þær komi frá
dómsvaldinu, því ber skylda til að
vara við með formlegum hætti. Við
höfum einu sinni brugðist við og
erum nú að kalla eftir upplýsingum til að meta næstu skref.“

Breytir vinnulagi ráðherra
Þú minnist á rannsóknarskýrsluna,
telurðu að hún muni breyta vinnulagi ráðherra?
„Ég tel að hafi hún ekki þegar
gert það muni það gerast fljótlega.

Hvað sjálfan mig varðar þá vakna
margar spurningar. Ef við skoðum
brýn málefni eins og yfirfull fangelsi, eða björgunargetu þyrlubjörgunarsveitarinnar, þá kallar hún á
spurningar um skyldu ráðherra.
Hún er mjög rík samkvæmt skýrslunni, en ráðherra verður að vera
gert kleift að sinna skyldu sinni.
Þar kemur löggjafarvaldið og fjárveitingar einnig inn í myndina.“
Þú nefnir björgunarmál, eru þau
mál ekki í ólestri?
„Það er mat manna, og ég hef
vakið athygli Alþingis á því, að
gæslan þurfi að eiga fjórar þyrlur
og þeim þurfi að sinna sex og hálf
vakt. Staðan í dag er sú að við
höfum þrjár þyrlur og fimm vaktir. Þara er komin upp sú staða að
við erum ekki með þann viðbúnað
sem talinn er nauðsynlegur að áliti
sérfræðinga. Það er mjög alvarleg
staða.“
Ber mönnum ekki skylda til að
leysa úr því?
„Við erum að vinna að því að bæta
úr þessu með öllum tiltækum
ráðum. Það er skýrt markmið að
hafa björgunargetuna með þeim
hætti að viðunandi getur talist. En
þá koma fjármálin inn í. Ríkisfjármálin nú eru með þeim hætti að
skera þarf niður.
Ef sú staða kemur upp að það

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ekki á leið í pólitík
Ragna var í leyfi frá starfi sínu sem skrifstofustjóri lagaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins og hafði starfað í þrjár vikur í forsætisráðuneytinu þegar hún
fékk boð um að verða dómsmálaráðherra. „Ég fékk nokkurra klukkustunda
umhugsunarfrest svo það var bara að duga eða drepast. Ég áleit að þetta væri
skylda. Þegar maður er kallaður til þá á maður bara að taka þátt í starfinu.“
Ragna segir það að mörgu leyti sérstakt að standa utan þings. Hún hafi sótt
þingflokksfundi stjórnarflokkanna þegar við á, en að öðru leyti taki hún ekki
þátt í flokksstarfi. „Fyrst þegar maður byrjaði þurfti maður að feta sig áfram.
Bæði að læra og móta starfið í einu, því þetta er svo nýtt. Við [hún og Gylfi
Magnússon viðskiptaráðherra] erum hluti af ríkisstjórninni en stöndum þó
utan flokkanna. Það er auðvitað mjög sérstakt.“
Boðið um að sitja áfram í ríkisstjórn að loknum kosningum kom Rögnu á
óvart. Hún hafði þó gert upp við sig að hún mundi játa því, yrði það boðið.
Það væri samfélagsleg skylda hennar. Hún veit hins vegar ekki hve lengi hún
situr í embætti.
„Ég veit ekkert hvað er í vændum nema ég veit það náttúrlega að stjórnarflokkarnir hafa kynnt ákveðin áform um endurskipulagningu ráðuneyta.
Formaður Vinstri grænna var síðan með ákveðnar yfirlýsingar fyrir páska, en
þau verða bara að gera það upp við sig hvernig þetta á að vera. Ég er sátt og
bíð átekta.“
Ertu ekkert á leið í pólitík?
„Nei. Ég geri ekki lítið úr pólitík, en mér fyndist það ekki sanngjarnt að ég
færi í pólitík í beinu framhaldi af því að vera utanþingsráðherra. Fyrir utan að
það stendur ekki til. Ég hef aldrei verið flokkspólitísk og ekki tekið það skref
að ganga í flokk.“

þarf meira fjármagn, og það er
ekki fyrir hendi, eru í raun bara
tvær leiðir færar. Við getum sagt
að við ætlum ekki að sinna ákveðinni þjónustu núna, við forgangsröðum og sleppum ákveðnum hlutum til að sinna öðrum. Við getum
einnig farið þá leið að segja að við
getum ekki haldið þjónustunni úti
með óbreyttum hætti, þannig að
við ætlum að halda úti skertri þjónustu. Þá er bara að fara út og viðurkenna það að ríkiskassinn leyfi
ekki annað en að við sinnum þjónustunni bara að hluta til. Ef svo er,
á bara að viðurkenna það.“

Engin afsökun
Nýverið kynntu GRECO, verkefni
Evrópuráðsins gegn spillingu, að
ekki hefði verið farið eftir nema
tveimur af fimmtán aðfinnslu-

Það verður að vera alveg skýrt að þau taki þetta til sín og
við notum skýrsluna til að bæta okkar stjórnsýslu, breyta
ýmsum hlutum og byggja upp agaða stjórnsýslu.

atriðum úr skýrslu frá apríl 2008.
Hvernig stendur á því?
„Hvað dómsmálaráðuneytið
snertir snýr þetta að ákveðnum
útfærsluatriðum í mútuákvæði
hegningarlaga. Spurningin er hvort
þau nái yfir alþingismenn einnig,
það hefur ekki verið útkljáð, en er
alveg sjálfsagt að skerpa á því.
Ég vil bara almennt segja að ég
ætla ekki að vera með neinar afsakanir í þessu. Sumt verðum við að
hafa í lagi og þetta er eitt af því.
Við höfum nú þegar gengið í málið
og erum byrjuð að vinna að þessu.
Það verður að viðurkennast að sum
mál hafa setið á hakanum vegna
anna. Ég ætla þó ekki að vera með
neinar afsakanir. Þetta gengur bara
ekki og við verðum að herða okkur
í þessu.“

Gifting samkynhneigðra
Mikil umræða skapaðist um giftingu samkynhneigðra í kjölfar
prestastefnu. Hver er þín skoðun í
því máli?
„Dómsmálaráðherra er ekki
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Allt innifalið á

Tenerife
Skildu veskið eftir heima

Takmarkaður sætafjöldi
á þessu ótrúlega tilboði!
Fanabe Costa Sur
Herbergi í 1 viku
ALLT INNIFALIÐ

frá

119.899 kr.

m.v. brottför 20. júní Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

* Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting með öllu inniföldu.

Costa Adeje Gran Hotel

149.901 kr.

Herbergi í 1 viku
ALLT INNIFALIÐ

frá

m.v. brottför 20. júní

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn
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yfirmaður þjóðkirkjunnar, en það
eru ákveðnir samningar í gangi á
milli ríkis og kirkju. Mín aðkoma
einskorðast af því að ég lagði fram
frumvarp þar sem lagt er til að ein
hjúskaparlög gildi fyrir alla. Þar
er gert ráð fyrir því að ef prestur,
vegna trúarsannfæringar sinnar,
treystir sér ekki til að vígja viðkomandi par, þá geti hann neitað
því.
Hjónabandið er borgaraleg
stofnun og löggjafinn verndar það
umfram önnur sambúðarform með
ákveðnum réttindum. Allt tal um
aðskilnað ríkis og kirkju, eða að
taka vígsluheimildir algjörlega frá
prestum, er þessu frumvarpi óviðkomandi. Það er bara sér umræða
og ekki forsenda þess að þetta mál
nái fram að ganga.
Þetta mál er í rauninni bara eðlilegt framhald af öllu sem hefur
verið gert. Samkynhneigðir mega
ættleiða, af hverju ættu þeir ekki
að mega giftast? Ég bara spyr.“
En eru mannréttindi ekki óháð
skoðunum? Við mundum ekki neita
að gifta mann af því að hann er af
ákveðnum kynþætti til dæmis.
„Nei, nei. En það breytir því ekki
að fólk getur haft ákveðin viðhorf.
Það eru skiptar skoðanir um þetta
og við verðum að horfast í augu við
að hér er engin skoðanalögregla. Ég
held að þú náir ekki neinni framþróun með því að segja við fólk sem
er annarrar skoðunar að það eigi
bara að þegja. Það skiptir ekki um
skoðun við það að þegja.“

Verðum að gæta mannréttinda
Torskilið er hugtakið forvirkar
rannsóknarheimildir. Er þetta ekki
bara annað hugtak yfir njósnir?
„Nei, ég hef einmitt ekki viljað
setja þetta í þann farveg. En það
þarf að berjast gegn skipulagðri
glæpastarfsemi sem til skamms
tíma var ekki til í huga okkar sem
hluti af Íslandi. Því miður er það
þannig nú. Á stjórnvöldum hvílir
sú skylda að upplýsa almenning um
það sem er að gerast í þeim mæli
sem þau geta það.
Þetta er heldur ekki þannig að
við ætlum að fara að skella heimildunum á á morgun. Við þurfum
að fara í gegnum ákveðna vinnu.
Ef framkvæmdavaldið gerir tillögu
um að lögreglan fái þessar heimildir þá verður líka að gera grein fyrir
því af hverju, í hvaða tilvikum og
í hvaða tilgangi. Og undir hvaða
eftirliti.“
Ragna segir grundvallaratriði að
gætt sé að mannréttindum. Ísland
sé lítið land og eigi að geta barist
gegn skipulagðri glæpastarfsemi
og mansali. „Við erum fámenn þjóð
og við eigum að ráða við þetta. Við
þurfum bara að gera upp við okkur
hvaða aðferðum við ætlum að beita
og við þurfum að gæta mannréttinda. Það er alveg skýrt.
Þessi umræða er ekki sett fram í
því ljósi að það eigi á nokkurn hátt
að ganga á hlut mögulegra sakborninga. Í þessu sambandi verður þó
að hafa í huga að það er skylda
stjórnvalda líka að tryggja almenningi það umhverfi að honum steðji
ekki hætta af skipulögðum glæpasamtökum, til dæmis. Stjórnarskráin verndar félagafrelsi en hún
verndar ekki félög sem hafa beinlínis ólögmætan tilgang. Því ætti
stjórnarskráin að halda hlífiskildi
yfir slíkum samtökum?“
En hvað þýðir þetta hugtak, forvirkar rannsóknarheimildir?
„Það er þá þannig að lögregla
hefði heimild til að rannsaka
ákveðna háttsemi eða ákveðin

atriði án þess að það sé rökstuddur grunur um eitthvert tiltekið
afbrot.“
En skilurðu þá sem óttast að
þarna sé ríkið að hafa óeðlilegt
eftirlit með þegnum sínum?
„Já, ég skil það. Þess vegna segi
ég að það verður auðvitað að búa
svo um hnútana að það sé eftirlit
með þessari beitingu aðgerða, það
er algjör nauðsyn. Það má koma því
eftirliti við á ýmsan hátt. Það getur
verið í höndum dómstóla eða sérskipaðrar þingnefndar, þannig að
fólk treysti því að það séu fleiri en
einn sem skoða þetta.“

Uppákoma í dómsal
Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður sakaði lögreglu og héraðsdómara um mannréttindabrot,
þegar áhorfendum var vísað úr
þinghaldi og tveir handteknir. Hefurðu skoðað það mál?
„Fyrst vil ég segja að heimildir
dómara til að stjórna sínu þinghaldi
eru mjög ríkar. Hann getur í rauninni stjórnað þessu eins og hann
vill og framkvæmdavaldið hefur
ekkert um það að segja. En síðan
koma þessar ásakanir um mannréttindabrot fram á meðan lögreglan kveðst hafa verið tilkölluð
og aðeins að gera sína skyldu. Það
þarf að kanna hvað gerðist í raun
og veru.
Ég hef sent bréf lögmannsins til
lögreglustjórans í Reykjavík til að
fá hans sjónarmið og fengið erindi
frá dómstjóranum í Reykjavík. Ég
sem æðsti yfirmaður lögreglunnar er bara að athuga hvort það
sé ekki allt í lagi hjá mínu fólki;
hvort lögreglan geri ekki bara það
sem henni er heimilt lögum samkvæmt. Ég hef sagt að við verðum að vera óhrædd við að skoða
það sem við gerum og það er ég
að gera núna.
En í sambandi við þetta að þá
vissulega rúmar þingsalurinn ekki
nema ákveðinn fjölda af áhorfendum. Ef það er þannig að fleiri hafa
áhuga á réttarhöldunum þá hefði
ég talið að dómstóllinn ætti að taka
það til skoðunar. Er ekki hægt að
miðla réttarhaldinu ef fleiri en
þeir sem fá sæti hafa áhuga?“
En hvað segirðu um ákærurnar
um árás á Alþingi?
„Ég tjái mig ekkert um þær.
Ákæruvaldið er rifið frá ráðuneytinu einmitt með það í huga að
ákæra sé óháð því hvort viðkomandi á vini í ráðuneytinu eða ekki.
Ég bendi þó á það að ef löggjafarvaldið er ósátt við grein hegningarlaganna um þinghelgi, þá er það
auðvitað í höndum löggjafans að
taka það til athugunar.“
Ekki með reiði að leiðarljósi
Rannsóknarskýrslan hefur verið
mærð mjög og ekki að ástæðulausu. Hvernig nýtist hún okkur
best að þínu mati?
„Í fyrsta lagi er mjög mikilvægt
að ákæruvaldið fari í gegnum
skýrsluna. Það er mjög mikilvægt
að skýrslan komi fram og hún er
eins og hún er, því hún er svo
berorð. Það er nauðsynlegt fyrir
okkur, því að við sem samfélag
viljum fá að vita hvað gerðist og
það kemur fram í skýrslunni.
Það er mikilvægt að við finnum okkur leiðir til að vinna okkur
út úr skýrslunni og bætum okkar
samfélag. Við getum verið reið
í ákveðinn tíma en það gengur ekki að við séum bálreið til
lengdar. það kemur ekkert út úr
því, eða öllu heldur kemur miklu
meira út úr því að við reynum að
vinna okkur út úr skýrslunni með
uppbyggilegum hætti.
Ég held að hver verði að taka

EFLIR EMBÆTTIÐ Ragna mun

leggja til við ríkisstjórn að
embætti sérstaks saksóknara
verði eflt. Þá er verið að skoða
leiðir til að efla dómsvaldið.

til í sínum ranni, til dæmis ráðuneytin. Sú vinna er hafin í ýmsum
ráðuneytum, en það verður að vera
alveg skýrt að þau taki þetta til sín
og við notum skýrsluna til að bæta
okkar stjórnsýslu, breyta ýmsum

hlutum og byggja upp agaða stjórnsýslu. Við reynum að vinna okkur
út úr þessu.
Það er skiljanleg reiði í ákveðinn
tíma, en það gengur ekki að vera
reiður til lengdar. Það er hin stóra

áskorun fyrir okkur sem samfélag; við verðum að vinna okkur út
úr þessu saman. En ef við gerum
það með reiðina að leiðarljósi þá er
ekki víst að við náum mjög langt.
Reiðin er mikið bál.“

Eftirbátar nágrannalandanna í málefnum flóttamanna
Hvernig finnst þér Íslendingar standa sig hvað
varðar flóttamenn?
„Ég sagði nú strax í fyrra að við gætum gert
betur og við höfum unnið að því að bæta
framkvæmd þessara mála og laga það sem við
töldum okkur geta lagað innan gildandi laga og
reglna. Ég hef lagt fram frumvarp um aukin réttindi til handa hælisleitendum og vonast auðvitað
til að það verði samþykkt. Þá erum við komin á
par við það sem gerist í nágrannalöndunum, vil
ég meina.“
Af hverju erum við ekki löngu komin þangað?
„Því get ég í raun ekki svarað. Ég fór strax að

vinna að þessum málum í minnihlutastjórninni
og á þessu er tekið í stjórnarsáttmálanum. Við
þurfum náttúrlega að glíma við ákveðin úrlausnaratriði því við erum þátttakendur í Dyflinnarsamstarfinu. Þetta er alþjóðlegt samstarf sem
byggist á því að umsögn um hælisleitanda sé
bara til umfjöllunar í einu landi, ekki sé hægt að
fara á milli og sækja um á mörgum stöðum.
Ef hælisleitandi sækir um í einu landi og fer
svo annað er hann sendur aftur þangað sem
hann kom fyrst. Vandamálið er auðvitað að
aðstæður eru mismunandi. Má í því skyni nefna
land eins og Grikkland. Það er ekki gott að

aðstæður séu svo mismunandi í alþjóðlegu samstarfi sem byggist á að aðilar vinni á jafnréttisgrundvelli og hafa komið sér saman um ákveðið
kerfi. Það samstarf byggir á því að ríki og svæði
búi nokkurn veginn við sambærilegt ástand.“
Nú búum við við þær aðstæður að fátítt er að
við séum fyrsta land flóttamanna. Erum við ekki
bara að þvo hendur okkar af vandamálinu með
þátttöku í Dyflinnar-samstarfinu?
„Ja, við gætum auðvitað litið á það þannig,
en við erum nú samt þátttakendur í þessu. Við
höfum ákveðið að í ákveðnum tilvikum víkjum
við frá þessu, eins og til dæmis með Grikkland.

Mínar tillögur ganga í rauninni bara út á að
við tökum á móti fleiri hælisleitendum. Það er
markmið frumvarpsins, ekki að leysa flóttamannavanda Evrópu.“
Ragna segir siðferðilega skyldu þjóða að
taka þátt í lausn vandans. Hælisleitendur geti
verið í mikilli neyð og þurft á aðstoð að halda.
Því miður sé skuggahlið á því og fólk geti verið
að villa á sér heimildir. „Við eigum þó ekki að
byggja kerfið upp þannig að mögulega sé viðkomandi ekki hælisleitandi. Við eigum einmitt
að byggja kerfið á því að hælisleitendur njóti
vafans.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Sumarlitirnir komnir

Hver er þinn litur?
20% afsláttur

af sængurve

rum

Chiro Collection heilsurúm

Tempur Spring heilsurúm

Stillanleg heilsurúm

25% afsláttur

25% afsláttur

20% afsláttur

Chiro Collection heilsurúmin eru sérlega
vönduð hönnun. Fimm svæðaskipt
gormakerﬁ, vandaðar kantstyrkingar
og úrval vandaðra hráefna í áklæðum.
Botn í mörgum litum. Fáanlegt í öllum
stærðum.

Tempur Spring heilsudýnan er rúm
sem býður það besta úr báðum
heimum. Dýnan er með fjaðrandi ﬁmm
svæðaskiptu gormakerﬁ og sjö cm
þykku Tempur yﬁrlagi sem mótar sig að
lögun líkamans.

Stillanlegu heilsurúmin sem Betra Bak
býður uppá eru ein þau vönduðustu
sem í boði eru. Eitt landsins mesta úrval
af botnum og mismunandi heilsudýnum
sem henta hverjum og einum.
Settu þig í stellingar !

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
Faxafeni 5, Reykjavik • Sími 588 8477
Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566
Opi› virka daga frá kl. 10-18 Laugardaga frá kl. 11-16
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Sólskinsblettur í dökkum skugga
Hinn 10. maí 1940 steig breskur her á land í Reykjavík; ófriðarbálið í Evrópu hafði teygt anga sína til Íslands. Svavar Hávarðsson
rifjaði upp þennan örlagaríka dag fyrir sjötíu árum. Minningar fólks eru blendnar en léttir er rauði þráðurinn þótt ótrúlegt geti
sýnst svo löngu síðar. Bæði þá og nú virðist það hafa skipt mestu máli að það voru Bretar, en ekki Þjóðverjar, sem knúðu dyra.

N

ú þegar íslensk þjóð stendur
á krossgötum í mörgu tilliti
er þess minnst að sjötíu ár
eru síðan breskur her gekk
á land í Reykjavík 10. maí
1940. Með hernáminu er oft
markaður upphafspunktur þess nútímasamfélags sem við þekkjum.

Hernámsdagurinn
Eins og fyrr segir kom hér bresk flotadeild
að morgni 10. maí; tvö beitiskip og fimm
tundurspillar. Herdeildin taldi 746 menn.
Áður en breski herinn kvaddi hafði um 25
þúsund manna lið verið flutt hingað. Má
til samanburðar hafa í huga að íslenska
þjóðin var þá um 120 þúsund manns og af
þeim þriðjungur búsettur í Reykjavík og
nágrenni.
Auðvitað er atburðarás þessa örlagaríka
dags flestum kunn. Dagblöðin röktu hana í
smáatriðum og segir Morgunblaðið, undir
stríðsfyrirsögn í orðsins fyllstu merkingu,
Ísland hertekið. Sá er hélt á penna reyndist
sannspár þegar hann skrifaði að nýtt tímabil væri hafið í „æfi þjóðarinnar“ sem erfitt
væri að spá fyrir um hvernig myndi þróast
eða til hvers það myndi leiða.
Eitt það fyrsta sem Bretar gerðu var að
handtaka þýska ræðismanninn og aðra Þjóðverja sem Bretar höfðu ástæðu til að halda
að væru þeim hættulegir. Bretar lokuðu
um tíma helstu vegum til borgarinnar og
tóku á sitt vald Loftskeytastöðina, pósthúsið, Landssímann og Ríkisútvarpið. Íslenska
ríkisstjórnin mótmælti hernáminu sem broti
á hlutleysi landsins. Um kvöldið flutti Hermann Jónasson forsætisráðherra útvarpsávarp þar sem hann skýrði þjóðinni frá við-

10. MAÍ 1940 Breskir hermenn hlaða vistum á bíl við Hafnarhúsið þar sem bækistöð hersins var fyrst eftir hernám. Tundurspillir lagði við bryggu þar fyrir framan
klukkan fimm um morguninn. Þá og þar gekk herliðið fyrst á land. Margir höfðu þó fengið nasasjón af því sem koma skyldi þegar flugvélar flugu yfir Reykjavík um
nóttina. Hermenn gistu næstu daga í íþróttahúsum KR og ÍR og nýttu Þjóðleikhúsið, sem þá var í byggingu, sem birgðastöð. Hótel Ísland var búið upp sem spítali.
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

burðum dagsins. Hann lagði mikla áherslu
á að breskur her yrði ekki á Íslandi „degi
lengur en nauðsyn krefji vegna styrjaldarinnar“ og að Bretar myndu ekki skipta sér
af stjórn landsins. „Þessar ákveðnu yfirlýsingar frá hinni vinveittu bresku þjóð eru
óneitanlega nokkur sólskinsblettur í þeim
dökka skugga sem nú hefir borið yfir,“ segir
blaðamaður Morgunblaðsins.
Sumarið 1941 sömdu Íslendingar um hervernd Bandaríkjanna, og þar með lauk formlega hernámi landsins.

Kapp og forsjá
Öll áætlun Breta um hernám einkenndist
fremur af kappi en forsjá. Ákvörðunin var
tekin hinn 6. maí en aðeins fjórum dögum
síðar voru Bretar komnir á skipum sínum
inn á Kollafjörð. „Árangurinn var leiðangur í anda Peters Sellers, og þrátt fyrir
að hernámið lukkaðist bar það öll merki
flausturslegs undirbúnings; það var tvísýnt
glæfraspil sem byggðist fyrst og fremst á
illa þjálfuðu liði og ófullnægjandi búnaði“,
skrifaði bandaríski sagnfræðingurinn Donald Bittner um komu Breta hingað.
En bjargaði hernám Breta okkur frá árás
Þjóðverja? Þór Whitehead segir að Hitler
hafi slegið hugmyndinni fram í lok apríl
en engar áætlanir hafi verið gerðar. Þegar
Bretar hernámu landið tryllist Hitler og
fyrirskipaði flotanum að gera áætlun um
hernám, sem hlaut dulnefnið Ikarus. Hins
vegar virðist flugherinn hafa lagst gegn innrás, eins og reyndar flotastjórnin. Þór telur
líklegast að það hafi komið Hitler ofan af því
að ráðast á landið, sem hann virðist þó hafa
séð eftir þegar leið á stríðið.

ER ILLA VIÐ AÐ DAGSETJA NÚTÍMANN
„Mér er illa við að dagsetja nútímann,“ segir Gísli Gunnarsson, prófessor
í sagnfræði, spurður um hvort sú fullyrðing eigi rétt á sér að þennan dag
megi marka upphaf nútíma hérlendis. Hins vegar hafi breytingarnar verið
byltingarkenndar, sérstaklega vegna þess að atvinnuleysið, sem allt ætlaði að
drepa, var upprætt.
Fyrsta minning Gísla er reyndar hernámsdagurinn. Hann lá uppi í rúmi
hjá ömmu sinni, þá barn að aldri, þegar „faðir minn kom í dyrnar og sagði
mikil tíðindi. Bretar hafa hernumið Ísland. Þetta er mín fyrsta minning enda
var þetta slíkur viðburður og fékk svo mikið á fólk. Mamma sagði seinna að
kosturinn við komu Bretanna var að Þjóðverjarnir komu ekki á undan.“
GÍSLI
Gísli segir þetta sennilega eiga við um Íslendinga upp til hópa, sem lifðu
þennan tíma. Hann segir að áhrifunum við komu herliðsins til landsins verði GUNNARSSON
best lýst í tveimur orðum: Bætt lífskjör. Gott sé að hafa hugfast litla sögu af honum sjálfum
þegar hann var látinn hanga á girðingu fyrir utan braggahverfið við Skólavörðuholt í þeirri von að
appelsínu eða epli yrði hent í hann af bandarískum hermönnum.
„Það er nauðsynlegt að muna að breskir hermenn voru illa búnir og ég held að þeir hafi ekki
verið neitt síður svangir en Íslendingarnir í kringum þá. Ég veit til þess að fólk var að gauka að
þeim mat, sem þeir þáðu fegins hendi.“

Helstu bækistöðvar
hernámsliðsins

Skárri kosturinn
„Við hefðum vitaskuld kosið ekkert hernám – en fyrst til þess þurfti að koma erum
við fegnir, að þið voruð fyrstir til“, á Ólafur Thors að hafa sagt við Howard Smith,
nýskipaðan sendiherra Breta á Íslandi,
eftir fund ríkisstjórnarinnar með sendinefnd Breta í stjórnarráðinu. Vísaði hann
þar til óttans um að Þjóðverjar yrðu á undan
að hertaka landið. Koma Bretanna var tilkomin af sömu ástæðu. Landið, og ekki síst
staðsetning þess í miðju Norður-Atlantshafi, var hernaðarlega mikilvægt og ekki
eftir neinu að bíða þar sem Þjóðverjar fóru
sem eldur um Evrópu þessar vikur og mánuði árið 1940.
Þjóðstjórnin hafði gert ráðstafanir til að
biðja um hervernd Bandaríkjanna ef þörf
krefði – stjórnin kaus fremur hervernd
þeirra heldur en hernám Breta eða samninga við þá, segir Þór Whitehead sagnfræðiprófessor eins og hann útskýrir í bókum
sínum um hernámið.
Íslendingar tóku hermönnunum almennt
vel. Flestir sýndu stillingu og vitnuðu
bresku hermennirnir um það síðar meir.
Þeir sem stóðu við höfnina þegar herliðið
var að ferja búnað og vistir sýndu þó andúð
sína hver á sinn hátt. Sagan segir að skáldið
Vilhjálmur frá Skáholti hafi steytt hnefann
mót hermönnunum á bryggjunni í Reykjavík og þrumað í átt til þeirra: „Ég fyrirbýð
ykkur að stíga hér á land.“ Hvorki Vilhjálmur né nokkur annar var þess umkominn að
stöðva innrásina, en haft hefur verið á orði
að það hafi verið Bretum til happs að engin
var mótspyrnan. Svo illa voru þeir búnir.

Aðalvík

Raufarhöfn

Siglufjörður

Ísafjörður

Hjalteyri
Patreksfjörður

Húsavík
Akureyri
Melgerði

Stykkishólmur
Flotastöð
Varahöfn

Seyðisfjörður
Norðfjörður
Lögurinn
Reyðarfjörður

Borgarnes
Akranes

Hvalfjörður

Höfn

Flugvöllur

Reykjavík
Keflavík

Flugstöð

Sjóflugvélahöfn

Hella

Bækistöð
Vestmannaeyjar

Vík

HEIMILD: ÍSLENSKUR SÖGUATLAS

HERNÁMIÐ LYKTAÐI EINS OG JÓLIN
 „Hernámsdagurinn er skýrari í minningunni
en flest annað. Snemma að morgni þess tíunda
vaknaði ég við mikið tramp á götunni fyrir utan
gluggann minn uppi á lofti að Suðurgötu 2. Í
fyrstu gaf ég þessu ekki mikinn gaum en þegar
skóhljóðið færðist stöðugt í aukana glaðvaknaði ég og gægðist út um ofurlitla gluggaboru
sem vissi út á Túngötu, sama gluggann sem
Jónas Hallgrímsson hefur vafalaust oft litið út
um hundrað árum áður til að gá til veðurs. [...]
Mennirnir voru í græn-brúnum fötum með
báta á höfði og þvílíkur farangur, bakpokar og
hliðartöskur, dollur og kirnur og þeir hlytu líka að
vera með tjöld því þeir voru með einhverskonar
stengur sem stóðu upp af annarri öxlinni. Mikið
var gangan taktföst hjá þeim. Mér fannst gatan
beinlínis dúa undir fótatakinu.”
 „Það var djúpur alvörusvipur, jafnvel sorgarsvipur og frænka mín sagði með miklum
þunga: „Ísland hefur verið hernumið, sem betur
fer þó af Bretum.” Ég hentist út að glugganum
en var bannað að standa við gluggann svo ég

mátti taka þrjú skref til baka. Jú, vissulega var
mikið um að vera. Það rann upp fyrir mér ljós
en ég verð að viðurkenna að mér fannst það
ekki sorglegt og ekki heldur tilefni til þessarar
miklu alvöru. Miklur frekar fannst mér ég vera
áhorfandi að spennandi sögu. Vélbyssa stóð á
stéttinni fyrir utan dyrnar á gistiheimili Hjálpræðishersins og skytta kraup eða lá þar hjá en allt í
kring voru raðir af hermönnum.“
 „Forstöðukonan okkar, hún fröken Ragnheiður
hélt tölu yfir okkur skólastúlkunum og sagði að
nú hafi skapast alvarlegt ástand og lagði okkur
lífsreglur. Við urðum að muna að við værum
Íslendingar fyrst og fremst og nemendur Kvennaskólans í Reykjavík. Við ættum að láta líf okkar
ganga sinn vanagang og alls ekki skipta okkur af
hermönnunum hans hátignar Bretakonungs. [...]
Þegar við yfirgáfum skólann þennan dag áttum
við vitanlega að fara rakleitt heim. En veðrið var
svo gott og okkur var öruggleg óhætt. Við höfðum ekki séð nema brosandi andlit hermanna
til okkar og við fórum í þó nokkrum hóp niður

að höfn. Þar gaf á að líta: allt var á fullri ferð og
verið að skipa upp á hafnarbakkann úr risastóru
herskipi þvílíkum kynstrum af alls konar dóti.
Þar ægði öllu saman, hergögnum, byggingarefni,
kössum, teppum og matvöru og á stöku stað var
jafnvel jólalykt. Það mun hafa verið af ávöxtum
sem aðeins fengust þá hér á jólunum.“
 „Talsverður hópur af fólki var þarna að horfa
á. Alls staðar voru hermenn, sumir stóðu á verði
með byssur sér við hlið, aðrir voru að vinna eða
stóðu í smá hópum. Margir flautuðu á okkur.
Það hafði aldrei þekkst áður, þvílíkt! Sumir kölluðu eftir okkur: “Sweetie pie,” eða þess háttar.
Sumir buðu súkkulaði eða sígarettur.“
 „Eins og sönnum Íslendingi sæmir hlýt ég að
óska þess að hernámið hefði aldrei þurft að
eiga sér stað og oft hef ég velt því fyrir mér án
niðurstöðu hvernig umhorfs væri í landinu og í
þjóðlífinu ef til þess hefði ekki komið. En ég játa
það hreinskilningslega að mér finnst ég ríkari en
ella vegna þessara minninga.“

SIGURBJÖRG HREIÐARSDÓTTIR Sigurbjörg var

fimmtán ára þegar Bretar hernámu landið og
stundaði nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún
skrifaði minningar sínar frá hernámsdeginum árið
1976 í skipulagðri söfnun upplýsinga á vegum
þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins (nú þjóðháttasafn). Hún býr nú á Flúðum og gaf Fréttablaðinu
góðfúslegt leyfi til að vitna til skrifa sinna.
MYND/HELGA EINARSDÓTTIR
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Jörðin nýtt sem upplýsingabanki
Eftir að eldgos braust út í Eyjafjallajökli vita margir landsmenn meira um ösku en þeir hingað til hafa talið nauðsynlegt. Færri
vita að til er sérstök fræðigrein innan jarðfræðinnar sem tekur sérstaklega til gjóskulaga og þeirra upplýsinga sem þau hafa að
geyma. Svavar Hávarðsson komst að því að það eru íslenskir vísindamenn sem hafa dregið vagninn við rannsóknir af þessu tagi.

TIL SÝNIS Á ÞJÓÐMINJASAFNINU

200 cm

Hekla 1947: Gosið hófst 29. mars með sprengingu. Gosmökkurinn náði 30 km hæð. Vindur stóð af norðri svo
öskufallið í byggð varð mest um ofanverða Rangárvelli,
í Fljótshlíð og undir Eyjafjöllum. Fíngert öskuryk barst
með háloftavindum austur yfir Atlantshaf og tók að falla
í Helsinki í Finnlandi á þriðja degi gossins. Talið er að
fyrstu 30 mínútur gossins hafi um 75.000 rúmmetrar af
gjósku ruðst upp úr Heklugjá, en það samsvarar um 200földu rennsli Þjórsár.
Katla 1918: Gosmökkurinn náði 14 kílómetra hæð og olli
talsverðu tjóni í Skaftártungu. Útreiknað gjóskufall í þessu
gosi er áætlað um 700 milljónir rúmmetra. Gjóskan
dreifðist svipað og í gosinu.
Hekla 1845: Gosið hófst 2. september og stóð í um
7 mánuði. Mikið öskufall fór til suðausturs og hlaup í
Ytri-Rangá. Hraun runnu til vesturs og norðvesturs, um
25 km², og var bærinn Næfurholt fluttur um set vegna
þessa. Gosið stóð samfellt fram í apríl 1846 en lá svo
niðri fram í miðjan ágúst er umbrotunum lauk endanlega
með smá öskugosi.
Hekla 1766: Öskufall var mikið og Í gosbyrjun kom
mikið hlaup í Ytri-Rangá sem sennilega hefur átt upptök
í hettunni á háfjallinu. Að vanda var fyrsta goshrinan
kröftug og meirihluti gosöskunnar féll á fyrstu 5-6 tímunum. Talsvert tjón varð í Landsveit og í Hreppum en þó
mun minna en 1693 þar sem vindur var vestanstæðari
svo askan féll austan byggða. Öskufall í Húnavatns- og
Skagafjarðarsýslum. Tíu jarðir fóru í eyði.

Jarðvegssniðið á Þjóðminjasafninu var tekið við
Næfurholt á Rangárvöllum
árið 2004. Það er hluti af
glæsilegri sýningu safnsins um sögu Íslands.
Jarðvegssniðið er 2,20
metrar á hæð og rúmur
metri á breidd.
 Magnús Á. Sigurgeirsson jarðfræðingur hafði
umsjón með að taka
sniðið og naut fulltingis
Guðmundar Ólafssonar,
fornleifafræðings á Þjóðminjasafninu.
 Jarðvegssniðið var tekið árið
2004 í tengslum við endurbyggingu safnsins.
 Tilviljun réði því að jarðvegssniðið var tekið úr rofabarði
við Næfurholt, en Magnús þekkti svæðið þó vel.
 Um þrjá daga tók að vinna sniðið úr rofabarðinu og
koma því á sinn stað. Sniðið er bundið saman með
lakki en jarðvegurinn á þessum stað hentaði vel. Það
var flutt í tvennu lagi og skeytt saman þar sem það
stendur nú á safninu. Ólakkaða hliðin snýr að gestum
Þjóðminjasafnsins.
Uppblástur: Þykku jarðvegslögin sýna hvernig uppblástur
og jarðvegseyðing eykst eftir því sem á líður.
 Þykkt öskulaganna sjálfra gefur ekki rétta mynd af
eldgosum. Vindátt ræður þykkt þeirra eins og sjá má
á goslaginu úr Heklu 1389 annars vegar og 1104 hins
vegar. Þúsundfalt meiri gjóska féll í gosinu 1104.

Katla 1721: Vafalítið mesta gjóskugos Kötlu og fjórða
stærsta gjóskugos á Íslandi á sögulegum tíma. Það hefur
verið áætlað að heildarrúmmál gjóskunnar hafi verið
1500 milljónir rúmmetrar og náði askan allt til Færeyja.
Hekla 1693: Gos hófst 13. febrúar og stóð fram á haust.
Mikið öskufall til norðvesturs í upphafi goss sem olli
miklu og varanlegu tjóni í nærsveitum. Sáust 14 gígar
gjósa samtímis. Þá lögðust 50 bæir í eyði um tíma og
einn endanlega, Sandártunga í Þjórsárdal.

Hekla 1510: Jarðvegssnið sýna að uppblástur hefur færst
mjög í aukana í kjölfar gossins og svo virðist sem fá gos
hafi orðið afdrifaríkari fyrir byggðaþróun á Suðurlandi.
Vindur stóð af norðaustri og askan barst yfir Rangárvelli
og Landeyjar en einnig yfir Landsveit og Holt og allt vestur
í Flóa. Byggðin í hraununum norðan við Keldur var hart
leikin í þessu gosi og varð aldrei söm eftir. Í jarðvegi á
Suðurlandi er askan frá 1510 langþykkasta og grófasta
Heklulagið frá sögulegum tíma. Það er tiltölulega auðþekkjanlegt, víðast dökkbrúnt að lit. Rétt neðan við það
í jarðveginum er þykkt kolsvart öskulag sem dreifðist yfir
Suðurland í feiknamiklu gosi í Kötlu um 1485. Stórgos með
miklu öskufalli til suðurs. Stærsta Hekluhraun frá sögulegum tíma. Mikil landeyðing í Rangárvallasýslu í kjölfarið.

Hekla 1636: Gosið hófst 8. maí og stóð í rúmt ár. Gjóskulagarannsóknir hafa sýnt að öskufall var til norðausturs og
tjón lítið.
Hekla 1597: Gos hófst 3. janúar og stóð langt fram á
sumar. Gjóska dreifðist víða en olli litlum búsifjum, þó
helst í Mýrdal.
Hekla 1341: Annálum ber saman um að skepnur, einkum nautpeningur, hafi fallið í stórum stíl vegna öskufallsins. Gosið hófst 19. maí og aska hefur ýmist tekið fyrir
beit eða valdið flúoreitrun svo fénaður dó unnvörpum úr
gaddi. Öskufallið hefur vafalítið nánast allt orðið fyrstu
gosdagana.

Katla um 1500: Frá Kötlugosi kringum 1490 eru til
gjóskulög. Er það eina vísbendingin um gosið. Árið er að
vísu á reiki, þar gæti skeikað 5-10 árum.
Hekla 1389: Gjóskulagarannsóknir hafa leitt í ljós að
Norðurhraun rann í þessu gosi (Sigurður Þórarinsson
1968). Það er komið upp í gíg sem nefnist Rauðöldur og er
neðarlega í suðvesturhlíðum Heklu.

Hekla 1300: Eitt stærsta gosið í Heklu; fjallið rifnaði að
endilöngu og gosdrunur heyrðust alla leið norður í land.
Gosið var kísilríkt blandgos. Engar heimildir eru til um
gjóskufall utan Íslands. Gosið var það næststærsta á
sögulegum tíma. Gjóska barst til norðurs og olli miklum
skemmdum ásamt harðindum um veturinn sem kom í
kjölfarið. Gosið stóð yfir í um 12 mánuði.

Hekla 1206: Öskufall virðist hafa verið fremur lítið. Þrátt
fyrir stuttaralegar frásagnir hefur þetta verið allmikið hraungos því líkur eru til að Efrahvolshraun hafi runnið þá.

Eldgjá 934: Fyrsta eldgos í Eldgjá sem sögur fara af og
þá er áætlað að runnið hafi frá eldstöðinni um 18 km³ af
hrauni, sem þakti um 700 ferkílómetra. Nákvæm tímasetning gossins fékkst með rannsóknum á öskulögum úr
borkjörnum úr Grænlandsjökli.

Hekla 1104: Fyrsta gos hennar á sögulegum tíma og það
mesta. Mikið öskufall til norðurs og norðausturs. Þjórsárdalur eyddist, þ.á m. bærinn Stöng. Stórgos með súrri
(ljósri) gjósku. Útbreiðsla á landi var 55 þúsund ferkílómetrar. Einhver mestu hamfaragos á Íslandi áttu sér stað í
Heklu fyrir 7.000, 4.500 og 2.900 árum. Ummerki um þessi
gos má finna í formi gjóskulaga sem dreifðust yfir stóran
hluta landsins. Eina gos Heklu á sögulegum tíma sem sambærilegt er við þessi forsögulegu gos, er gosið árið 1104.

Landnámslag 870: Landnámslagið frá því um 900 er
gott dæmi um notagildi gjóskulaga (goslag frá Torfajökli
að talið er) og hefur mikið vægi við aldursákvarðanir í
fornleifafræði hér á landi.
MYND/GUÐMUNDUR ÓLAFSSON

■ Gjóskulagafræði, eða gjóskutímatal, er aðferð sem
notar gjóskulag úr ákveðnu eldgosi, sem tímaviðmiðun
í jarðfræði, fornleifafræði eða loftslagsfræði. Sérhvert
eldgos hefur ákveðin efnafræðileg séreinkenni, sem
greina má í gjóskunni, og er því með efnagreiningu
hægt að sjá úr hvaða eldstöð og jafnvel úr hvaða eldgosi gjóskan er komin.
■ Helstu eldfjöll, sem hafa verið miðpunktur gjóskulagarannsókna, eru Hekla og Vesúvíus á Ítalíu.
■ Upphafsmaður gjóskulagarannsókna var Sigurður Þórarinsson, sem í doktorsritgerð sinni 1944, rannsakaði
gjóskulög úr Heklu, einkum í Þjórsárdal og nágrenni.
Sigurður gerði gjóskulagafræði að alþjóðlegri fræðigrein.
■ Í seinni tíð hefur Guðrún Larsen, jarðfræðingur við
Jarðvísindastofnun HÍ, fengist mikið við gjóskulagarannsóknir, sem hafa varpað ljósi á gossögu Veiðivatna
og Kötlu. Kjarnaboranir í gegnum Grænlandsjökul hafa
gert mönnum kleift að tímasetja af nokkurri nákvæmni
söguleg og forsöguleg stórgos á Íslandi.

1693
1766

1300 1104
1636
1158
1206

1341

1222

1845
SIGURÐUR ÞÓRARINSSON,
JARÐFRÆÐINGUR

(8. janúar 1912 –
8. febrúar 1983)

1510
1389
HEIMILD: ARI TRAUSTI GUÐMUNDSSON,
ÍSLENSKAR ELDSTÖÐVAR

1597

Gjóskudreifing frá Heklu 1104-1845

HVAÐ GETUR GJÓSKULAGAFRÆÐIN SAGT OKKUR?

■ Hekla er 1.491 metra hár eldhryggur
og er eitt virkasta eldfjall á Íslandi.
■ Síðast gaus Hekla í febrúar 2000. Þá
var hægt að spá fyrir um eldgosið 15
mínútum áður en það hófst.
■ Hekla er fremur ungt eldfjall og er allt
háfjallið talið vera yngra en 7.000 ára.
■ Fjallið stendur á fremur þykkri jarðskorpu þar sem Suðurlandsbrotabeltið
og Suðurlandsgosbeltið mætast.
■ Allstór sprungurein er undir fjallinu
sem sést vel á yfirborðinu og hefur
oft gosið úr henni, en þó líka úr öxl
fjallsins utan sprungunnar.
■ Þessari Heklugjá tengjast fleiri gígar
sem hafa gosið í áranna rás, sumir
einu sinni, aðrir oftar.
■ Fjallið sker sig frá öðrum íslenskum
eldfjöllum að því leyti.
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Lognmolla í kosningabaráttunni
Landsmenn ganga að kjörborðinu eftir þrjár vikur til að kjósa nýjar stjórnir í sveitarfélögum landsins. Lítið hefur borið á kosningabaráttu og áhugi virðist ekki mikill. Stefnir í litla þátttöku segir stjórnmálafræðingur. Fjármálin verða efst á baugi. Kolbeinn
Óttarsson Proppé hugaði að kosningunum með sérfræðingi, hitti fólk á förnum vegi og hringdi í reynslubolta.

F

ólk man varla eftir því að þetta
sé að fara að gerast,“ segir Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræðingur um sveitarstjórnarkosningarnar. Í dag eru sléttar
þrjár vikur þangað til landsmenn
ganga að kjörborðinu. Óhætt er að fullyrða að
sjaldan hafi áhuginn fyrir kosningunum verið
minni á seinni tíð.
Gunnar Helgi segir að því megi búast við
því að lítil þátttaka verði í kosningunum. Það
sé reyndar í samræmi við þróun frá því fyrir
hrun.
„Þátttaka í síðustu sveitarstjórnarkosningum, sem voru fyrir hrun, var innan við 80
prósent. Það er minnsta þátttaka í kosningum hér frá því um miðja síðustu öld. Þetta er
því þróun til lengri tíma, en svo kemur hrunið ofan á það.“
Hann segir að þetta sé tilhneiging í mörgum löndum og engin einhlít skýring á þessu.
Í einhverjum skilningi hafi tengsl flokka við
samfélagið minnkað.

Vantrú á stjórnmálamönnum
Gunnar segir vantrú á stjórnmálum og stjórnmálamönnum í kjölfar hrunsins setja mestan svip á kosningarnar.
Það skýri áhugaleysið að
einhverju leyti. Árangur
Besta flokksins í Reykjavík í skoðanakönnunum sé
vísbending um þetta sama.
Flokkarnir glími við vantrú kjósenda.
„Tilhneigingin er í þá átt
að stjórnarflokkar tapi í
GUNNAR HELGI
sveitarstjórnarkosningum.
KRISTINSSON
Fólk lætur óánægju sína í
landsmálum í ljós í sveitarstjórnarkosningum. Það er auðvitað ekki það eina sem hefur
áhrif á úrslit sveitarstjórnarkosninga, staðbundnir þættir hafa líka áhrif. Landsmálin
hafa með vissum hætti áhrif þannig að undir
venjulegum kringumstæðum mundir þú gera
ráð fyrir því að stjórnarflokkarnir ættu undir
högg að sækja og stjórnarandstaðan væri í
betri málum.
Aðstæður nú eru hins vegar svo flóknar
hvað varðar hverju menn kenna um hvernig
komið er fyrir okkur, þannig að ekki er víst
að þetta sé alveg eins og venjulega.“
Fjármálin áberandi
Fjármál sveitarfélaga hafa verið mikið í deiglunni, enda standa mörg þeirra illa. Ekkert
þak hefur verið á skuldsetningu þeirra og
berjast mörg þeirra við skuldahala. Þau mál
eru í skoðun hjá ráðuneyti sveitarstjórnarmála og hefur ráðherra, Kristján Möller, opnað á möguleikann á því að þess verði
krafist að rekstur sveitarfélaga verði hallalaus. Þá hefur reglum verið breytt þannig
að skuldbindingar utan efnahags, svo sem
fasteignaleiga, skal nú færa innan efnahagsreikninga.
Gunnar Helgi segir fjármálin verða í
brennidepli í þessum kosningum, skuldir
og fjárhagsstöðu sveitarfélaga. „Það er nú
ekki mál sem er þess eðlis að það muni örva
kosningaþátttöku. Það er með leiðinlegri og
staglkenndari umræðum sem þú getur lent í.
Menn fara að deila um bókhald, sem er örugg
leið til að slökkva á áhorfendum, en það er
hins vegar alvörumál.
Staða margra sveitarfélaga er mjög slæm,
til dæmis víða hér á höfuðborgarsvæðinu.
Þannig að ef ég ætti að nefna einn málaflokk,
þá held ég að það hljóti að vera fjármálin sem
kosningarnar muni snúast um.“

MANNLÍF Lítill áhugi virðist vera fyrir sveitarstjórnarkosningunum sem verða eftir þrjár vikur. Vantrú á stjórnmálamönnum mun setja svip sinn á kosningarnar að
mati stjórnmálafræðings. Búast megi við afar dræmri þátttöku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fóta sig upp á nýtt
Fjármál stjórnmálamanna og -flokka hafa
einnig verið í umræðunni. Í ljós hefur komið
að margir sveitarstjórnarmenn, sem tóku
þátt í prófkjörum, þáðu háa styrki frá bönkum og fyrirtækjum. Þá voru flokkarnir sjálfir ófeimnir við að þiggja háar upphæðir úr
sömu átt.
Gunnar Helgi segir að þetta hafi birst í
starfi flokkanna sem hafi ráðið fólk til að
kynna stefnu sína. Það landslag sé gjörbreytt.
„Það er orðið stórhættulegt að birtast á
auglýsingaskilti þannig að ég geri ráð fyrir
því að menn haldi að sér höndum. Flokkarnir voru búnir að temja sér starfshætti sem
gengu mikið út á að láta atvinnumenn um að
vekja áhuga og athygli kjósenda.
Nú þurfa þeir aðeins að læra að fóta sig
í öðruvísi landslagi, þar sem hinn almenni
flokksmaður kemur meira við sögu. Flokkarnir eru hins vegar eiginlega búnir að týna
því niður hvernig á að gera þetta. Það getur
verið eitt af því sem stuðlar að áhugaleysi um
kosningarnar.“
En telur Gunnar að þetta muni nýtast einhverjum flokki umfram aðra? „Nei, ég mundi
ekki segja það. Sjálfstæðisflokkurinn var sá
flokkur sem hafði langmesta peninga á milli
handanna. Hann er hins vegar líka sá flokkur sem hafði öflugasta meðlimaskipulagið og
mesta fótgönguliðið til að tefla fram. Ég er
því ekki viss um að þetta breyti miklu á milli
flokka. Þeir þurfa að fóta sig upp á nýtt, læra
að vinna eins og þeir gerðu: í grasrótinni.“

Deyfð yfir sveitarstjórnarkosningunum
Helga Jónsdóttir var um árabil borgarritari í Reykjavík, en hefur síðastliðin
fjögur ár verið bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Hún mun ekki gegna því starfi að
loknum kosningunum í vor. Helga hefur fylgst með fjölmörgum kosningum í
gegnum tíðina, af hliðarlínunni þó sem embættismaður.
„Ég hef þá tilfinningu sem áhorfandi að það sé deyfð alls staðar yfir
sveitarstjórnarkosningunum og hvorki eftirspurn eftir því að vera í framboði
né mikil aðsókn í að fá að greiða atkvæði. Þetta sýnist mér svona fyrirfram,
hvað svo sem gerist.“ Helga segir að viðhorf til stjórnmálamanna hafi breyst
í kjölfar hrunsins. „Það er náttúrlega alveg ljóst að almenningur, hvarvetna á
landinu, er mjög brenndur af því að hann telur að þeir sem nutu trúnaðar á
einhverjum vettvangi hafi brugðist og fólk á við alls konar erfiðleika að stríða. Það vill geta kallað
fram skýringar af hverju aðrir stóðu ekki vaktina. Auðvitað marka þessi vonbrigði og trúnaðarbrestur samfélagið.“
Hvað þátttökuna varðar segir Helga mikilvægt að finna leið til að fólk verði lýðræðislega virkt;
vilji taka að sér verkefni í sveitarstjórnum og veita aðhald með því að nýta kosningaréttinn. Það
hvernig það sé gert sé eilífðarviðfangsefni í lýðræðissamfélögum. „Ég held að það sé ofboðslega
mikilvægt núna og ég held að það sé svo mikilvægt að það takist að sameina fólk um að byggja
upp, ekki halda áfram að einblína á fortíðina. Við verðum að horfa til þess að við eigum börn
sem við viljum að fái jafn bjarta framtíð og við áttum þegar við vorum börn.“

Hvað finnst almenningi?
Er slétt sama

Vantar umræðu

Nei, ég hef ekkert fylgst
með kosningunum en
já, kannski ég kjósi. Ég er
samt ekki búinn að ákveða
hvað ég kýs. Ég hef ekkert
fylgst með umræðunni
og veit því ekki hvort hún
hefur verið mikil eða lítil
eða málefnaleg, mér er
slétt sama. Ég tala bara við
JÓN SÍMON
pabba og sé hvað hann
GÍSLASON
segir. Ég hef ekki heyrt
Reykjavík.
neinn sem ég þekki ræða
um kosningarnar, nema kannski bara pabba.

Ég hef nú takmarkað fylgst
með, en ég mun kjósa. Ég
er að velta því fyrir mér
hvort ég á að skila auðu
eða hvort ég á að treysta
einhverjum þarna. Mér
finnst engin umræða hafa
verið um kosningarnar,
þær hafa fallið í skuggann
af öðrum málum. Mér
JÓHANNA
finnst vanta málefnalega
BJARNADÓTTIR
umræðu, fyrsti fundurinn
Reykjavík.
var haldinn í gær [fyrradag]
og það eru þrjár vikur í kosningar.

Kýs ekki neitt

Ætla að kjósa

Það er ansi mikil spilling
þar sem ég bý og ég hef
ákveðið að kjósa ekki neitt.
Þar eru vissir aðilar sem
misnota aðstöðu sína svo
ég ætla ekki að kjósa. Ég
á ekki von á að margir í
minni sveit muni kjósa, því
það er yfirleitt alltaf sama
liðið sem býður sig fram.
JÚLÍA VALSDÓTTIR
Kannski verður meiri þáttHrunamannahreppi.
taka annars staðar. Það er
nokkur stjórnmálaumræða í landinu finnst mér.

Já, ég mun taka þátt í sveitarstjórnarkosningunum.
Það er ekki mikil málefnaleg umræða í gangi, þó
að einhver umræða sé til
staðar. Ég er ekki búinn að
taka afstöðu sjálfur en ætla
að kjósa. Ég reikna með
að kosningaþátttaka verði
svipuð og áður, hvorki
SMÁRI SVEINSSON
meiri né minni.
Garðabæ.

Almenningur er eðlilega tvístígandi
Magnús L. Sveinsson sat í borgarstjórn Reykjavíkur í tuttugu ár, frá 1974 til
1994. Hann gegndi ýmsum trúnaðarstöðum og var meðal annars forseti
borgarstjórnar 1985 til 1994.
Magnús segir lítinn áhuga á kosningunum markast af því ástandi sem
ríkir í samfélaginu. Hann sé ekki hissa á því að almenningur sé óviss um
hvað gera skuli í kjörklefanum.
„Ég held það [áhugaleysið] markist af ástandinu í þjóðfélaginu, sem
er ósköp eðlilegt. Þetta er náttúrlega mjög óeðlilegt ástand og svona
aðstæður hafa ekki verið í langan tíma þegar sveitarstjórnarkosningar hafa
farið fram. Allt þjóðfélagið er undirlagt af þessu ástandi, þeim erfiðleikum
sem við búum við og þeim hamförum sem þjóðin hefur þurft að lifa og kemur auðvitað fram á
hverjum einstaklingi. Þetta kemur fram í sveitarstjórnarkosningunum síðar í mánuðinum, það
liggur alveg ljóst fyrir.
Stjórnmálamenn hafa fengið mikla gagnrýni á sig, með réttu og röngu, eins og gengur á
meðan málin eru í skoðun, þannig að ég er ekkert hissa á því að hinn almenni borgari sé
tvístígandi núna um hvað hann á að gera við kjörborðið. Það er mín tilfinning fyrir ástandinu.“
Magnús telur að þetta muni draga úr kosningaþátttöku sem sjáist best á því að um helmingur
taki ekki afstöðu í skoðanakönnunum. Það segi ansi mikið um að menn ýti því frá sér.

Fjölskylda á
faraldsfæti
Hjónin Linda Sveinsdóttir og Gunnar
Óskarsson fara
með fjölskylduna í
útilegur allar
helgar sumarsins.

fjölskyldan
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Leikir og föndur

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Söngskóli Maríu Bjarkar stendur fyrir leikjanámskeiðunum Krakkageymslunni.
SÍÐA 6
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Þriðjungur barnanna er tvítyngdur
Í leikskólanum Nóaborg eru
annað eða báðir foreldrar
29 barna af 66 erlendir.
Menningarlegri fjölbreytni
hefur verið fagnað undanfarin ár, fyrst með alþjóðadegi og nú með heilli viku.
Fréttablaðið leit í heimsókn.

salnum á Nóaborg er verið að
dansa brasilíska dansa þegar
Fréttablaðið ber að garði.
Áhugasamir leikskólanemendur
dilla sér í takt við suðræna tóna,
undir öruggri leiðsögn Josy
Zareen sem er ein foreldra
leikskólabarnanna. Nokkrir kennarar og foreldrar
eru með í dansinum. „Foreldrarnir hérna eru frábærir

Í

og sýna starfinu mikinn áhuga,“ segir
Anna Margrét Ólafsdóttir leikskólastjóri sem tekur á móti blaðamanni og
leiðir í gegnum leikskólann. „Svo ekki
sé minnst á starfsfólkið sem hefur
lagt nótt við dag að undirbúa þessa
alþjóðaviku, setið heima og fundið til
efni sem hægt væri að nota.“
Alþjóðavikan í Nóaborg byrjaði
sem einn dagur fyrir nokkrum árum.
„Í fyrra voru þetta þrír dagar og nú

höfum við þetta heila viku,“ segir
Anna sem er mjög ánægð með hvernig til hefur tekist. „Allur leikskólinn
er lagður undir verkefnið, í deildunum
eru lönd heimsins kynnt og nemendurnir gera ýmis verkefni sem tengjast
þeim. Dansa, lita, hlusta á tónlist, fara
í jóga svo dæmi séu nefnd.“
Vegabréf var útbúið fyrir börnin
FRAMHALD Á SÍÐU 5
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Sigríður
Tómasdóttir
skrifar

Meiri háttar flipp
á listasafninu
umardaginn fyrsta ákvað ég að fara í skrúðgöngu með börnin mín. Nostalgía réði þessari
ákvörðun, skrúðganga í köldu og björtu veðri
á sumardegi rifjaði upp minningar úr æsku. Þegar
stuttri göngu lauk vorum við stödd við íþróttaheimili hverfisins, þar hafði leikföngum borgarinnar
verið stillt upp og vöktu þau lítinn áhuga ungviðisins. Næst var spurt hvort það væri ekki hægt að
fara á kaffihús?
„Hvernig ferðu að þessu?“ spurði norpandi móðir
mig sem greinilega langaði frekar á kaffihús en
að húka úti. Ég er þakklát fyrir það að börnin mín
eru frekar þolinmóð á kaffihúsum, einkum þar
sem hægt er að skoða bækur eða leikföng eru. Það
þýðir að ég fæ tíma til að njóta kaffibollans og fletta
nokkrum glansblöðum. Þó að kaffihúsaferðirnar
gangi oft vel og aðrar menningarferðir um helgar
þá er það ekki alltaf sem þær ganga snurðulaust.
Ég fór til dæmis með börnin á listasýningu um
daginn. Nemar í Listaháskólanum voru að útskrifast og ég fór með ungviðið til að líta á verk framtíðarlistamanna. Það gekk vel í fyrstu, við skoðuðum
okkur um og höfðum gaman að. Sérstaka lukku hjá
yngri kynslóðinni vakti verk sem líktist snjóhúsi,
það þurfti að skríða þangað inn og í kæfandi hita
og kósíheitum þótti þeim gott að vera. Annar sýningargestur leiddi að því líkum að umhverið minnti
blessuð börnin á veruna í móðurkviði. Ekki var
því til vinsælda fallið þegar ég tók að bisast við að
koma þeim út úr listaverkinu. Frekar fúlir krakkar
fengust loks út en sá eldri jafnaði sig. Litla stúlkan
var ekki eins hress, setti upp skeifu og vildi nú ráða
för. Sem var eilítið erfitt þar sem nú hafði safnið
troðfyllst af áhugasömum gestum. Ég sá þann kost
vænstan að koma mér í rólegra horn en ekki gekk
sem skyldi að grípa þá litlu. Hún rak upp ramakvein
og vildi alls ekki láta segja sér fyrir verkum.
Þó ég reyndi að halda kúlinu fannst mér aðstæður frekar vandræðalegar. Hversu oft í minni barnlausu tíð hef ég ekki hneykslast í hljóði á foreldrum sem ekki hafa stjórn á börnum sínum? Nógu
oft til þess að mér liði illa þar sem ég rogaðist með
æpandi barn á milli hæða í troðfullu safni.
Um síðir tókst mér að róa hana niður og koma
mér út með börnin tvö, um leið strengdi ég þess heit
að fara ekki með þau á opnun sýningar á næstunni.
Þess má að lokum geta að litli óróaseggurinn var
hinn ánægðasti með sig og sofnaði vært skömmu
síðar, alveg búin á því eftir að hafa flippað út á
listasýningu.

S

Fjölskyldan kemur út mánaðarlega með helgarblaði
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Sigríður Björg Tómasdóttir Hönnun:
Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Gunnar V. Andrésson
Pennar: Gunnþóra Gunnarsdóttir og Ragnheiður Tryggvadóttir
Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Benedikt Jónsson
benediktj@365.is

Á faraldsfæti Arndís Sara, 15 ára, Linda með Matthías Mána, 2 ára, í fanginu, Óliver Andri, 10 ára, Eva Ósk, 11 ára, og Gunnar Óskarsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
Hundurinn Bjartur bættist nýlega við fjölskylduna og fær að fara með í útilegur sumarsins.

Fara saman í útilegu
allar helgar sumarsins
Á Furuvöllunum í Hafnarfirði býr ferðaglöð fjölskylda. Hjónin Linda Sveinsdóttir og Gunnar Óskarsson
eiga fjögur börn, hund og kanínu og víla ekki fyrir sér að ferðast með allan hópinn um landið í sumar.
ið förum í fyrstu útileguna síðustu helgina í maí og svo allar
helgar þangað til er orðið of kalt.
Einu sinni á sumri förum við svo
í tveggja vikna útilegu,“ segir Linda
og viðurkennir að það þurfi talsverða
skipulagshæfni til að halda utan um
hópinn. Börnin eru á aldrinum 2 til 15
ára og mikill farangur sem fylgir.
„Það verður að rútínu hvað við tökum
með okkur þannig að fötin fara í þvottavélina þegar við komum heim og beint
ofan í tösku aftur, tilbúin fyrir næstu
ferð. Til að byrja með vorum við í litlu
kúlutjaldi, svo fjölgaði börnunum og þá
fengum við okkur tjaldvagn.
Þegar börnin voru orðin fjögur fengum við okkur fellihýsið en það var eitthvað sem ég ætlaði aldrei að fá mér,“
segir Linda hlæjandi en viðurkennir að
þá hafi orðið rýmra um fjölskylduna.

V

„Það var einmitt svolítið fyndið að
fyrstu útilegurnar í fellihýsinu sváfum við öll saman öðrum megin því við
vorum orðin svo vön þrengslunum “
Fjölskyldan hefur komið við nánast
alls staðar á landinu á ferðum sínum.
Innt eftir uppáhaldsstöðunum nefnir
Linda Laugar í Sælingsdal og Húsafell.
Hún segir þau allan veturinn velta fyrir
sér áfangastöðum og skipuleggja hvert
farið verði um sumarið. Í sumar ætla
þau þó að skipuleggja sem minnst og
elta góða veðrið. „Það þarf heldur ekki
alltaf að fara langt, stundum er gaman
að skreppa bara á Þingvelli.“
Linda segir krakkana alltaf jafn
spennta fyrir ferðalögunum og svona
hafi þau ferðast í mörg ár. Í fyrra hafi
Arndís Sara missti af ferð vegna unglingavinnunnar og var það í fyrsta skipti
sem einhvern vantaði í hópinn. Það hafi

verið bagalegt, sérstaklega þar sem
Arndís er grillsérfræðingurinn í fjölskyldunni.
Aðspurð hvort ekki þurfi að skipuleggja heilmikla afþreyingu fyrir
krakkana í löngum bílferðum segir hún
það óþarft. Leikir eins og Frúin í Hamborg og Hver er maðurinn séu stundaðir á leiðinni og bolti sé ávallt með í för
til að sparka þar sem stoppað er.
„Svo förum við í gönguferðir á hverjum degi og spilum á kvöldin. Við höfum
líka með okkur tölvuspil og stundum DVD-spilara og kúrum þá bara öll
saman og horfum á 7 tommu skjáinn.
Okkur finnst gott að vera saman þegar
við förum af stað. Enda allir búnir að
vera uppteknir í sínu yfir veturinn. Við
tókum fellihýsið út um síðustu helgi og
þá spurðu krakkarnir strax, erum við
að fara eitthvað?“
- rat

BÓKIN

Öll stígvél á 3.900 kr.

Tinni endurútgefinn „Fimmtán fagurlimaðar fimleikaflyðrur frá Fáskrúðsfirði!“ segir Kolbeinn

TILBOÐ
• Margir litir
• 100% náttúrugúmmí

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

kafteinn á einum stað í bókinni Leyndardómur einhyrningsins sem er nýkomin út á nýjan leik hjá
Iðunni. Tinnaaðdáendur, ungir sem gamlir, fagna örugglega framtakinu og gleðjast yfir því að þýðingar
Lofts Guðmundssonar standi óbreyttar því þær eru mikil snilld. Það
er ekki síst áðurnefndur Kolbeinn kafteinn sem á mörg frábær tilsvör
í þýðingum Lofts en aðrar skrautlegar aukapersónur á borð við
Skapta og Skafta og Vandráð prófessor auk Tinna sjálfs láta ýmis
gullkorn falla í viðburðaríkum ævintýrum sínum. Hinn belgíski Hergé
var höfundur Tinnabókanna en fyrstu ævintýrin um blaðamanninn knáa eiga
rætur sínar að rekja til þriðja áratugar 20. aldarinnar. Síðasta Tinnabókin, Tinni
og Pikkarónarnir,
kom út árið 1976. Auk
Leyndardóma
einhyrningsins er
bókin Skurðgoðið
með skarð í eyra
einnig nýútkomin
hjá Iðunni. Bækurnar eru í litlu broti og
er það helsta
breytingin frá eldri
útgáfum.

COMO

HETTHI

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

Stækkanleg borð í hnotu
160(248)x100
Verð:

139.900,Borð 220x100

159.900,200(288)x110

Verð:

Verð:

119.000,-

179.900,-

HETTHI
Eikarborð

TV skenkur 240cm
*Einnig fáanlegur í hnotu
Verð:

200x100
einnig fáanlegt í hnotu

109.900,-

Tilboðsverð:

87.920,-

Vegghilla með ljósi 160cm
*Einnig fáanleg í hnotu
Verð:

39.500,-

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI
DAVOS stóll

TRENT leðurstóll
Verð:

12.800,-

Verð:

24.500,-

LUCINDA stóll
SIBELLA stóll
Verð:

13.515,-

FATCAT tungusófi

Verð:

RONNE stóll

23.900,-

Verð:

GRANDO tungusófi

Stærð: 320x165
Tilboðsverð:

Færanleg tunga
Stærð: 230x157
Tilboðsverð:

211.500,-

147.900,-

CAVIAR tungusófi

ROMEO leðurtungusófi

Stærð: 315x165

Stærð: 285X165

Tilboðsverð:

199.750,-

Opið virka daga: 10.00-18.00
Lau: 10.00-16.00 - Sun: 13.00-16.00

29.900,-

Verð:

289.900,Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

4 fjölskyldan

SIPPSIPPANIPP Að sippa er hin besta skemmtun og á færi barna

samvera

frá um það bil fimm ára aldri. Það er sömuleiðis góð þjálfun fyrir
fullorðna að sippa, en þá er betra að nota sippuband í fullri lengd,
ekki barnastærð.

í rólegheitum og látum ...

FRAMHALD AF FORSÍÐU
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ólík menning Alþjóðavikan byrjaði sem einn dagur en er nú vika.

sem fá svo stimpil eftir heimsóknina til landsins. „Fyrstu daga vikunnar skipuleggjum við hvert þau
eiga að fara en svo mega þau velja
síðari hlutann.“ Börnin sem blaðamaður hittir eru upptekin við hin
ýmsu verkefni, að búa til eldfjöll
og ferðast á milli landa. Þau sýna
stolt vegabréf með mörgum þjóðfánum.
Anna segir börnin hafa ótrúlega gaman að tilbreytingunni, að
fá að velja hvað þau gera, smakka
framandi mat og kynnast nýjum
hlutum. Löndin sem kynnt voru
á alþjóðavikunni tengjast mörg
uppruna barnanna, en ekki öll.
„Við leyfðum þeim til dæmis að
velja Afríkulönd og þau völdu
meðal annars Madagaskar.“ Börnin á Nóaborg eru þaulvön að taka
þátt í atkvæðagreiðslu því eitt af
þeim þemum sem unnið er með á
leikskólanum er lýðræði. „Börnin
fá oft að greiða atkvæði hér, þau
velja til að mynda stundum hvað á
að vera í matinn. Þá fá þau að sjá

Hver veit?

Við vitum aldrei hvað dregur á daga
OKKAR. Því er gott að vita að það séu
traustar undirstöður til staðar þegar við
þurfum á þeim að halda.

..

myndir af tvenns konar réttum og
greiða atkvæði.
Þannig læra þau að atkvæði
þeirra skiptir máli,“ segir Anna
sem meðal annars hefur farið í
vettvangsferð með börnin í Ráðhús Reykjavíkur þar sem þau
ályktuðu samhljóða á fundi að
það vantaði fleiri hoppukastala í
Reykjavík.
- sbt

Hálendið

o

Hvað ef.

Eldgos Þessi unga snót var að búa
til eldfjall þegar blaðamaður leit inn.

Ósk Vilhjálmsdóttir, myndlistarkona og ferðafrömuður, þekkir hálendi Íslands
vel. Undanfarin sumur
hefur hún farið í fjölskylduferðir að fjallabaki þar sem
ungir og aldnir njóta náttúrunnar saman.
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Hafir þú gengið í hjónaband, keypt stærra
Líf og ábyrgð einstaklinga breytist
og það er mikilvægt að tryggingarvernd
þín taki mið af því.

„Þessar hálendisferðir eru á forsendum barnanna og þær eru
eiginlega hugsaðar til að tengja
börnin við landið,“ segir Ósk Vilhjálmsdóttir en hún hefur undanfarin sumur skipulagt ferðir fyrir
börn og fullorðna þar sem áherslan er á að njóta náttúrunnar.
„Ég hef oft farið í ferðir þar sem
börnin eru hálfpartinn teymd með,
þar sem verið er að ganga langar
vegalengdir og það vill verða of
erfitt fyrir þau. Í þessum ferðum er leiðin og leiðsögnin út frá
forsendum barnanna, það er ekki
verið að fara langar leiðir í kílómetrum talið,“ segir Ósk sem
stefnir að Fjallabaki í sumar með
hópinn. Tjaldað er í Krókagili í
námunda við Strútslaug en þangað
er einmitt förinni heitið í lengstu
gönguferð ferðalagsins.
„Það er svo gaman að fara inn
á Syðra Fjallabakið. Þar er að

ÚTIVIST stendur fyrir göngu um Barmaskarð á sunnudag. Gengið verður með Litla-Reyðarbarmi suður í
Kringlumýri. Þaðan um Biskupsbrekkur í hlíðum Lyngdalsheiðar og stefnt að vegi á milli
Þóroddsstaða og Neðra-Apavatns. Sjá www.
Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Sími 581 2141 • www.hjahrafnhildi.is

ÚTSALA
OPIÐ Í DAG KL. 11–16
Mikið úrval af fallegum
fatnaði á ótrúlega góðu verði,
komið og gerið frábær kaup!
Ath! vörur úr vor og sumarlista
2010 eru ekki á útsölunni
Bonito ehf. Friendtex,
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Þriðjudaga

Felix er harður KR-ingur og segist hlakka til fyrsta leiks sinna manna á Íslandsmótinu sem fram fer næsta þriðjudag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vinnutími „par exellence“
Felix Bergsson býst við að nýta stóran hluta helgarinnar í vinnu eins og endranær. Þó er stefnan sett á
ferðalag austur fyrir fjall á sunnudaginn, á slóðir eldgossins, þar sem tengdaforeldrar hans búa.
„Það hefur nú þróast þannig
hjá mér undanfarið að helgarnar eru orðnar að vinnutíma „par
exellence“, en það er bara gaman
að því,“ segir Felix Bergsson, leikari og fjölmiðlamaður, um helgina
sem í vændum er.
Felix er fjölhæfur maður sem fer
létt með að vinna í mörgum verkefnum í einu, eins og dagskrá helgarinnar ber glögglega vitni. „Laugardagurinn skiptist í raun í fernt
hjá mér. Helgin hefst eins og allar
aðrar hjá mér með útvarpsþættinum Bergson & Blöndal á Rás 2, en
þemað í þætti dagsins er sérlega
skemmtilegt; útihátíðir. Við biðjum
hlustendur að aðstoða okkur við að
útbúa topp tíu lista yfir bestu útihátíðirnar í gegnum tíðina og með
fylgja ótal skemmtilegar sögur af

öllu því sem hefur átt sér stað á
slíkum hátíðum í gegnum tíðina,“
segir Felix.
Spurður um sína eigin eftirlætisútihátíð nefnir Felix Neistaflug í
Neskaupstað sem hann hefur sótt
reglulega síðustu ár. „Eftirminnilegust er nú samt Galtalækjarhátíðin sumarið 1986, þegar ég tróð
í fyrsta skipti upp með Greifunum
á útihátíð. Ég var hryllilega stressaður, öskraði úr mér allt vit og gott
ef ég var ekki raddlaus í heilt ár á
eftir, svo mikil voru átökin,“ segir
hann og hlær.
Hluta dagsins eyðir Felix einnig
í upptökur á spurningaþættinum
Popppunkti, sem fer í loftið á RÚV
í byrjun júní. „Þetta verður hrikalega skemmtileg sería og ég get til
að mynda uppljóstrað að þungavigt-

armenn koma til með að eigast við
í fyrstu viðureigninni, engir aðrir
en HLH-flokkurinn og KK-band. Af
öðrum keppnisböndum má nefna
Hjaltalín, Gildruna, Agent Fresco,
Skriðjökla og Loga frá Vestmannaeyjum auk margra fleiri. Svo verð
ég að skemmta börnum á Samfylkingarhátíð í Mosfellsbæ og verð
veislustjóri í einkaveislu á laugardagskvöldið,“ segir Felix.
Hann segist vonast til að geta
nýtt sunnudaginn í örlitla afslöppun. „Ég hugsa að við bregðum
okkur austur fyrir fjall að heimsækja tengdaforeldra mína sem
búa rétt hjá Hellu. Þar verð ég á
slóðum eldgossins á þessu frábæra
svæði og það er alltaf rosalega gott
að komast í sveitasæluna,“ segir
Felix.
kjartan@frettabladid.is

Gleðjum börnin
20% afsláttur

af öllu í barnadeild Lín Design.
Falleg íslensk hönnun unnin
úr bestu fáanlegri bómull.

Opið í dag 11–14
,ÅN $ESIGN GAMLA SJËNVARPSHÒSIÈ ,AUGAVEGI  3ÅMI  

WWWLINDESIGNIS

FERÐIR

VÍKINGAHEIMAR í Reykjanesbæ eru tilvalinn viðkomustaður fyrir fjölskylduna, en Landnámsgarðurinn við Víkingaheima hefur notið sérstakra vinsælda
meðal yngstu kynslóðarinnar.

Hjólaðu í vinnuna á El Bike rafhjóli
Verð kr. 99.500 = 480 bensínlítrar
Einfalt í notkun og hentar öllum aldurshópum. Til í 4 útfærslum

Komið
og
uakið
reynsl

www.seasontours.is nota þessi El Bike rafhjól
í borgarleiðsögn með góðum árangri.

Nóatúni 17 • S. 534 3177 • www.iceﬁn.is

Guðrúnarlaug og blygðunarhúsið að Laugum í Sælingsdal.

Rómantískir unaðsdalir

Barnavagnavika FÍ

Harmoníkuleikur, karlmannlegur söngur, guðdómlegt guðshús, heimagerður rjómaís og berháttun í
blygðunarhúsi yfir í laug Guðrúnar Ósvífursdóttur dregur ferðaglaða um rómantíska sveitasælu Dala.

10.–14. maí

Gönguferðir fyrir barnafólk
með barnavagna og kerrur,
alla daga vikunnar 10. – 14. maí.
Léttar, skemmtilegar gönguferðir,
góð hreyfing og góður félagsskapur.
Allar gönguferðir hefjast klukkan 12.30
Fyrsta gönguferðin er frá Perlunni og er gengið um Öskjuhlíð.
Dagskrá barnavagnavikunnar má sjá á heimasíðu FÍ www.fi.is
Fararstjórar: Auður Kjartansdóttir og Páll Guðmundsson

www.fi.is • fi@fi.is • Sími 568 2533

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is

sími 512 5473
Henný Árnadóttir
henny@365.is

sími 512 5427
Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is

sími 512 5447

Miðvikudaga

mbl 1194265

Þátttaka er ókeypis, allir velkomnir.
Ferðafélag Íslands
skráðu þig inn – drífðu þig út
www.fi.is

MYND/GRÍMUR ATLASON

Harmoníkudagurinn er haldinn
hátíðlegur um land allt í dag og
gaman að taka sér bíltúr um sveitir
lands til að hlusta á fagra tóna.
Af þessu tilefni munu harmoníkunemendur Tónlistarskóla Dalasýslu halda tónleika með félögum
í harmóníkuhljómsveit Nikkólínu í
Leifsbúð í Búðardal klukkan 13.30.
Aðgangur er ókeypis og kaffiveitingar seldar eftir tónleikana.
Næstu tónleikar hefjast klukkan
16 í Dalabúð en þá gleðja Dalamenn
og nærsveitunga Karlakórinn Ernir
frá norðanverðum Vestfjörðum, en
með karlmannlegum tónum sínum
bera þeir gesti sína inn í sumarið,
en um einsöng sjá nokkrir meðlimir
Arna. Í Leifsbúð stendur einnig yfir
Landfundasýning frá Þjóðmenningarhúsinu, þar sem
meðal annars má
sjá eftirlíkingu
af Þjóðhildarkirkju.
Milli tónleika er
kærkomið að njóta
fegurðar og Dalalífs, enda af nógu
að taka í nágrenni
Búðardals þar sem
stuttur bíltúr er á
spennandi slóðir.

Hjarðarholtskirkja er augnayndi sem
sameinar frið og fegurð.
MYND/HELGA ÁGÚSTSDÓTTIR

F riðsælt er að
heimsækja Hjarðarholtskirkju sem
er ein af fegurstu
kirkjum landsins;
krosskirkja úr timbri
með háum, ferstrendum turni. Hún er prófverkefni Rögnvalds
Ólafssonar húsameistara og var reist og vígð
árið 1904.

Þá er ómótstæðilegt að baða sig í
hinni fornu Guðrúnarlaug að Laugum í Sælingsdal, en hún er kennd
við eina af helstu persónum Laxdælasögu, Guðrúnu Ósvífursdóttur, og kemur eins við sögu í Sturlungu. Guðrúnarlaug er elsta laug
sem sögur fara af, yfir 1000 ára
gömul, en varð fyrir skriðu á 19. öld
og hefur verið hlaðin upp á nýjan
leik og opin almenningi til baðferða. Í hana rennur vatn úr sömu
uppsprettu og þekktasti ástarþríhyrningur íslenskra bókmennta
baðaði sig í, þau Guðrún, Bolli og
Kjartan úr Laxdælu. Við laugina
hefur verið reist fornt blygðunarhús til fataskipta svo laugargestir
þurfi ekki að flagga blygðun sinni
á bersvæði við laugina.
Eftir laugarferð er kærkomið að
renna heim að Erpsstöðum þar sem
rjómaísinn Kjaftæði er heimagerður ásamt skyri og ostum heima í
fjósi. Rjómaís með íslenskum aðalbláberjum er landsfrægt lostæti og
osturinn Grikki hreinasta sælgæti
með mat, salati eða beint í gogginn.
Þess má geta að ísinn, skyrið og ostinn má einnig fá á bændamarkað
Frú Laugu á Laugalæk, og skyrið
og ostinn í Íslandi í Suðurveri.
thordis@frettabladid.is
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Náttúrunnar notið beint
Vistvæn ferðaþjónusta er sniðin í samstarfi við samfélagið sem sótt er heim og gengið er um náttúruna
af virðingu. Hún er jafnframt sú tegund ferðaþjónustu sem vex hvað hraðast í heiminum í dag.
„Umhverfismál hafa verið mér
hjartans mál í mörg ár og ég sé
möguleikann í ferðaþjónustunni til
að fræða um náttúruna. Út á það
gengur vistvæn ferðaþjónusta,“
segir Jón Jóel Einarsson eigandi
ferðaþjónustufyrirtækisins Út og
vestur.
Jón Jóel segir vistvæna ferðaþjónustu mikilvægan þátt í uppbyggingu ferðamála á Íslandi í dag.
Þá sé mikilvægt í umtöluðu átaki í
ferðamálum til að ná ferðamönnum
til landsins aftur eftir að gos hófst í
Eyjafjallajökli, að vera undirbúinn
þeim fjölda sem gæti fylgt í kjölfarið, með tilliti til umhverfisslysa.
„Eftir hrunið var talað um að
ferðaþjónustan ætti að bjarga
okkur, sem hún getur gert. Við
sáum hins vegar í túristagosinu á
Fimmvörðuhálsi hvernig straumur af fólki lá óheftur á staðinn og
alls konar fólk og fyrirtæki buðu
þjónustu. Það er mikilvægt að litið
sé á ferðaþjónustu sem alvöru
atvinnugrein og skipulega sé haldið á málum. Þeim ferðamönnum
sem eiga að koma hingað verður

að vera ljóst að
náttúran er viðkvæm.“
Jón Jóel hefur
nú í tvö sumur
boðið vistvænar
ferðir á Breiðafjarðarsvæðinu. Ferðirnar
eru skipulagðar í samvinnu
við heimamenn
Jón Jóel Einarsson
sem kynna sig
segir vistvæna
og sí n störf
ferðaþjónustu
mikilvæga.
fyrir ferðafólkinu og bjóða í
mat. Hann segir vaxandi áhuga
vera á vistvænum ferðamáta þar
sem ferðast er gangandi, hjólandi
eða róandi. Ferðalangurinn upplifir svæðið á beinan hátt og kynnist
mannlífinu. Það sé eitthvað sem
stjórnvöld mættu veita athygli.
„Hin hefðbundna ferðaþjónusta
gengur að mestu leyti út á að stórir
aðilar, eins og flugfélög og hótelkeðjur, fái peningana í vasann en ekki
fólkið sem verið er að heimsækja.
Því er mikilvægt að stjórnvöld styðji

Ferðast á fjórum hjólum

við vistvæna ferðaþjónustu, vegna
svæða sem hafa setið eftir í atvinnuþróun. Samfélögin eru ekki síður
viðkvæm en það finnst ekki öllum
sjálfsagt. Á vinsælum ferðamannastöðum er heimafólki oft ofboðið
vegna ágangs ferðamanna sem fylla
öll tjaldstæði, sundlaugar, verslanir
og rusl hrannast upp. Hinn almenni
íbúi sem á ekki beinna hagsmuna
að gæta í sundlauginni eða verslun finnur því lítið fyrir þeim verðmætum sem ferðamaðurinn skilur
eftir sig.“
Jón Jóel segir oft þess misskilnings gæta að vistvæn ferðaþjónusta
sé leiðinleg og snúist eingöngu um
að predika umhverfisvernd. Það sé
misskilningur þar sem ferðirnar
séu skipulagðar á forsendum bæði
gesta og gestgjafa. „Reynsla okkar
er sú að fólk er ánægt með að hitta
heimamenn og kynnast þeirra lífi.
Fólk er úti og upplifir það sem landið hefur upp á að bjóða á allt annan
hátt en ef horft er út um bílrúðu.“
Nánar má kynna sér vistvæna
ferðaþjónustu á vefsíðunni www.
utogvestur.is.
heida@frettabladid.is

Gengið er um náttúruna af virðingu og
umhverfinu ekki raskað hjá Út og vestur.

Ferðalangarnir komast í bein tengsl við
náttúruna.

Ferðamenn njóta þess sem svæðið býður upp á þegar þeir komast í kynni við
heimamenn.
MYND/UTOGVESTUR.IS

Vindáshlíð

Jeppa- og ferðasýning hjá Toyota í Kópavogi í dag.
Áhugamenn um bíla og ferðir ættu ekki að koma að tómum
kofanum hjá Toyota um helgina,
þar sem jeppa- og ferðasýning
verður opnuð í dag.
Áhersla er lögð á bíla sem
henta vel til ferðalaga, bæði
fólksbíla og jeppa, og hægt er að
skoða bæði nýjar og eldri gerðir bifreiða. Sérstaklega má geta
nýrra Land Cruiser og Hiluxjeppa, sem bæði eru óbreyttir og
með breytingum, en þeir breyttu
verða til sýnis á útisvæði.
Þá verða á sýningunni ýmsir
ferðasérfræðingar sem geta veitt
gestum og gangandi upplýsingar
um áfangastaði innanlands.
Sýningin verður höfð opin
frá klukkan 12 til 16.

Flokkarnir eru að fyllast!
Laust er í eftirfarandi flokka:
Bifreiðar sem henta til ferðalaga verða
til sýnis hjá Toyota í dag.

1. flokkur
2. flokkur
3. flokkur
4. flokkur
5. flokkur
6. flokkur
7. flokkur
8. flokkur
9. flokkur
10. flokkur

4. -10. júní
11.-17. júní
18. -24. júní
25. júní-1. júlí
2. -8. júlí
9.-15. júlí
16. -22. júlí
23.-29. júlí
4.-10. ágúst
11.-17. ágúst

10-12 ára
9-11 ára
11-13 ára
9-10 ára
10-12 ára
11-13 ára
9-11 ára
12-14 ára
14-17 ára
11-13 ára

laust
biðlisti
biðlisti
laust
biðlisti
biðlisti
laust
biðlisti
laust
biðlisti

KFUM og KFUK - Holtavegi 28 - 104 Reykjavík - Sími 588 88 99 - www.kfum.is
Meðal breyttra bíla á sýningunni má
nefna Land Cruiser 150 VX.

Hestheimar eru ferðaþjónustubýli
staðsett milli Selfoss og Hellu
Þar er fjölbreytt þjónusta í boði allan ársins hring:
• Vikureiðnámskeið barna í júní og ágúst.
• Gisting, fullt fæði, reiðkennsla og afþreying.
Gisting í notalegum gestahúsum, heitur pottur.
• Fullt fæði ef óskað er. Allt brauð og kökur
heimabakað.
• Hestaleigan opin allt árið
• Hestasala, úrval góðra hrossa
• Hvata- og óvissuferðir fyrir hópa
• Dekurhelgarreiðnámskeið að vetrarlagi
• Lengri hestaferðir á sumrin, úrvals hestar og
góður matur
• Prinsessureiðnámskeið
• Reiðnámskeið fyrir hræddar konur
• Sveitadvöl fyrir fjölskyldur, þar sem gestir fá innsýn
í daglegt líf í sveitinni

Hestheimar • Ásahreppi • Hella • sími 487 6666
hestheimar@hestheimar.is • www.hestheimar.is

MÖMMUDAGAR eru í Bláa lóninu um
helgina. Þá fá allar mæður í fylgd með börnum frítt í lónið. Nánar á www.bluelagoon.is.

Litadýrð, töfrar og tónar
Pamela De Sensi tónlistarkennari ætlar að stjórna fjölskylduhátíð í Salnum á morgun, sunnudag, sem
hefst með götuleikhússtemningu í anddyrinu klukkan hálf eitt og síðan breytist Salurinn í diskótek.
„Það verður fjör hjá mér þessa
helgi,“ segir Pamela De Sensi tónlistarkennari, sem er listrænn
stjórnandi barnatónleika í Salnum á morgun. Tónleikarnir bera
titilinn „Töfrahurð“ og ástæðuna
segir Pamela vera þá að börn sem
séu beinir þátttakendur í tónleikunum, gangi gegnum töfrahurð á
sviðinu og breytist í litla Mozarta
og Händela. Þau fái í framhaldinu
að stjórna heilli sinfóníuhljóm-

sveit eða hjálpa til við flutninginn
á annan hátt. „Á barokktímanum,
þegar Händel var uppi, stjórnaði
hljómsveitarstjóri ekki með priki
heldur staf og okkar litli Händel
mun gera það líka,“ segir hún brosandi. Þarna er greinilega eitthvað
spennandi á ferðinni.
Pamela mælir með því að börn
komi klædd í diskó- og dansföt á
hátíðina ef þau geta. Fjöllistamenn
frá Götuleikhúsinu ætla að efna til

Lítill Händel heilsar hljómsveitarstjóranum Oliver Kentish.

leikja og sýna ýmsar listir áður en
aðaltónleikarnir hefjast og andlitsmálarar bjóða upp á ókeypis
málun.
Klassíska diskótekið hefst klukkan eitt. Þá kynnir Sigurþór Heimisson leikari sem í þessu samhengi
nefnist DJ Sóri, klassíska danstónlist eftir Händel, Mozart, Bizet og
Strauss. Áheyrendur fá að koma
upp á svið og kynnast takti, hljóðfærum og nótnabókum hjá Sinfóníuhljómsveit áhugamanna sem er
hljómsveit hússins þessa dagstund.
Sérstakur dansherra á tónleikunum verður stórtenórinn Jóhann
Friðgeir Valdimarsson, dansarar
úr Listdansskóla Íslands leiða börn
í dansinn og litlir prinsar og prinsessur svífa um undir valstakti.
Töfrahurð er fimmtu tónleikarnir í sérstakri barnatónleikaröð Salarins sem Pamela De Sensi
stjórnar. Áður hefur hún staðið
fyrir Karnivali dýranna, Sögum
draugsins Tíbrí sem fluttar voru á
hrekkjavöku og Hljóðunum í frumskóginum þar sem áherslan var á
slagverksleik. „Hugmyndin með
þessari tónleikaröð er sú að börnin fái að taka þátt í flutningi tónlistar, finna taktinn og læra í gegnum leik og töfra,“ segir Pamela.
„Hér verður haldið áfram á þeirri
braut.“
gun@frettabladid.is

MYND/STEINGRÍMUR ÞÓRHALLSSON

„Hugmyndin með þessari tónleikaröð er sú að börnin fái að taka þátt í flutningi
tónlistar, finna taktinn og læra í gegnum leik og töfra,“ segir Pamela De Sensi tónlistarkennari.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVELTUR SITJANDI KRÁKA EN FLJÚGANDI FÆR
Óskað er eftir samstarfsaðilum til að koma að rekstri Gamla Kaupfélagsins
t
t
t
t
t
t

(BNMB,BVQGÏMBHJ§FSWFJUJOHBPHTLFNNUJTUB§VSTFNTUB§TFUUVSFSÓFOEVSCZHH§VIÞTO§JÈCFTUBTUB§È"LSBOFTJ
3FLTUVS(BNMB,BVQGÏMBHTJOTIØGTUÓÈGÚOHVNÓKÞMÓ
-FJUB§FSB§B§JMVNTFNFSVÓTFOOIVHNZOEBSÓLJS TLBQBOEJ GBHMFHJSPHWJOOVTBNJS
4BNTUBSGTB§JMBS¢VSGBB§WFSBIåSÓB§ÞUWÓLLBOÞWFSBOEJTUBSGTFNJPHTLBQBGKÚMCSFZUUBPHTLFNNUJMFHBIFJME
.BSLNJ§J§FSB§TULLBNBSLB§TTW§J(BNMB,BVQGÏMBHTJOTWFSVMFHB FOOÈMH§WJ§IÚGV§CPSHBSTW§J§FSØUWÓS§VSLPTUVS
"LSBOFTFSFJOVOHJTÓNÓOBLTUVSTGKBSMH§GSÈIÚGV§CPSHBSTW§JOVPHKBGOMBOHUÓCÈ§BSÈUUJS v#FMJWFJUPSOPUi

4UZSNJS

Veitingastjóri:
Eldhúsið er staðsett miðsvæðis í húsinu og
tengist þremur góðum sölum sem henta vel
til veitinga- og veisluhalda. Hægt er að
halda tvær veislur samtímis þar sem matargestir geta verið um 80 í minni sal og 220 í
þeim stærri. Eldhúsið er mjög vel tækjum
búið en í því er m.a. eldbökunarofn fyrir
pizzubakstur.
Við leitum að aðila/aðilum til samstarfs sem
hafa eftirfarandi kosti/eiginleika:
t)åMFJLJPHTLÚQVOWJ§NBUSFJ§TMV
t)GOJPHSFZOTMBBGTLJQVMBHOJOHVIWFSTLZOT
veisluhalda.
tFLLJOHÈNBSLB§TPHLZOOJOHBSTUBSå
t(Ø§JSTBNTLJQUBIåMFJLBS
t5FOHKBTBNBONBUBSWFJTMVSPHWJ§CVS§JÓ
TBNTUBSåWJ§WJ§CVS§BPHTLFNNUBOBTUKØSB
t#FSBÈCZSH§ÈBMMSJNBUBSHFS§

4VNBSJ§È"LSBOFTJÈFGUJSB§WFSBNKÚHMÓýFHUFO
NF§BMBOOBSTFSVIJOJSSØNV§V¶STLVEBHBSÈTBNU
UØOMJTUBSIÈUÓ§JOOJ7JMMUB7FTUSJOV
&JOOJHFSVGSBNVOEBOGKÚMNBSHBSÓ¢SØUUBIÈUÓ§JS
fyrir unga sem aldna og fylgir keppendum jafnan
fjöldi aðstandenda.
"§BVLJFSGZSJSIVHV§CMÞTPHEKBTTIÈUÓ§ÓIBVTU
þar sem fjöldi listamanna munu koma fram og
CÞJTUFSWJ§HØ§SJB§TØLOMÓLUPHVOEBOGBSJOÈS
Allar nánari upplýsingar gefur Ingólfur Árnason.

897 1403

ingolfur@skaginn.is

www.gamlakaupfelagid.is

Viðburða- og skemmtanastjóri:
)ÞTBLPTUVS (BNMB ,BVQGÏMBHTJOT FS TÏSTUBL
lega heppilegur til ýmissa viðburða. Auðvelt er
að skipta húsinu upp í misstór rými en í heild
FSMFZåGZSJSHFTUJ¶IÞTJOVFSýPUUTWJ§ 
TLFNNUJMFHU MKØTBLFSå  CSFJ§UKBME  ýBUTLKÈJS 
HPUU IMKØ§LFSå ÈTBNU âNTVN IMKØ§GSVN
Aðstaðan hentar mjög vel fyrir hópa með bæði
matarveislu og skemmtun.
Við leitum að aðila/aðilum til samstarfs sem
hafa eftirfarandi kosti/eiginleika:
t 'SVNMFHIFJUPHTLÚQVOPHHFUBHSFJOUULJGSJ
í hverju horni.
t 4BNTLJQUJWJ§B§JMBTFNUFOHKBTUMJTUTLÚQVO
t 4UâSBBVHMâTJOHBPHLZOOJOHBSTUBSå
t 4UKØSOBPHTUBSGBWJ§GSBNSFJ§TMV
t 5FOHKBTBNBOWJ§CVS§JPHNBUBSWFJTMVSÓ
TBNTUBSåWJ§WFJUJOHBTUKØSB
t #FSBÈCZSH§ÈWFJUJOHBTÚMV

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

Sölufólk í
húsgagnaverslun!
Við óskum eftir sölufólki til starfa í
húsgagnaverslun.
Áhugasamir leggi inn umsókn ásamt mynd á:
husgagnaverslun1@gmail.com

Sérfræðingur á fjárhagssviði
Seðlabanka Íslands
Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingi með þekkingu, frumkvæði og áhuga á
viðfangsefnum sem varða greiðslumiðlun.
Fjárhagssviðið hefur umsjón með færslu bókhalds Seðlabanka Íslands og dótturfélaga auk þess að sinna allri bakvinnslu bankans
þ.m.t. umsjón með SWIFT-færslum og greiðslum fyrir bankann, ríkissjóð og ríkisfyrirtæki ásamt öðrum verkefnum sem því er falið.
Sérfræðingurinn sem auglýst er eftir mun m.a. hafa umsjón með daglegum rekstri stórgreiðslukerfis Seðlabanka Íslands. Hann mun
jafnframt hafa umtalsverð samskipti við önnur svið bankans. Einnig er um að ræða reglubundin samskipti við Reiknistofu bankanna
sem annast tæknilegan rekstur kerfisins og erlenda aðila.
Helstu starfsþættir eru:
• Umsjón með rekstri stórgreiðslukerfis
• Greining, samantekt og miðlun upplýsinga varðandi rekstur, veltu og færslufjölda
• Samskipti við þátttakendur, innlenda sem erlenda, m.a. þátttaka í samningagerð
• Þátttaka í nefndum er fjalla um stórgreiðslukerfið, þróun þess og aðlögun
• Önnur tilfallandi verkefni á fjárhagssviði

B>>HEI4AG4E:
Ñç4A
@<6EBFB9G>8AA
4E4
NTV er öflugur einkaskóli sem stofnaður var
árið 1996. NTV býður upp á fjölbreytt nám með
aðaláherslu á lengra starfsnám og undibúning
nemenda fyrir krefjandi störf á vinnumarkaðnum.
Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla þekkingu
á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa þurfum við
að bæta við kennara í hlutastarf.

Við leitum að kennara með yﬁrgripsmikla sérþekkingu.
Viðkomandi þarf að hafa lokið MCTS & Network+ og
MCITP (áður MCSA).
Viðkomandi þarf að vera ﬂjótur að tileinka sér
nýjungar og sýna frumkvæði í starﬁ. Vinnutíminn
er mestmegnis á dagtíma en getur verið breytilegur.

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu á vettvangi fjárstýringar og greiðslumiðlunar. Umsækjandi þarf að hafa
háskólamenntun sem nýtist í starfi, gott vald á ensku og geta auðveldlega komið frá sér rituðu efni, bæði á íslensku og ensku.
Kunnátta í dönsku, sænsku eða norsku er æskileg. Krafa er gerð um mikla nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum auk
góðra samskiptahæfileika og hæfni til að vinna í hóp.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Hannesdóttir framkvæmdastjóri fjárhagssviðs í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir
22. maí 2010 til rekstrarsviðs Seðlabanka Íslands.

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta
á Eignastýringarsviði
Kraftmikill einstaklingur óskast til framtíðarstarfa
við verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Arion banka.
Helstu verkefni :

Starfssvið:
>Xaaf_TG_ihi\ZXeh`
>Xaaf_T@6GFAXgjbe^J\aWbjfhccfXga\aZTe
>Xaaf_T@6<GCHccfXga\aZTey@\VebfbYgfXeiXeh`

@XaaghaTe bZ[¦Ya\f^eYheLY\eZe\cf`\^\_ X^^\aZybYTaZeX\aWh`
þáttum er skilyrði




Hæfni og þekking:



;yf^_T`XaaghaXe¦f^\_XZ
EXlaf_TTY^Xaaf_hXe¦f^\_XZ
;¦Ya\`Taa_XZh`fT`f^\cgh`Xef^\_le\
:XeXe^eTYTh`ZhbZf]y_Yfg¦i\aahUeZ

?sTWS aVY cV`XV]aNcV[N cN_N[QV cR_O_zSN
\T Y~SRf_V``WV ON[XN[`
8f[[V[T \T `NYN s W[b`ab 2VT[N`a_V[TN_`cV`





/@ ]_S ~ cV`XV]aNS_ªbZ RN `NZOª_VYRTa [sZ
4\aa S_bZXcªV ~ `aN_SV \T UªS[V aVY [sXcªZ_N \T
`WsYS`aª_N cV[[bO_NTN
?Rf[`YN NS `Yb`a_SbZ ª`XVYRT
5ªS[V \T cVYWV aVY N Xf[[N \T `RYWN W[b`ab ON[XN[`
3_NZ_`XN_N[QV `NZ`XV]aNUªSVYRVXN_

H`f^a\eyfT`gYXe\_f^eyfXaW\fgg\_]i^3agi!\f
Yle\e^_!$%-## Taa$,!`T`Xe^gTe·:he^XaaTe\¸
;s[N_V b]]Y`V[TN_ TRSb_ Jónas Hvannberg, @aN_S`ZN[[N W[b`ab
sími 444 6376 \T [RaSN[T jonas.hvannberg@arionbanki.is
BZ`ªXWR[Qb_ `ªXV bZ s cRS`~b ON[XN[` dddN_V\[ON[XVV`
3bYYbZ a_[NV R_ URVaV \T YYbZ bZ`X[bZ cR_b_ `cN_N

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí.
NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN
VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

Hafðu samband
`~ZV !!! $  N_V\[ON[XVV`
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Öflugur greinandi óskast
Síminn leitar að öflugum sérfræðingi í Greiningardeild fyrirtæksins. Um er að ræða
sérfræðing í innri greiningum sem ber ábyrgð á vinnslu og greiningu ýmissa lykiltalna í
rekstri Símans. M.a. er um að ræða ítarlegar greiningar á þróun viðskipta, neyslumynstri og
markaðsstöðu og líkanagerð um ýmislegt tengt fjarskiptum.

Hæfniskröfur

Kröfur um menntun:



Reynsla og þekking á tölfræðigreiningum,
einfaldri tölfræði og margbreytutölfræði



Háskólamenntun á sviði félagsvísinda,
viðskipta, hagfræði eða stærðfræði



Reynsla af úrvinnslu gagna og aðferðarfræði
tengdri markaðs- og samkeppnisgreiningum



Meistaragráða er kostur



Þekking á SPSS/PASW Statistics eða



Reynsla af Business Objects eða sambærilegu
tóli er kostur

rUmsókna
r
frestur e
.
.k
n
í
15. ma

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

800 7000 – siminn.is

Það er

ENNEMM / SÍA / NM42121

sambærilegu tölfræðiforriti æskileg

LAUGARDAGUR 8. maí 2010

Aðalsafnaðarfundur
Digranessafnaðar
verður haldinn sunnudaginn 23. maí 2010
kl. 14 í safnaðarsal kirkjunnar.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Sóknarnefnd.

Heildverslun í Hafnarﬁrði
Óskum eftir einstakling til almennra
afgreiðslustarfa.
Við leggjum mikið upp úr framúrskarandi þjónustu
við viðskiptavini okkar og leitum því eftir jákvæðum
starfskrafti með ríka þjónustulund.
Vinnutími er virka daga 08:00-17:00. Framtíðarstarf.
Ráðning 15. júní 2010.
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Naglafræðingar óskast til Noregs
Okkur vantar flinka naglafræðinga til starfa á snyrtistofu í Bergen
í Noregi. Viðkomandi verður að hafa góða reynslu í að leggja
gelneglur. Æskilegast frá Bio/Calgel, en það er ekki skilyrði.
Umsækjendur verða að vera stundvísir, áreiðanlegir, samviskusamir og hafa gott viðmót. Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Vinsamlegast hafið samband við Jóhönnu Jóhannsdóttir í síma
+47-40040668 eða á netfangið: johanna@frk-reykjavik.no

Frøken Reykjavik
Lagunen Storsenter, Bergen Norway

Áhugasamir sendið skriﬂega umsókn m/mynd til
Fréttablaðsins merkta;
„Heildverslun 0805“.

HIÐ ÍSLENSKA BIBLÍUFÉLAG
óskar að ráða framkvæmdastjóra í hálft starf.
Framkvæmdastjóri annast rekstur félagsins í
samræmi við lög þess og markmið, m.a. að eﬂa
útbreiðslu og notkun Biblíunnar.
Sjá nánar starfslýsingu og lög félagsins á
vefsíðunni http://biblían.is/.
Þörf er einlægs áhuga á markmiðum félagsins,
traustrar undirstöðumenntunar, reynslu af sjálfstæðu starﬁ, góðra samskipta- og skipulagshæﬁleika, getu til að ﬂytja mál vel í ræðu og riti,
þ.m.t. góðs valds á íslensku máli en einnig ensku
og Norðurlandamálum vegna þátttöku í alþjóðlegu
samstarﬁ.
Frekari upplýsingar um starﬁð veitir dr. Sigurður
Pálsson virka daga kl. 18-19 í síma 551-1097
eða 891-7541.
Laun miðast við menntun og starfsreynslu. Æskilegt
er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst skv.
nánara samkomulagi.
UMSÓKNIR um starﬁð ásamt yﬁrliti um náms- og
starfsferil sendist Fréttablaðinu, merkt,
Framkvæmdastjóri-0105 fyrir 14. maí nk.

Starfsmaður á
dekkjaverkstæði
Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku
óskum við eftir starfsmanni við þjónustu á
dekkjaverkstæði.
Hæfniskröfur:
· Vanur vinnu á dekkjaverkstæði.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starﬁ.
· Stundvísi og snyrtimennska.
· Góð mannleg samskipti.
· Öguð vinnubrögð.
Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starﬁð.
VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði,
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn
á starf@vakahf.is

Marel is an international hi-tech company
and a leading global provider of advanced
equipment, software and solutions for the
food processing industry. The company
employs about 3,200 people across five
continents, including 350 in Iceland.

We offer excellent working
conditions, efficient staff
training, flexible working
hours, a canteen, a children’s
playroom, outstanding sports
facilities and a lively social life.

Internal auditor
We are looking for an experienced internal auditor for our corporate headquarters in
Garðabær, Iceland.
The internal auditor is responsible for an independent, objective assurance and consulting
activity designed to add value and improve the organisation’s operations. He/she helps the
organisation to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to
evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance
processes. Furthermore, he/she provides objective, independent, professional advice to all
levels of management and paves the path towards continuous improvement.
The internal auditor reports directly to the Board of Directors.
Responsibilities:

Requirements and qualifications:

t 1SPWJEFBTTVSBODFUIBUJOUFSOBMDPOUSPMT
in place are adequate to minimise risks,
governance processes are effective and
efficient, and objectives are met.

t 1SPGFTTJPOBMJOEFQUIVOEFSTUBOEJOHPG
the business environment and processes.

t 3FWJFXBOEBTTFTTXIFUIFSöOBODJBM
and operational reporting is accurate
and sufficient at all times.

t &YUFOTJWFLOPXMFEHFPGJOGPSNBUJPO
UFDIOPMPHZBOEöOBODJBMTZTUFNT

t .FBTVSFDPNQMJBODFXJUITUSBUFHZ 
structure, budgets and processes.
t &OTVSFDPNQMJBODFXJUIMBXT 
regulations and ethical guidelines.
t &WBMVBUFQSPDFEVSFTGPSTBGFHVBSEJOH
and administration of assets.
t &WBMVBUFFóDJFODZBOEFDPOPNZJO
usage of capital and resources.

t 6OJWFSTJUZEFHSFFJOöOBODF BDDPVOUJOH
or engineering.

t &YQFSJFODFGSPNBTJNJMBSQPTJUJPOPSJO
IJHIMFWFMöOBODJBMNBOBHFNFOU
t *OJUJBUJWF MFBEFSTIJQBOEEFMFHBUJPOTLJMMT
t "OFZFGPSEFUBJMBOEUIFBCJMJUZUPQSJPSJUJ[F
t 5IFBCJMJUZUPFYQSFTTPQJOJPOTBOEDPOWFZ
information with clarity and accuracy.
t "IBOETPONFOUBMJUZBOEEFEJDBUJPOUP
continuous improvement.
t &YDFMMFOUBOBMZUJDBMTLJMMT
t &YDFMMFOU&OHMJTITLJMMTBOEUIFBCJMJUZUP
travel frequently.

*OUFSFTUFEDBOEJEBUFTBSFJOWJUFEUPTVCNJUUIFJSBQQMJDBUJPOTJO&OHMJTIBU
www.marel.comCFGPSF.BZ
'VSUIFSJOGPSNBUJPOBCPVUUIFQPTJUJPOJTQSPWJEFECZ)SVOE3VEPMGTEØUUJS 
ISVOESVEPMGTEPUUJS!NBSFMDPN $PSQPSBUF%JSFDUPSPG)3 UFM 

www.marel.com

4

8. maí 2010 LAUGARDAGUR

Vegna ný afstaðna endurbóta óskar Hár og Smink
eftir meistara/sveini í stólaleigu.
Góð aðstaða og aðgengi erum í Hlíðarsmára 17 kóp.
Velkomin með fyrirspurnir.
Upplýsingar í síma 8972316

Hagfræðingur hjá BSRB
BSRB eru stærstu samtök
opinberra starfsmanna á
Íslandi og voru stofnuð 14.
febrúar 1942.

BSRB auglýsir laust til umsóknar starf hagfræðings. Hlutverk BSRB er m.a. að
þjónusta aðildarfélög innan bandalagsins og gæta hagsmuna þeirra og
félagsmanna.

Aðildarfélög BSRB eru 27
talsins og félagsmenn
rúmlega 20.000. Um 70%
félagsmanna eru konur.

Verkefni hagfræðingsins verða m.a:

Á skrifstofu BSRB starfa 11
starfsmenn, sérfræðingar á
ýmsum sviðum, sem annast
margvísleg verkefni fyrir
samtökin og aðildarfélög
þess. BSRB óskar að ráða
hagfræðing í þennan hóp.

*
*
*
*

Þátttaka við gerð samninga aðildarfélaganna og bandalagsins.
Fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn og skrifa um niðurstöður.
Fræðsla, ráðgjöf og almenn upplýsingamiðlun um hagfræðileg efni.
Tilfallandi verkefni og ráðgjöf vegna réttinda og túlkunar kjarasamninga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
*
*
*
*
*

BS gráða eða umfram menntun á sviði hagfræði.
Reynsla og þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og félagasamtaka er kostur.
Samskiptahæfni og hæfni til að starfa í krefjandi starfsumhverfi.
Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð.
Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Vinsamlega athugið að upplýsingar um starfið verða eingöngu
veittar hjá STRÁ MRI. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is, veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá
kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið
starfsferilskrár ásamt viðeigandi prófgögnum til stra@stra.is. Þeir sem eiga
umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst til STRÁ MRI og tilkynni þátttöku.

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík - sími 588 3031 - www.stra.is

Fagmennska í yfir

Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármálaráðuneytisins og stéttarfélaga innan BSRB og sinnir símenntun,
ráðgjöf og starfsþróunarverkefnum opinberra starfsmanna. Setrið þróar og heldur utan um starfstengt nám

25 ár

um allt land í samstarfi við hagsmunaaðila og styðst
við öflugt vefkerfi og rafræna umsýslu. Upplýsingar
um starfsemi og hlutverk Starfsmenntar má finna á
heimasíðunni: www.smennt.is

Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
16. maí nk.

Verkefnastjóri
Fræðslusetrið Starfsmennt óskar eftir að ráða verkefnastjóra til að halda utan um nám,
kynningar og þróunarverkefni á vegum setursins. Leitað er að fjölhæfum starfsmanni
sem er í senn skapandi og skipulagður. Fyrst um sinn er um 1 árs afleysingastarf vegna
fæðingarorlofs að ræða.
Ábyrgðar- og starfssvið:
• Þróun, umsjón og eftirfylgd námsleiða og verkefna
• Upplýsingagjöf og aðstoð við viðskiptavini
• Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna og stofnana
• Þátttaka í þróunarverkefnum

Nánari upplýsingar veitir:

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði kennslu, ráðgjafar,
stjórnunar eða upplýsingatækni
• Þekking á fullorðinsfræðslu og vinnumarkaði
• Þjónustulipurð og góð samskiptahæfni
• Mjög góð tök á íslensku máli er skilyrði og enskukunnátta er kostur
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vefvinnu
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Þroskaþjálﬁ
Leikskólinn Ásar í Garðabæ leitar eftir þroskaþjálfa.
Um er að ræða fullt starf og getur viðkomandi haﬁð
störf ﬂjótlega. Leikskólinn Ásar er rekinn af Hjallastefnunni og starfar eftir hugmyndafræði hennar.

Fyrirspurnir og frekari
upplýsingar fást með því
að senda tölvupóst á
netfangið asar@hjalli.is
eða hjá skólastjórnendum
í síma 564 0200.

3ÏRFRINGURÈÓÈVISKIPTAGREIND
(AG ÈOGÈUPPLâSINGADEILDÈØSKARÈEFTIRÈAÈRÉAÈÚFLUGANÈSÏRFRINGÈTILÈSTARFAÈVI
VISKIPTAGREINDÈ "USINESSÈ )NTELLIGENCE È °È BOIÈ ERÈ FJÚLBREYTTÈ OGÈ SPENNANDIÈ
STARFÈMEÈSAMHENTUMÈHØPIÈSÏRFRINGAÈ,EITAÈERÈAÈJÉKVUMÈEINSTAKLINGIÈ
SEMÈGETURÈAXLAÈÉBYRGÈOGÈTEKISTÈÉÈVIÈKREFJANDIÈVERKEFNI
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Lausar stöður lækna
Heilbrigðisstofun Vestfjarða auglýsir eftir tveimur læknum til starfa.
Stöðurnar eru lausar frá 1. júlí. Um er að ræða 100% stöður auk vakta á heilsugæslu.
Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Leitað er eftir læknum með víðtæka almenna reynslu.
Sérfræðimenntun í heimilislækningum æskileg.
Nánari upplýsingar um störﬁn veitir
Þorsteinn Jóhannesson framkvæmdastjóri lækninga.
Netfang thorsteinn@fsi.is – Sími 450 4500.

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2010.
Umsóknir með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu sendist fyrir 1. júní nk. til
Þrastar Óskarssonar forstjóra,
netfang: throstur@fsi.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Ráðningarþjónusta

(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HJÒKRUNARFR¾ÈING TIL STARFA
¹ $VALAR OG (JÒKRUNARHEIMILIÈ +UMBARAVOG
3TOKKSEYRI 3TAÈA LAUS FR¹ MAÅ  JÒNÅ
3TARFSHLUTFALL SAMKOMULAG (ÒSN¾ÈI ER TIL
STAÈAR  +UMBARAVOGI ER  RÒMA HJÒKRUNAR
DEILD OG  DVALARHEIMILISPL¹SS
&R¹ 2EYKJAVÅK ER O MÅN AKSTUR

Leiðandi ferðaþjónustufyrirtæki á Norðurlandi óskar
eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra.

Starfssvið
· Umsjón með sölu- og markaðsmálum
· Samskipti við hönnuði og auglýsingastofur
· Samskipti við erlendar og innlendar ferðaskrifstofur

5PPLÕSINGAR Å S   EÈA ¹ KUM SIMNETIS

Hæfniskröfur
· Menntun og/eða reynsla á sviði sölu og markaðsmála
· Menntun og/eða reynsla á sviði ferðaþjónustu kostur
· Góð tungumálakunnátta s.s. enska
· Góð almenn tölvukunnátta
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Ósafl óskar eftir að ráða
reyndan jarðvinnuverkstjóra til
starfa í Bolungarvík.

Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.

Viðkomandi þarf að hafa mikla
reynslu af verkstjórn í jarðvinnu
en verkið felur í sér stjórnun á
15 – 20 manna jarðvinnuhópi.

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.

Einnig er gerð krafa um grunnþekkingu á tölvuforritunum Word
og Excel.

Húsnæði í boði ef óskað er.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Sérfræðingur á sviði
eignaumsýslu

Ósafl var stofnað
vegna byggingu
Óshlíðarganga
sem Vegagerðin
bauð út og vinnur
auk þess að gerð
snjóflóðavarna í
Bolungarvík

Nánari upplýsingar veitir Rúnar
Ágúst Jónsson verkefnisstjóri í
síma 693-4238. Umsóknum skal
skila um heimasíðu ÍAV.

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og
jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum
verði sérstaklega varið til þess að auka
möguleika fólks til að eignast og leigja
húsnæði á viðráðanlegum kjörum.
Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Ósafl sf., Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Íbúðalánasjóður óskar að ráða til starfa sérfræðing á sviði eignaumsýslu.
Hann starfar á rekstrarsviði sjóðsins en verkefnin ná einnig til lögfræðisviðs
og þjónustusviðs lána.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Verðmat eigna við útlán, nauðungarsölu
og sölu uppboðseigna sjóðsins
Þátttaka í eftirliti og umsjón fasteigna
Fylgjast með þróun fasteignamarkaðar
Önnur tilfallandi verkefni

Hafa lokið námi sem er ætlað fasteignasölum
Minnst 5 ára starfsreynsla sem löggiltur
fasteignasali eða hjá löggiltum fasteignasala
Háskólamenntun á sviði byggingatækni,
verkfræði eða viðskiptafræði er kostur
Góð færni í Excel, Word og PowerPoint
Sjálfstæð, öguð og skipulögð vinnubrögð

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið
á heimasíðu Talent ráðninga, www.talent.is
Upplýsingar um starfið veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent
ráðningum í síma 552 1600, lind@talent.is.
Umsóknarfrestur er til og með 23. maí næstkomandi.
Eldri umsóknir um sambærilegt starf hjá Íbúðalánasjóði
óskast endurnýjaðar. Umsóknir gilda í 6 mánuði.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969

Laus staða skólastjóra við
Vallaskóla á Selfossi
Staða skólastjóra við Vallaskóla á Selfossi er laus til umsóknar.
Vallaskóli er grunnskóli með um 570 nemendur á komandi
skólaári í 1. - 10. bekk. Nánari upplýsingar um skólann má ﬁnna
á heimasíðu hans www.vallaskoli.is Staða skólastjóra er veitt frá
og með 1. ágúst 2010.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Stjórnar og ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi skólans
• Hefur forustu um og skipuleggur faglegt starf innan skólans
• Umsjón með starfsmannamálum skólans
• Starfar samkvæmt lögum og reglugerðum grunnskóla, öðrum
lögum er við eiga, aðalnámskrá grunnskóla og stefnu sveitarfélagsins í málaﬂokknum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennararéttindi og reynslu í kennslu
grunnskólabarna
• Viðbótarmenntun í stjórnun
• Reynsla í stjórnun heildstæðs grunnskóla
• Færni í mannlegum samskiptum og viðtalstækni
• Þekking á fjárhagsáætlunargerð og daglegum rekstri grunnskóla
• Góð þekking á grunnskólalögum, aðalnámskrá og öðrum þeim
lögum og reglugerðum er varða skólahald og velferð nemenda
og starfsfólks
• Þekking á kjarasamningum starfsfólks grunnskóla
• Reynsla/þekking á öðrum skólastigum æskileg
• Þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga æskileg
Launakjör eru í samræmi við kjarasamning Launanefndar
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands fyrir grunnskóla
vegna Skólastjórafélags Íslands.
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Thorlacius, framkvæmdastjóri, sími 480 1900 netfang: ragnheidur@arborg.is og Sigurður
Bjarnason, verkefnisstjóri fræðslumála, sími 480-1900,
netfang: siggi@arborg.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist skriﬂega Ragnheiði Thorlacius, framkvæmdastjóra, Austurvegi 2, 800 Selfoss.
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2010.

sími: 511 1144

Fjölskyldumiðstöð Árborgar

856 NÝ STÖRF

FYRIR NÁMSMENN
OG ATVINNULEITENDUR
Félags- og tryggingamálaráðuneytið og Vinnumálastofnun auglýsa
hér með eftir umsóknum um störf við tímabundin átaksverkefni á vegum
ráðuneyta og undirstofnana þeirra. Störﬁn eru opin öllum sem eru á
atvinnuleysisskrá og námsmönnum sem eru á milli anna eða skólastiga.

Uppfærsla gagnagrunna

bls. 2

Gróðursetning og áburðargjöf

bls. 3

Störﬁn eru liður í vinnumarkaðsaðgerðum á vegum VMST skv. lögum
um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 og vinnumarkaðsaðgerðir
nr. 55/2006. Störﬁn sem auglýst eru henta jafnt konum sem körlum.

Skráning kirkjugripa

bls. 3

Förgun ónýtra girðinga

bls. 5

Vinna við ﬂokkun skjala

bls. 3

Opnað verður fyrir umsóknir á www.vmst.is miðvikudaginn 12. maí.
Umsóknarfrestur er til 19. maí. Nánari upplýsingar um störﬁn, tengiliði hjá
hverri stofnun og ﬂeira er að ﬁnna á vef Vinnumálastofnunar www.vmst.is.

UMHVERFISRÁÐUNEYTIÐ
UMHVERFISSTOFNUN
Gagna- og heimildaöﬂun – náttúrufar á
friðlýstum svæðum (Reykjavík)
Öﬂun gagna um friðlýst svæði, s.s. í lögum,
reglugerðum, alþjóðasamningum o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 1
UR02 Starf aðstoðarmanns við Svaninn og
vistvæn innkaup (Reykjavík) Aðstoða sérfræðing
um Svaninn við kynningar og dreiﬁngarstarf. Í starﬁnu
felst m.a. að kynna Svaninn í stórmörkuðum og dreifa
upplýsingabæklingum.
Fjöldi starfa: 1
UR03 Starf aðstoðar- og umsjónarmanns
(Reykjavík)
Aðstoða sérfræðinga, skjalavörð og fagritara við
ﬂokkun og grisjun eldri gagna. Að sinna léttum
umsjónarstörfum, s.s. vökva blóm, hafa til kafﬁ o.ﬂ. sem

starfsmaður í mötuneyti, ræsting og aðkeypt starfsfólk í
viðhaldi sinna ekki.
Fjöldi starfa: 1
UR04 Viðhald – Friðlýst svæði
Viðgerðir og viðhald, málningarvinna o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 1
UR05 Starfsmaður í verkefni „Búseta undir
Jökli“ (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull)
Að ræða við eldra fólk, staðsetja og skrá sögu bæja.
Fjöldi starfa: 1
UR06 Starfsmaður í greiningu á
gagnagrunnum (Akureyri)
Fara í gegnum gagnagrunna og vinna upplýsingar upp
úr þeim sem nýst gætu til skilvirkari veiðistjórnunar.
Fjöldi starfa: 6
UR07 Verkamannastörf með sjálfboðaliðum –
Friðlýst svæði
Verkefnin fyrir sjálfboðaliða, s.s. stígagerð, hleðslur o.ﬂ.
ásamt mögulegri verkefnisstjórnun.
Fjöldi starfa: 50

UR08 Störf aðstoðarmanna/kvenna við
undirbúning komu sjálfboðaliða og
verkamanna (Reykjavík og friðlýst svæði)
Aðstoða sérfræðing við undirbúninginn, skráning gagna,
vera í sambandi við viðeigandi stjórnvöld á Íslandi.
o.s.frv.
Fjöldi starfa: 5
UR09 Verkamannastörf á friðlýstum svæðum
undir handleiðslu sérfræðinga
T.d. að taka þátt í að stika gönguleiðir, málningarvinna
og önnur útivinna undir handleiðslu sérfræðinga.
Fjöldi starfa:10
UR10 Störf háskólanema við gerð
starfsleyﬁsfyrirmynda
Gerð samræmdra starfsleyﬁsfyrirmynda, s.s. fyrir
jarðvarmavirkjanir og gámastöðvar. T.d. nemar á sviði
efna-eðlisverkfræði.
Fjöldi starfa:2
UR11 Starf háskólanema við söfnun og
greiningu gagna er varða úrgang
Samantekt um magn tiltekins úrgangs, s.s. ónýtra bíla og

umbúða. T.d. nemar á sviði efna-eðlisverkfræði.
Fjöldi starfa: 1
UR12 Starf háskólanema við gerð
kynningarefnis um loftslagsmál og efnavörur
T.d. nemar á sviði efna-eðlisverkfræði.
Fjöldi starfa: 1

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN
ÍSLANDS
UR13 Gagnainnsláttur við Borkjarnasafnið á
Akureyri Borkjarnageymsla – Gagnainnsláttur
Innsláttur upplýsinga um borkjarna sem varðveittir eru í
borkjarnageymslu.
Fjöldi starfa:6
UR14 Störf við smíðar á vörubrettum undir
borkjarnakassa. Borkjarnageymsla – Smíðar
Smíðar á vörubrettum sem borkjarnakassar eru
geymdir á. Gömul og ónýt vörubretti endurnýjuð.
Smíðar á borkjarnakössum sem borkjarnar eru

geymdir í. Gamlir og úreltir kassar endurnýjaðir.
Fjöldi starfa: 4
UR15 Störf við gróðurkortagerð
Staffæring gróðurkorta er nauðsynleg bæði til almennrar
vinnu sem tengist gróðurkortum en ekki síður vegna
vinnu við gerð vistgerðarkorta.
Fjöldi starfa: 4
UR16 Störf við vinnslu úr gagnagrunnum
vísindasafna Náttúrufræðistofnunar
Ennþá er töluverður hluti af safnakosti
Náttúrufræðistofnunar óskráður í stafræna
gagnagrunna. Yﬁrfara þarf þennan safnkost og skrá
hann með samræmdum hætti.
Fjöldi starfa 1
UR17 Störf við skráningu á dýrasöfnum og
Starf við skráningu steinasafns
Markmið er að koma upplýsingum um safnakost NÍ á
veﬁnn ásamt ýmis konar upplýsingum tengdum honum.
Fjöldi starfa: 9

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
UR18 Verkamannastörf með sjálfboðaliðum á
rekstrarsvæðum þjóðgarðsins
Vinna undir umsjón erlendra sjálfboðaliða að stígagerð,
hleðsluverkefnum o.ﬂ.
Fjöldi starfa:27
UR19 Verkamannastörf á rekstrarsvæðum
þjóðgarðsins
Að taka þátt í að stika gönguleiðir, málningarvinna og
önnur útivinna undir umsjón sérfræðinga.
Fjöldi starfa: 13
UR20 Verkamannastörf í Jökulsárgljúfrum/
Ásbyrgi undir umsjá umsjónarmanns
Garðyrkjuvinna á tjaldsvæði í Ásbyrgi og ýmis tilfallandi
störf við opnun svæðisins. Tímalengd: Sumarvinna.
Fjöldi starfa:4
UR21 Viðhaldsstörf í Jökulsárgljúfrum/Ásbyrgi
undir umsjá umsjónarmanns
Smíði og málun stika til notkunar á öllum
rekstrarsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs.
Fjöldi starfa: 2
UR22 Störf við viðhaldsverkefni í
Jökulsárgljúfrum og Skaftafelli
Að sinna viðhaldi á ýmsum eignum stofnunarinnar.
Viðkomandi þarf að hafa iðnmenntun.
Fjöldi starfa: 2
UR23 Störf við fræðslu í gestastofum
-Barnastundir í gestastofum
Leikir, fræðsla, útivist, í Jökulsárgljúfrum, Skriðuklaustri
og Skaftafelli.
Fjöldi starfa: 3
UR24 Störf við gagna- og heimildaöﬂun
-Heimildir; söfnun, skráning, ljósritun. Á
Egilsstöðum/Skriðuklaustri , Kirkjubæjarklaustri og
Jökulsárgljúfrum.
Fjöldi starfa: 3

LANDMÆLINGAR ÍSLANDS
UR25Störf vegna átaks við skráningu örnefna
Lagt er til að vinnustöðvar verði settar upp á ﬁmm
stöðum á landinu í tengslum við Náttúrustofur, t.d.
í Sandgerði, Stykkishólmi, Bolungarvík, Sauðárkróki,
Húsavík, Neskaupsstað og Vestmannaeyjum.
Fjöldi starfa:10

VEÐURSTOFA ÍSLANDS
UR26 Almenn viðhaldsvinna á tækjabúnaði VÍ
Viðhald, hreinsun og frágangur tækja víðsvegar um
landið sem og á verkstæði og lager. Skjalaumsýsla;
starﬁð felst m.a. í að færa gögn í rafræna gagnagrunna
auk þess að ganga frá gögnum í varanlega geymslu.
Fjöldi starfa: 6

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN
ÍSLANDS
UR27 Greining líffræðilegra sýna úr Mývatni
og Laxá
Vinnan felst í ﬂokkun og greiningu sýnanna. Best væri
ef fólk væri búsett við Mývatn eða nágrenni og slíkt fólk
hefði forgang.
Fjöldi starfa: 3

SKIPULAGSSTOFNUN
UR28 Vinna tengd skipulagsvefsjá
Skanna allar deiliskipulagsáætlanir aftur í tímann frá
1998 sem verður til þess að vefsjáin hefur þá að geyma
allar gildandi skipulagsáætlanir í landinu. Þar við bætist
vinna við pökkun og frágang geymsluskrár skjalasafns.
Fjöldi starfa: 1

ÚRSKURÐANEFND
SKIPULAGS- OG
BYGGINGARMÁLA
UR29 Starf laganema
Snýst um að gera lagaskrá (tilvísunarskrá) yﬁr úrskurði,
aðstoða við gagnaöﬂun o.ﬂ.Fjöldi starfa: 1

NORÐURSLÓÐAVERKEFNI
FYRIR NÁMSMENN VIÐ
STOFNUN VILHJÁLMS
STEFÁNSSONAR
UR30 Aðstoðarmaður við aðsetur alþjóðlegra
norðurslóðasamtaka
Vinnan snýr sérstaklega að því að aðstoða við
undirbúning ráðstefna á vegum samtakanna, NRF þings
í Noregi haustið 2010 og IASSA ráðstefnu á Akureyri
2011.
Fjöldi starfa: 1

BRUNAMÁLASTOFNUN
UR31 Starfsmenn með ákveðna tölvuhæfni
(skönnun, vistun í GoPro)
Skrá og skanna inn í GoPro skjöl úr skjalasafni
Brunamálastofnunar og leiðrétta staðsetningu þeirra.
Fjöldi starfa: 3
UR32 Útbúa hættumat og viðbragðsáætlun
Markmið verkefnis er að útbúa hættumat og
viðbragðsáætlun vegna gróðurelda í og við
frístundabyggð eða skógræktarsvæði.
Fjöldi starfa: 2

UMHVERFISRÁÐUNEYTI –
SKJALASAFN
UR33 Störf bókasafns-upplýsingafræðinema
Verkefni vegna löggildinga, útgáfuverkefna UMH,
frágangs almennra skjala. Flokkun og frágangur gagna
frá Fjölmiðlavaktinni. Grisjun bókasafns.
Fjöldi starfa: 2

LANDGRÆÐSLA RÍKISINS
UR34 Störf við förgun aﬂagðra og ónýtra
girðinga um land allt
Störﬁn beinast að því að farga og rífa niður aﬂagðar
girðingar s.s. sauðfjárveikivarna girðingar sem úreltar
eru orðnar auk ónýtra girðinga sem er brýnt verkefni á
sviði umhverﬁsmála.
Fjöldi starfa: 40
UR35 Uppfærsla gagnagrunna
Starﬁð felur í sér að uppfæra gagnagrunn um
landgræðsluaðgerðir og myndagrunn sem því tengist.
Nú er unnið að því að samræma þessa gagnagrunna
stöðlum sem aðrar stofnanir nota til að einfalda
úrvinnslu og auðvelda samkeyrslu gagna.
Fjöldi starfa: 2
UR36 Kortlagningu á útbreiðslu lúpínu
Verkefnið snýst að skipulagningu á vinnu við að uppfæra
kort og safna upplýsingum um lúpínu á landinu.
Fjöldi starfa:3

SKÓGRÆKT RÍKISINS
UR37 Grisjun á starfssvæðum S.r. í öllum
landshlutum
Grisjun með keðjusög, útkeyrsla viðar, viðarvinna.
Í einhverjum tilvika gæti starfsfólk þurft að gista í
húsnæði S.r. í þjóðskógum.
Fjöldi starfa: 20
UR38 Ýmis verkefni á starfssvæðum S.r. í
öllum landshlutum
Verkefnin eru þessi helst: Gönguleiða- og stígagerð,
skógarumhirða, önnur verkefni. Í einhverjum tilvika gæti
starfsfólk þurft að gista í húsnæði S.r. í þjóðskógum.
Fjöldi starfa: 30
UR39 Gróðursetning og áburðargjöf á
starfssvæðum S.R. í öllum landshlutum
Í einhverjum tilvika gæti starfsfólk þurft að gista í
húsnæði S.r. í þjóðskógum.
Fjöldi starfa: 40
UR40 Rannsóknir
Um er að ræða fjölbreytt störf háskólanema í náttúruog raunvísindum sem unnin eru undir leiðsögn
sérfræðinga og staðarhaldara á Mógilsá.
Fjöldi starfa: 14
UR41 Starf hjá Hekluskógum. Háskólanemi í
náttúruvísindum
Um er að ræða umsjón með gróðursetningarverktökum,
afhendingu plantna og móttöku sjálboðaliðahópa.
Úttektir á gróðursetningu, áburðardreiﬁngu og sáningu.
Fjöldi starfa: 1

IÐNAÐARRÁÐUNEYTI
IÐNAÐARRÁÐUNEYTI
IR01 Vefmál iðnaðarráðuneytisins
a. Yﬁrferð útgeﬁnna leyfa og samantekt úrskurða
b. Verkefni í samvinnu við orkustefnunefnd við vef um
orkustefnu, framsetningu efnis og frágangur á vef.
Fjöldi starfa:1
IR02 Mótun Hönnunarstefnu fyrir Ísland
Verkefni felst í því að setja fram tillögur að framkvæmd
við mótun Hönnunarstefnu fyrir Ísland. Fjöldi starfa: 1

IR03 Markaðssetning íslenskrar hönnunar og
arkitektúrs á Netinu
Utanumhald um verkefni er snýr að því að
fjölga skráningu hönnuða og arkitekta á vef
Hönnunarmiðstöðvar Íslands hvoru tveggja á íslensku
og ensku.
Fjöldi starfa: 1
IR04 Gagnagrunnur með tölfræðiupplýsingum
tengdum málaﬂokkum ráðuneytis, verkefni í
samvinnu við orkustefnunefnd
Safna saman og vinna úr tölfræðiupplýsingum tengdum
málaﬂokkum ráðuneytisins sem nýta má m.a. í
kynningar, erindi og greinaskrif.
Fjöldi starfa: 1
IR05 Úttekt á borholum í eigu ríkissins
Starfsmaður mun gera ástandsskoðun á borholum í eigu
ríkisins og taka saman skýrslu þar sem gerð eru skil á
ástandi og nauðsynlegum aðgerðum. Skila skýrslu í lok
sumars.
Fjöldi starfa:1
IR06 Skjalastjórnun
Skjalastjórnun, skráning og frágangur vinnugagna.
Endurskoðun verklagsreglna um skráningu gagna í
málaskrá ráðuneytisins.
Fjöldi starfa: 1

FERÐAMÁLASTOFA
IR07 Landnýtingaráætlun fyrir hálendið
Um er að ræða mikilvæga grunnvinnu fyrir
landnýtingaráætlun fyrir hálendið. Gagnagrunnur
(SQL/GIS) búinn til og fyrirliggjandi gögn sett inn í
gagnagrunninn. Staðsetning Reykjavík.
Fjöldi starfa: 1
IR08 Gagnagrunnur FMS - Akureyri
Útvíkkun á gagnagrunni og skrá inn í frekari upplýsingar
um ferðamannastaði og annað áhugavert efni fyrir
þá sem sækja Ísland heim. Gögnin eru skráð í SQL
gagnagrunn.
Fjöldi starfa: 1
IR09 Skýrslur tengdar ferðaþjónustu
Mikilvægt er koma inn skýrslum og rannsóknum er
tengjast ferðamálum á rafrænt form og á samskiptavef
FMS þannig að það nýtist sem ﬂestum.
Fjöldi starfa:1
IR10 Stefnumótun fyrir markaðsstofur/
landshlutastofur
Verkefnið felur í sér að safna efni frá hverjum landshluta
og staðsetja á kortagrunn skv. leiðbeiningum frá
Landmælingum Íslands. Eitt starf í hverjum landshluta
þar sem starfrækt er markaðsstofa ferðaþjónustunnar
s.s. Reykjavík, Reykjanes, Vesturland, Vestﬁrðir,
Norðurland, Austurland og Suðurland. Starﬁð getur
unnist að heiman.
Fjöldi starfa:7
IR11 Markaðsaðstæður á nær – og
fjærmörkuðum
Öﬂun, söfnun og úrvinnsla upplýsinga um
markaðsaðstæður á fjærmörkuðum. Ákvörðun
markhópa, tillögur að nálgun á markaðssetningu til
þeirra og rökstuðningur fyrir þeim.
Fjöldi starfa: 1
IR12 Samantekt um framboð ferðaleiða til
landsins; greining á upplýsingaþörf erlendra
ferðamanna
Vinnsla samantektar um framboð ferðaleiða til landsins
næstu tvö ár og greining á ferðaleiðum ferðamanna sem
hingað koma með tengiﬂugi. Samhliða verður unnið að
greiningu fyrirspurna út frá ferðaframboði og þjóðerni
ferðamanna.
Fjöldi starfa:1
IR13 Úttekt á styrkveitingum hins opinbera til
ferðaþjónustutengdra verkefna
Gerð verður úttekt á styrkveitingum hins opinbera
á síðustu ﬁmm árum. Um er að ræða mikilvæga
grunnvinnu sem nýtist við endurskoðun á styrkveitingum
til frekari uppbyggingar í íslenskri ferðaþjónustu.
Fjöldi starfa: 1
IR14 Samþætting markaðsaðgerða á
mörkuðum ferðaþjónustunnar; mat á árangri
aðgerða
Gerð yﬁrlits yﬁr samþættingu markaðsaðgerða á hinum
ýmsu mörkuðum – eftirfylgni, mat og samantektir
vegna tiltekinna markaðsaðgerða – gerð yﬁrlita og
samantekta.
Fjöldi starfa:1
IR15 Greina-/sagnaskrif og samantektir
umfjallana á netinu
Aðstoð við ritun vefgreina/-sagna sem þjóna
munu almennum ferðamönnum til upplýsingar og
leiðbeiningar um ferðamennsku á Íslandi. Einnig við
svörun, greiningu og endurgjöf vegna umfjöllunar á
samfélagsvefjum á netinu.
Fjöldi starfa: 1
IR16 Kortlagning ferðaþjónustuaðila og
tengslanets þeirra
Kortlagning ferðaþjónustuaðila á landinu, eignatengsla
þeirra innanlands og utan. Einnig tengslanets faglegra
viðskiptavina þeirra erlendis, stjórna og lykilstarfsmanna,
til upplýsingar fyrir starfsfólk Ferðamálastofu/-yﬁrvalda.
Fjöldi starfa: 1
IR17 Uppfærsla og viðhald vefja
Ferðamálastofu Akureyrar
Aðstoð við uppfærslu og viðhald efnisinnihalds vefja
FMS. FMS hefur nýverið opnað nýja landkynningarveﬁ.
Mikilvægt er að fylgja þeim úr hlaði með reglulegum
uppfærslum innihalds og skilgreina verklag við það.
Fjöldi starfa: 1

IR18 Kortlagning fjölmiðla
Kortlagning fjölmiðla innanlands, fréttafólks, „bloggara“
o.s.frv. sem fjalla um ferðatengd málefni – uppsetning
tenglalista með helstu samskiptaupplýsingum (nafn,
miðill, sími, veffang, netfang, birtar áhugaverðar greinar
o.ﬂ. í þeim dúr).
Fjöldi starfa: 1
IR19 Skráning og ﬂokkun skjala-/bókasafns
FMS
Áframhald vinnu við skjalasafn stofunnar - ﬂokkunar
þess og skráningu.
Fjöldi starfa: 1
IR20 Þróun á ferðamörkuðum erlendis og
innanlands
Starﬁð felst í að greina þróun og breytingar á einstaka
ferðamörkuðum og gera samanburð á vörum og
þjónustuframboði í samkeppnislöndum.
Fjöldi starfa: 1
IR21 Aðstaða fyrir hreyﬁhamlaða á ferðamannastöðum, hvað ber að byggja upp?
Hentugir áfangastaðir með góðri aðstöðu fyrir fatlaða
vítt og breitt um landið og á hálendinu skilgreindir.
Benda á staði sem eru ýmist með góða aðstöðu í dag,
þurﬁ lítið til að gera aðstöðuna góða, eða staði þar sem
mælt er með að farið verði í uppbyggingu á.
Fjöldi starfa: 1
IR22 Göngu- hjóla- og reiðleiðir skráðar og
skilgreindar á landupplýsingagrunn
Verkefnið gengur út á að safna saman, færa inn og
samræma gögn um göngu-, hjóla- og reiðleiðir inn á
landupplýsingagrunn sem tekur yﬁr allt landið. Verkefnið
skal vinna skv. leiðbeiningum Landmælinga Íslands í
samstarﬁ við Ferðamálastofu.
Fjöldi starfa: 2
IR23 Skipulag og verkefnaáætlanir fyrir
ferðamannastaði
Verkefnið gengur út á að safna saman
grunnupplýsingum um ástand fjölsóttra
ferðamannastaða (má skilgreina betur hverjir það eru og
hvar) vítt og breitt um landið.
Fjöldi starfa:3
IR24 Fjárhagslegur ávinningur af
ráðstefnuhaldi á Íslandi
Verkefnið gengur út á að rannsaka fjárhagslegan
ávinning af þremur ráðstefnum sem haldnar eru á
Íslandi í sumar. Framkvæmd verður rannsókn sem byggir
á rafrænni spurningakönnun þar sem leitast verður
eftir að svara spurningum um fjárhagslegan ávinning
af komu ráðstefna hingað til lands sem og rannsaka
upplifun ráðstefnugesta af landi og þjóð.
Fjöldi starfa: 1
IR25 Greining á umfjöllun um Ísland á
nokkrum markaðssvæðum íslenskrar
ferðaþjónustu
Gerð verður eigindleg greining á umfjöllun um Ísland
í dagblöðum og tímaritum. Um er að ræða mikilvæga
grunnvinnu við mat á virði umfjöllunar um Ísland í
erlendum prentmiðlum.
Fjöldi starfa:1

NÝSKÖPUNARMIÐSTÖÐ
ÍSLANDS
IR26 Fréttaveita sprotafyrirtækja
Markmið verkefnisins er að gera sprotafyrirtæki
sýnilegri og auka upplýsingaﬂæði um starfsemi
þeirra til fjölmiðla, fjárfesta og annarra áhugasamra.
Verkefnið felur m.a. í sér uppsetningu vefs innan www.
nmi.is þar sem hægt verður að ﬁnna upplýsingar um
sprotafyrirtæki landsins, gerð fréttabréfs og söfnun og
úrvinnslu gagna,
Fjöldi starfa: 2 (háskólanemi og
viðskiptamenntaður sérfræðingur)
IR27 Vit, ungu fólki 16-18 ára boðið tækifæri
til að vinna, stunda íþróttir og tómstundir á
skipulagðan hátt
Starf verkefnisstjóra. Helstu verkefni munu felast í
uppbyggilegum samfélagsverkefnum sem byggð eru á
aðferðafræði „Learning by doing“.
Fjöldi starfa: 2
IR28 E-Health
Verkefnið felur í sér að þróa tækni og tæki sem
skráir heilsuástand einstaklings og getur veitt
upplýsingar þráðlaust til eftirlitslæknis eða
hjúkrunarumsjónarmanns.
Fjöldi starfa: 2
IR29 E-Sundlaugarvörður
Verkefnið felur í sér að þróa tækni og tæki sem komið
er fyrir á sundlauga- eða baðgesti. Það skráir púls,
hreyﬁngu og staðsetningu einstaklingsins og er í
sambandi við vörslu í lauginni.
Fjöldi starfa: 2
IR30 Á mörkum kjarnasamruna
Verkefnið felur í sér að þróa áfram tækni sem felur í sér
að ﬂytja orku úr rafrás yﬁr í vatn.
Fjöldi starfa: 2
IR31 Tilbúið ósón og tæknimöguleikar þess
Verkefnið felur í sér að rannsaka möguleika á notkun
tilbúins ósóns í íslensku jarðhitaumhverﬁ.
Fjöldi starfa: 2
IR32 Seltuvirkjun á Íslandi
Verkefnið felur í sér að vinna að því að þróa einfalda
seltuvirkjun sem byggir á himnutækni.
Fjöldi starfa: 2
IR33 VeLÚR
Unnið er að stofnun klasa á sviði verðmæta sem
unnin eru úr lífrænum úrgangi. Leitað er eftir tveimur

starfsmönnum til að vinna að verkfræðilegum atriðum
varðandi þann vélbúnað sem nota þarf við t.d. aðskilnað
ﬁtu úr ﬁski- eða kjötúrgangi.
Fjöldi starfa: 2
IR34 Flugvélatengdur iðnaður á Íslandi
Nýsköpunarmiðstöð Íslands er að styðja frumkvöðla
sem stefna að því að hefja hér á landi iðnrekstur sem
tengdur er ﬂugiðnaðinum. Er um að ræða tvö megin
verkefni, annars vegar ﬂugvélamálun og hins vegar
innréttingasmíði.
Fjöldi starfa: 2
IR35 Rafbraut: Leifstöð – Reykjavík
Nýsköpunarmiðstöð Íslands er að vinna ásamt aðilum á
Reykjanesi við að endurskoða áætlanir um raﬂest sem
tengi Leifstöð og gengi jafnframt hlutverki hryggjarsúlu í
samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið felst í að
safna nýjustu upplýsingum og uppfæra eldri niðurstöður.
Fjöldi starfa: 2
IR36 Áhrif gosösku á ﬂugvélahreyﬂa
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og fyrirrennarar hennar hafa
safnað mikilli þekkingu á sviði málmþreytu, tæringar
og efjufræða. Með þessu verkefni verða lögð drög að
samhæﬁngu þessarar þekkingar til þess að beita á hið
mikilvæga svið áhrifa gosösku á túrbínur ﬂugvéla.
Fjöldi starfa: 2
IR37 Vestﬁrðir. Hin fögru ﬁmm – fyrstu skreﬁn
Vinna heildstætt yﬁrlit yﬁr stöðu húsa í Ísafjarðarbæ
sem byggð eru fyrir 1918. Felst í því að mynda húsin,
hafa samband við eigendur og meta ástand og þörf fyrir
utanhúsviðhald.
Fjöldi starfa: 1
IR38 Roð og rekaviður. Stefnumót
handverksfólks og hönnuða á Vestfjörðum
Um er að ræða undirbúning fyrir stefnumótið og aðstoð
við að móta verkefnið og gera sem best úr garði þannig
að afrakstur verkefnisins verði söluvænt handverk.
Verkefnið þarf listnema, vöruhönnunarnema og
viðskiptanema í 2 mánuði.
Fjöldi starfa: 1
IR39 Mælingar á raka í útveggjum húsa og
rakaviðnámsstuðla í yﬁrborðshúðum, sem
tilbúnir eru til tilrauna Fjöldi starfa: 3
IR40 Uppfærsla upplýsinga og skjalstjórnun
Gagna- og uppfærsluvinna við upplýsingaveitu um
stofnun og rekstur fyrirtækja á heimasíðu Impru
Nýsköpunarmiðstöðvar. Skönnun og skjölun á rafrænum
gögnum.
Fjöldi starfa: 2
IR41 Rannsóknir og aðstoð
Nýsköpunarmiðstöð Íslands óskar eftir þremur
stöðugildum með það í huga að aðstoða við rannsóknir.
Fjöldi starfa: 3
IR42 Matvælamiðstöð Austurlands
Þróunarstarf þjónustu Egilsstaða. Þróa og vinna
að skilgreiningu á þjónustu Matvælamiðstöðvar
Austurlands.
Fjöldi starfa: 2
IR43 Aðstoð við þróun kennsluefnis í
stafrænni framleiðslutækni
Vestmannaeyjar-verkefnið gengur út á aðstoð
við gerð kennsluefnis og miðlun þess í stafrænni
framleiðslutækni. Verkefnið gengur út á þróun
kennsluefnis fyrir notkun á tölvustýrðum
laserskurðartækjum, fræsivélum, vinylskerum og notkun
á ýmsum opnum hönnunartólum fyrir aðila sem hafa
lítinn bakgrunn í notkun slíks búnaðar.
Fjöldi starfa: 2
IR44 Vöktun ﬂúors og áburðarefna (Ca,
Mg, K, P, S) í ösku, jarðvegi, plöntum og
drykkjarvatni búpenings á öskufallssvæðinu
undir Eyjafjöllum sumarið 2010
Vakta magn ﬂúors í vatni og fóðri í túnum og
vatnsbólum undir Eyjafjöllum. Fylgjast með útskolun úr
öskuþekjunni og jarðveginum. Greining áburðarefnis
í sýnum til að fylgjast með áhrifum öskunnar á styrk
næringarefna.
Fjöldi starfa: 1
IR45 Sérfræðingur í markaðsrannsóknum
Verkefnið felst í markaðsrannsóknum vegna erlendar
markaðssetningar nýrrar tækni fyrir blóma- og
matjurtarækt í gróðurhúsum.
Fjöldi starfa: 1
IR46 A/B/C Markaðsstarf, tækniþjónusta og
þróun
A) Sölu- og markaðsstarf á erlenda markaði.
Undirbúningur og framkvæmd beinnar
markaðssetningar erlendis. Úthringingar til núverandi og
væntanlegra viðskiptavina erlendis. Markaðskannanir
vegna markaðssóknar erlendis.
Fjöldi starfa: 1
B ) Ritstjóri handbókar fyrir erlenda viðskiptavini
Umsjón, ritstjórn og frágangur handbókar vegna
innleiðingar nýrrar tækni á erlenda markaði.
Fjöldi starfa: 1
C ) Tæknimenn
Verkefnið felst í þjónustu í nánum samskiptum við
viðskiptavini vegna eftirfylgni við markaðssókn erlendis.
Þátttaka í áframhaldandi þróun á tæknibúnaði hjá
nýsköpunarfyrirtæki.
Fjöldi starfa: 2
IR47 Markaðssetning erlendis
Verkefnið felst í markaðsrannsóknum, vinnu
við gagnagrunn og markaðssetningu erlendis á
heilbrigðistækni.
Fjöldi starfa: 2
IR48 A/B Námsmenn í efnaverkfræði eða
efnafræði

A ) Rannsóknir og þróunarstarf á Háhitaeinangrun úr
Kalsíum Silikati til notkunar í m.a. rafgreiningarker
álvera og sem einangrun háhitagufulagna í
jarðhitaverum.
B ) Vinna við þróun lífvirkra beingræðsluefna. Verkefnið
sem snýst um nýtingu á lífvirkni kítinaﬂeiða til
beinviðgerða og endurnýjunar beins.
Fjöldi starfa: 2
IR49 Rannsóknir á þýskum útboðsmarkaði
Verkefnið felst í rannsókn á þýskum útboðsmarkaði,
mögulegum útboðum þar, útboðsreglum og
útboðsferlum, sem íslenskir verktakar gætu tengst í
því skyni að efna til verkefna og skapa sér og öðrum
atvinnu.
Fjöldi starfa: 1
IR50 Aðstoð við frumkvöðla og fyrirtæki á
frumkvöðlasetrum Nýsköpunarmiðstöðvar
Til að mæta erﬁðu atvinnuástandi og til að örva
nýsköpun í landinu hefur Nýsköpunarmiðstöð Íslands
opnað nokkur ný frumkvöðlasetur. Leitað er eftir tveimur
viðskiptamenntuðum starfsmönnum til að aðstoða
frumkvöðla og fyrirtæki á setrunum við að vinna að
framgangi viðskiptahugmynda sinna.
Fjöldi starfa: 2
IR51 Markaðs- og kynningarstarf
Verkefnið felst í markaðs- og kynningarstarﬁ erlendis,
fyrir nýsköpunarfyrirtæki á sviði heilbrigðistækni.
Megináhersla er á markaðsátak í Þýskalandi og
Danmörku.
Fjöldi starfa: 1
IR52 Þróunarverkefni á sviði upptöku og
greiningu heilarits í læknisfræðilegum
tilgangi
Markmið verkefnisins er að þróa hugbúnað fyrir upptöku
og greiningu heilarits í læknisfræðilegum tilgangi sem
byggt er upp til þess að nýta kosti nútíma netvæðingar
til þess að auka sveigjanleika kerﬁsins.
Fjöldi starfa: 2
IR53 Bráðameðferð við slagæðablæðingum
úr legi
Um er að ræða rannsóknir og þróun á lyfjameðferð
við slagæðablæðingum úr legi. Markmið verkefnisins
er að setja upp aðferð til að skoða viðbragðshraða og
samdráttarkraft legvöðvans í svæfðum dýrum.
Fjöldi starfa: 2
IR54 Gagnaúrvinnsla í nýsköpunarverkefni á
sviði heilbrigðistækni
Verkefnið, sem unnið er í samstarﬁ við sjúkrastofnanir
felst í prófunum á ýmsum nýjum greiningaraðferðum.
Verkefnið felur einnig í sér prófanir á greiningarkerfum
við mismunandi aðstæður og greiningu á áreiðanleika.
Verkefnið felur í sér mikla sérstöðu sem getur verið mjög
áhugaverð fyrir nema á tilgreindum sviðum.
Fjöldi starfa: 2
IR55 Þróunarverkefni á sviði lyfjafræði
Leitað er að aðstoðarmönnum í verkefni sem felur
í sér þróun prótínlyfs gegn kransæðasjúdómi og
kransæðastíﬂu og gegn öðrum skammvinnum eða
þrálátum bólgusjúkdómum.
Fjöldi starfa: 2
IR56 Markaðssetning erlendis á sviði
heilbrigðistækni
Verkefnið er á sviði upplýsingaleitar á Norðurlöndum
vegna markaðssetningar, vinnsla kynningarefnis,
samskipti við dreiﬁngarfyrirtæki á Norðurlöndum o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 1
IR57 Vinna á rannsóknarstofu
Óskað er eftir nema til að vinna á rannsóknarstofu við
þróun vöru á sviði heilsutækni.
Fjöldi starfa: 1
IR58 Verkefni á sviði lyfjaþróunar
Verkefnið felst í framhaldsþróun á stílum unnum úr
lýsisafurðum. Klínískar rannsóknir á lyﬁnu eru að fara í
gang.
Fjöldi starfa: 1
IR59 Skimun fyrir þáttum sem auka virkni
krabbameinslyfja
Unnið er að framkvæmd lyfjanæmnisprófa á lifandi
krabbameinsfrumum sjúklinga sem undirgangast
eiga krabbameinslyfjameðferð í því skyni að sérsníða
lyfjameðferð að hverjum sjúklingi fyrir sig.
Fjöldi starfa: 2
IR60 Markaðssetning fyrir sérvirk ensím
Verkefni á sviði kynningar- og markaðsstarfs fyrir sérvirk
ensím á erlendum markaði.
Fjöldi starfa: 1
IR61 Þróunarverkefni á sviði orkulíftækni
Verkefnið snýst um notkun orkulíftækni til að framleiða
prótínmjöl í fóður úr vetni, brennisteini og jarðvarma.
Um er að ræða notkunartilraunir á afurðum.
Fjöldi starfa: 1
IR62 Markaðssetning á netinu
Um er að ræða verkefni á sviði netmarkaðssetningar á
þjónustu á Norðurlöndunum.
Fjöldi starfa: 1
IR63 Markaðssókn í Evrópu, Ameríku, Kóreu og
Ástralíu
Um er að ræða verkefni á sviði markaðssetningar á
íslenskri útgáfu, skemmti- og fræðsluefni og tónlist.
Fjöldi starfa: 1
IR64 Viðskiptaþróun og erlend
markaðssetning
Um er að ræða viðskiptaþróun og markaðssetningu
erlendis á nýrri tæknilausn. Vinna þarf rannsóknir á
erlendum mörkuðum og taka þátt í aðlögun vörunnar að
þörfum markaða.
Fjöldi starfa: 1

IR65 Markaðsetning erlendis
Um er að ræða viðskiptaþróun og markaðssetningu
erlendis á nýrri tæknilausn. Vinna þarf rannsóknir á
erlendum mörkuðum og taka þátt í aðlögun vörunnar að
þörfum markaða.
Fjöldi starfa: 1
IR66 Markaðssetning á veﬂausnum erlendis á
netinu
Verkefnið felst í markaðssetningu erlendis,
netmarkaðssetningu og uppbyggingu viðskiptatengsla.
Fjöldi starfa: 1
IR67 Upplýsingatækni
Verkefni á sviði upplýsingatækni sem felur í sér að þróa
hugbúnað og aðferðafræði til þess að auka tengsl og
virkni almennings í ferli opinberra ákvarðana. Unnið
verður með þróunarfyrirtæki á sviðinu.
Fjöldi starfa: 3

HR09 Skoðun undanþáguheimilda
Skoðun á undanþáguheimildum (undanþága frá
íslenskum áletrunum o.s.frv.) aftur í tímann og athuga
hvort þær hafa runnið úr gildi, án þess að fyrirtækin haﬁ
leyst úr málum, þ.e. hvort lyf er á markaði á grundvelli
útrunninna undanþáguheimilda.
Fjöldi starfa: 1
HR10 Vinna við úrvinnsluverkefni
Ýmis úrvinnsluverkefni á eftirlitssviði
Fjöldi starfa: 1
HR11 Laganemi við endurskoðun lyfjalaga
Endurskoðun lyfjalaga og þeirra reglugerða sem tengjast
Lyfjastofnun.
Fjöldi starfa: 1

HEILSUGÆSLA
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

ORKUSTOFNUN
IR68 Opinbert eftirlit með afkastagetu
lághitasvæða á Íslandi
Markmið verkefnisins er að meta hvort afkastageta
lághitasvæða á Íslandi geti annað eftirspurn eftir
heitu vatni til ársins 2050. Verkefnið felst í að leggja til
leiðir til þess að tryggja langtímanýtingu jarðhitakerfa
og greina með hvaða hætti opinber eftirlitsaðili skuli
tryggja slíka nýtingu.
Fjöldi starfa: 2-3

HEILBRIGÐISRÁÐUNEYTI
HEYRNAR- OG
TALMEINASTÖÐ
HR01 Gæðahandbók – Gagnainnsláttur
Safna saman og skrá alla ferla hjá stofnuninni. Margir
ferlar eru til á skráðu formi en yﬁrfara þarf þá og
samræma útlit svo úr verði heildstæð Gæðahandbók
fyrir Heyrnar- og talmeinastöðina.
Fjöldi starfa: 1

HEILBRIGÐISSTOFNUN
AUSTURLANDS
HR02 Lóðir og umhverﬁ
Verkefnið felst í fegrun og frágang Brynhildargarðsins
við starfsstöð stofnunarinnar á Egilsstöðum.
Fjöldi starfa: 1
HR03 Upplýsingavinnsla
Starﬁð fellur undir skrifstofustörf. Verkefnið felst
einkum í innslætti á tölfræðilegum upplýsingum vegna
skýrslugerðar en einnig í öﬂun gagna innan og utan
stofnunar og úrvinnslu þeirra. Verkefnið miðar að
uppbyggingu öﬂugs gagnagrunns til upplýsingagjafar og
samanburðar á starfsemistölum.
Fjöldi starfa: 1

SJÚKRATRYGGINGAR
ÍSLANDS
HR04 Starf við skönnun pappírsgagna til að
koma þeim á rafrænt form
Skönnun á pappírsgögnum vegna nýlegra og eldri
slysamála sem eru í gangi og skoða þarf margoft á
meðan þau eru í gangi.
Fjöldi starfa: 3-4

HR12 Miðlæg sjúkraskrárgeymsla – Röðun
sjúkraskráa í kerﬁ
Um er að ræða átaksverkefni sem lýtur að ﬂokkun og
röðun sjúkraskráa og að koma framtíðarskipulagi á gögn
sem geymd eru miðlægt, s.s. sjúkraskrár frá sjúklingum
lækna sem nú eru látnir og ennfremur allar sjúkraskrár
látinna einstaklinga hjá þeim heilsugæslustöðvum sem
heyra undir stofnunina.
Fjöldi starfa: 2

LANDLÆKNIR
HR121 Skrá um 220 bréf Bjarna Pálssonar,
fyrsta landlæknisins 1760-1779
Þar má m.a. ﬁnna lýsingar af sjúklingum og aðstæðum
þeirra og auk annars samtíma fróðleiks. Þessi bréf eru
aðgengileg í einni bók í Þjóðskjalasafninu og eru skrifuð
með s.k. ﬂjótaskrift.
Fjöldi starfa: 1
HR122 Stafrófskver ICD-10
Yﬁrferð gagna úr rafrænni samkeyrslu orðasafna –
Stafrófskver ICD-10 er til rafrænt á ensku hjá embættinu
og til stendur að keyra það rafrænt saman við
íðorðasöfn og yﬁrfara skrár sem koma út úr rafrænum
samkeyrslum og undirbúa til útgáfu þann hluta sem er
með einkvæmri svörun úr völdum íðorðasöfnum.
Fjöldi starfa: 1-2

LANDSPÍTALINN SKURÐLÆKNINGASVIÐ
HR13 Leiðrétting á vöruskrám skurðstofanna
Vöruskrá LSH sem er í Oracle kerﬁnu er kerﬁ sem
Fjársýsla ríkisins notar fyrir allar sínar stofnanir. Komið
hefur í ljós að vöruskrá skurðstofanna hefur ekki
verið uppfærð sem skyldi og einnig eru um margar
rangfærslur að ræða sem nauðsynlegt er að leiðrétta.
Fjöldi starfa: 1
HR14 Leiðrétting á bakkablöðum og
leiðrétting á uppskriftum fyrir aðgerðir
Í hverjum aðgerðarbakka sem notaður er í aðgerð fylgir
svokallað bakkablað með innihaldslýsingu á verkfærum
bakkans. Verið er að ﬂytja þessar upplýsingar í annað
tölvukerﬁ og í framhaldi af því er nauðsynlegt að yﬁrfara
og leiðrétta þessi blöð. Hverri aðgerð fylgir uppskrift
af þeim búnaði og verkfærum sem á að nota. Þessar
upplýsingar liggja inn í tölvukerﬁ sem heitir Orbit. Vegna
mikilla breytinga í vöruskrá Oracle sem tengist Orbit er
nauðsynlegt að uppfæra og yﬁrfara uppskriftirnar.
Fjöldi starfa: 1

LANDSPÍTALINN
HEILBRIGÐISSTOFNUN
VESTURLANDS
HR05 Þjónustukönnun á starfssvæði nýrrar
stofnunar
Undirbúa og keyra viðhorfskönnun um
heilbrigðisþjónustu á Vesturlandi. Byggt verður á
spurningalista Landlæknisembætti sem er aðgengilegur
í þessu sambandi.
Fjöldi starfa: 1-2
HR06 Uppsetning rafræns birgða- og
innkaupakerﬁs
Uppsetning innkaupakerﬁs sem styðst við Oracle
gagnagrunn, undirbúningur, uppsetning og innsláttur
gagna sem aðgengilegur verður stjórnendum á öllum
átta starfsstöðvum stofnunarinnar. Leiðsögn hefur
innkaupastjóri HVE. Hæfniskröfur: Ungt háskólafólk í
viðskiptafræði, tölvufræði o.þ.h., fólk sem lokið hefur
framhaldsskólanámi.
Fjöldi starfa: 2

LYFJASTOFNUN
HR07 Markaðseftirlit með lyfjum
Hugmyndin er að gera n.k. sérlyfjaeftirlit
í lyfjaheildsölum, þ.e. fara þangað með
umbúðasýnishornasafn Lyfjastofnunar og skoða ákveðið
hlutfall pakkninga, eða öll lyf frá ákveðnum fyrirtækjum,
eða t.d. öll dýralyf og kanna hvort samræmi sé milli þess
sem við höfum samþykkt og þess sem er á markaðnum.
Fjöldi starfa: 1
HR08 Markaðseftirlit með lyfjum
Skoða hvort áletranir á umbúðum séu réttar og fara þá
fram á breytingar ef svo er ekki.
Fjöldi starfa: 1

HR141 Kortlagning á stöðu áhættumats starfa
á öllum deildum/starfseiningum spítalans
Vinna drög að fræðsluherferð vegna áhættumats starfa
sem innleidd verður í haust.
Fjöldi starfa: 3
HR142 Vinna við að sameina
ofbeldisskráningu innan tveggja
atvikaskráningakerfa Landspítala
Breyting á skráningablaði. Forritun kerfa, umsóknir um
leyﬁ s.s. persónuvernd. Prófun kerfa.
Fjöldi starfa: 3
HR143 Úrvinnsla, öﬂun og framsetning (á vef)
tölulegra upplýsinga
Jafnréttisnefnd Landspítala hefur aﬂað tölulegra
upplýsinga er varpa ljósi á stöðu starfsmanna út frá kyni.
Nefndin hefur ekki bolmagn til að vinna úr tölunum og
setja þær fram á frambærilegan og aðgengilegan hátt á
vef spítalans eins og æskilegt er.
Fjöldi starfa: 1

SJÚKRAHÚSIÐ Á
AKUREYRI
HR15 Lagfæring á göngustígum í skóginum
vestan við Kristnesspítala
Þar þarf að hreinsa órækt og klippa greinar.
Fjöldi starfa: 1
HR16 Hreinsun úr geymslum
Hreinsun úr geymslum og útbúa aðstöðu fyrir fornmuni,
ásamt ﬂutningi, pökkun og skráningu þeirra.
Fjöldi starfa: 2

LÝÐHEILSUSTÖÐ
HR17 Rannsóknarvinna. Fyrirlögn + innsláttur
+ úrvinnsla
Forprófun á spurningalista sem er þýddur og staðfærður
frá Bandaríkjunum. Það þarf að slípa listann til og
ákveða í samstarﬁ við verkefnastjóra hversu stór hluti
listans verður lagður fyrir.
Fjöldi starfa: 1
HR18 Rannsóknarvinna, úrvinnsla úr gögnum
Úrvinnsla úr hluta af gögnum úr rannsókninni Heilsa og
líðan 2009 með SPSS forriti og stutt skýrsla.
Fjöldi starfa: 1

MENNTA- OG
MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ
FORNLEIFAVERND RÍKISINS
MR01 Kortasjá Fornleifaverndar –
skráningarsvæði
Undanfarið hafa Loftmyndir ehf og Fornleifavernd verið
að hanna kortasjá þar sem skrásetjarar fornleifa geta
skilað inn gögnum sínum rafrænt til Fornleifaverndar.
Með þessu móti verður hægt að sjá í kortasjá hvaða
svæði er búið að skrá, hver sá um skráninguna og
hvenær. Verkefnið fælist í því að setja inn eldri skýrslur
með þessum sama hætti.
Fjöldi starfa: 2
MR02 CARARE – skrá um fornleifauppgrefti
Fornleifavernd ríkisins tekur þátt í Evrópuverkefninu
CARARE. Hugmyndin er að ﬁnna leið til að samhæfa
gögn um fornleifar og byggingararf og þar með gera
þau aðgengileg í gegnum Europena (sjá http://www.
europeana.eu) en það verkefni hefur mun víðari
samhæﬁngu sem markmið. Verkefnið fælist í að yﬁrfara
þá skrá sem til er um fornleifauppgrefti (1970-2010) og
bæta við gögnum um eldri uppgrefti (1880-1970).
Fjöldi starfa: 1
MR03 Skráning kirkjugripa í Sarp
Samkvæmt þjóðminjalögum ber Fornleifavernd
ríkisins að halda skrá yﬁr friðlýsta gripi í kirkjum
landsins. Verkefnið fælist í því að skrá kirkjugripi inn í
gagnagrunninn Sarp. Til að byrja með yrði áherslan lögð
á að skrá upp úr bókunum: Kirkjur Íslands.
Fjöldi starfa: 1
MR04 Skráning og skönnun bréfa- og
skjalasafns um fornleifar
Þjóðminjasafn Íslands hefur að geyma bréfa- og
skjalasafn um fornleifar allt frá stofnun þess þar sem
t.d. ábúendur hafa tilkynnt um fund á fornleifum vegna
framkvæmda. Bréfasafnið er mikilvægar heimildir
fyrir Fornleifavernd sem ber samkvæmt lögum að
hafa yﬁrsýn yﬁr þekktar fornleifar á landinu. Verkefnið
fælist í því að skrá þessi gögn og gera þau aðgengileg
almenningi en þannig væri hægt að nýta betur gögnin
t.d. við almenna fornleifaskráningu. Skanna þyrfti skjölin
og skrá grunnupplýsingar.
Fjöldi starfa: 2
MR05 Gagnagrunnur um minningarmörk
Fornleifavernd ríkisins ber að halda skrá um
minningarmörk á landinu öllu. Verkefnið fælist í
uppsetningu á gagnagrunni (PostgreSQL) og hönnun
viðmóts fyrir skráningu minningarmarka.
Fjöldi starfa: 1
MR06 Vatnsdæluverkefni
Starﬁð felst í að þróa verkefnið Vatnsdælaslóð í
samvinnu við heimamenn í Húnaþingi vestra og
Fornleifavernd ríkisins. Starfsmaðurinn tekur þátt í
að bæta upplýsingagjöf til ferðamanna Þingeyrar,
svo sem bæklingaútgáfu, hljóðleiðsögn, þróun
reið- og gönguleiða, merkingum o.ﬂ. Auk þess mun
starfsmaðurinn sjá um leiðsögn og móttöku ferðamanna
á Þingeyri.
Fjöldi starfa: 1
MR07 Átaksverkefni á áhrifasvæði eldgoss úr
Eyjafjallajökli
Vegna eldgossins og ekki síst öskufallsins og ﬂóða úr
Eyjafjallajökli þarf að bregast við með ýmsum hætti við
ástandinu. Meðal annars þarf að verja fornleifar eftir því
sem hægt er, meta og skrá skemmdir á fornleifum, þ.m.t.
friðlýstum hellum og hreinsa og lagfæra minjastaðina
eftir því sem hægt er.
Fjöldi starfa: 2

STOFNUN ÁRNA
MAGNÚSSONAR Í
ÍSLENSKUM FRÆÐUM
MR08 Átaksverkefni í stafrænni handritaskráningu
Starﬁð felst í stafrænni skráningu handrita sem ekki
hafa enn verið skráð með þeim hætti. Skráningin
er gerð skv. alþjóðlegum staðli og xml-kóðuð.
Skráningarþættir eru yﬁrfærðir úr eldri prentuðum skrám
og endurskoðaðir eftir þörfum.
Fjöldi starfa: 2
MR09 Skönnun örﬁlma af handritum úr
erlendum bókasöfnum
Starﬁð felst í stafrænni skönnun á 35mm örﬁlmum í eigu
Árnastofnunar af íslenskum handritum sem varðveitt eru
í erlendum söfnum, skráningu myndanna og frágangi á
diskum. Fjöldi starfa: 1
MR10 Skönnun bréfa heimildarmanna í
orðfræðisafni

Starﬁð felst í því að skanna sýnishorn af bréfum
heimildarmanna Orðabókarinnar og tengja efnið við
skrá um ﬂettiorð í talmálssafni. Markmiðið er að móta
skönnunar- og skráningarferli sem á við bréfasafnið í
heild sinni. Gert er ráð fyrir að starfsmaður semji að
lokum stutta greinargerð um verkefni sitt.
Fjöldi starfa: 1
MR11 Skönnun örnefnaskráa
Gagnasafn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum yﬁr íslensk örnefni er mikið að vöxtum.
Markmiðið er að gera allar þessar skrár stafrænar og
aðgengilegar á netinu fyrir almenning og fræðimenn.
Fjöldi starfa: 1
MR12 Skráning hljóðritaðs þjóðfræðiefnis
Starﬁð felst í því að greina og skrá inn í gagnagrunn
efni sem til er hljóðritað í þjóðfræðisafni. Efnið er skráð
við hlustun en auk þess þarf að greina og skrá aðrar
viðeigandi upplýsingar (metadata). Verkefnið er hægt að
vinna hvar sem er á landinu.
Fjöldi starfa: 2
MR13 Hönnun smágripa tengdum handritum
Hönnun minjagripa sem tengjast íslenskum handritum.
Um er að ræða tilraunaverkefni til að gefa nemum í
hönnun tækifæri til að vinna með myndefni handritanna
og skapa gripi eða vöru sem sprottnar séu af þeim.
Fjöldi starfa: 2
MR14 Skráning bókasafns í Gegni
Skráning á bókum sem berast stofnuninni í Gegni.
Fjöldi starfa: 1
MR15 Val á myndum úr myndagögnum fyrir
stafræna orðabók
Verkefnið felst í því að velja myndefni úr myndabanka
á vefnum í stafræna íslensk-skandinavísku orðabókina
ISLEX. Myndefnið er tengt við viðeigandi ﬂettiorð.
Fjöldi starfa: 1
MR16 Gagnagrunnur: yﬁrnáttúrleg minni í
fornaldarsögum Norðurlanda
Gagnagrunnurinn auðveldar fræðimönnum jafnt
sem stúdentum mjög að rannsaka fornaldarsögur
Norðurlanda, sem eru á ﬁmmta tug og fela í sér mörg
hundruð sameiginleg atriði sem þarfnast skráningar.
Skráningin felur í sér víðtæka tengingu efnisorða yﬁr í
mismunandi texta, útgáfur o.s.frv.
Fjöldi starfa: 1+1
MR17 Bragi óðfræðivefur http://ordab30.lexis.
hi.is/bragi/
Verkefnið fælist annars vegar í því að ganga
frá íslenskum miðaldakvæðum til birtingar á
óðfræðivefnum Braga og samræma stafsetningu
þeirra og hins vegar að velja og slá inn úr ákveðnum
handritum lausavísur frá 19. og 20. öld.
Fjöldi starfa: 3 (2 við ljóðasafn og 1 við lausavísur)
MR18 Söfnun örnefna
Örnefnaskrár eru til fyrir allar jarðir á Íslandi. Allnokkrar
eru þó illa skráðar og stundum heilu hrepparnir.
Mikilvægt er að skrá örnefni á hverjum stað eftir þeim
sem best þekkja til. Það er kapphlaup við tímann.
Fjöldi starfa: 1
MR19 Skráning á sögu örnefnasöfnunar
Einstaklingur myndi vinna með elsta starfsmanni
nafnfræðisviðs, fara yﬁr elstu skrár og skjöl um
örnefnasöfnun. Skipulag örnefnasöfnun hefur staðið
yﬁr í 100 ár og er hér um einstakt tækifæri fyrir
áhugasaman einstakling til að læra um vinnubrögð
söfnunar og skrá þau.
Fjöldi starfa: 1
MR20 Vélræn leiðrétting á rafrænum textum
frá fyrri tíð og samræming orðmynda
Markmið verkefnisins sem starﬁð tengist er að þróa
aðferðir og búnað til vélrænnar leiðréttingar á íslenskum
textum frá 19. öld og upphaﬁ 20. aldar sem hafa verið
skannaðir fyrir vefsvæðið Tímarit.is þannig að þeir nýtist
betur við málrannsóknir og orðabókagerð. Starﬁð yrði
unnið á orðfræðisviði Stofnunar Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum í samráði við og undir stjórn
sérfræðinga.
Fjöldi starfa: 2

KVIKMYNDASAFN ÍSLANDS
MR21 Skráning á eldri safnmunum og gögnum
Yﬁrfara þarf umbúðir og skráningu eldri kvikmynda
og nýskrá í gagnagrunn. Yﬁrfara þarf og bæta við
efnisgreiningu í tölvu, leiðrétta og nýskrá kvikmyndir
sem eru rangt skráðar í grunninum og sömuleiðis
skrá nýju aðföngin sem á sínum tíma hafa fengið
sameiginlega skráningu og skrá þau hvert fyrir sig.
Fjöldi starfa: 1
MR22 Skráning gagna
Kvikmyndasafnið hefur tekið við miklum fjölda gagna,
bæði frá Kvikmyndamiðstöð og öðrum stofnunum og
einstaklingum sem mikil þörf er á að fái fulla skráningu.
En ﬂest eru lítt eða ekki skráð í gagnagrunn.
Fjöldi starfa: 1
MR23 Skráning skjala
Verkefnið fælist í því að skanna, skrá og ganga frá
skjölum, auk skráningar rita sem eru ófrágengin hjá
Kvikmyndasafni Íslands.
Fjöldi starfa: 1

LISTASAFN EINARS
JÓNSSONAR
MR24 Bætt aðgengi að Listasafni Einars
Jónssonar
Verk Einars eru táknræn og merking þeirra er ekki
alltaf ljós. En hvaða áhrif hafa þau á gestinn? Með þá

spurningu í huga er markmiðið með fyrirhuguðu verkefni
að kynna safnið á þann hátt að hughrif safngestsins
frammi fyrir verkunum - í safninu - fái ekki síður rúm en
miðlun faglegrar þekkingar.
Fjöldi starfa: 1

RÍKISÚTVARPIÐ OHF.
MR25 Þættir um unglinga á Íslandi sumarið
2010 – viðhorf og hugmyndir
Verkefnið felst í að skrásetja hugmyndir, skoðanir
og lífsviðhorf unglinga árið 2010 og nota til
þess útvarpsmiðilinn, eins konar samtímaspegill.
Þáttastjórnandi mun fara á vettvang og taka viðtöl við
ungmenni á aldrinum ca.14-18 ára við leik og störf.
Fjöldi starfsmanna: 1
MR26 Skráning á verslun og þjónustu í
Þingholtunum á 20. öld – Kaupmaðurinn á
horninu
Verkefnið felst í því að gera ﬂéttuþátt um verslun og
þjónustu í Þingholtunum frá aldamótunum 1900 til
dagsins í dag. Rætt væri við fólk sem ólst upp í hverﬁnu
og þannig reynt að skrásetja tímann þegar þjónusta var
sérhæfð og persónuleg.
Fjöldi starfsmanna: 1
MR27 Kynjahlutföll
Markmiðið með verkefninu er að varpa ljósi á hvaða
viðmælendur eru í þætti eins og Samfélaginu í
nærmynd. Þátturinn er eins og annað efni útvarpsins
ætlaður öllum landsmönnum án tillits til stéttar, stöðu
eða aldurs og fróðlegt væri að vita til dæmis hvort kyn,
menntun, aldur og búseta viðmælenda endurspegli
samfélagið í raun og veru.
Fjöldi starfsmanna: 1
MR28 Nýmiðlun á netinu
Verkefnið snýst um það að taka myndbandsefni og
miðla á nýjum vefjum en í dag er efnið geymt á margs
konar sniði hjá Ríkisútvarpinu (RÚV). Efnið yrði sem
sagt yﬁrfært á stafrænt form. Markmiðið er einhver
hluti þessa efnis verði aðgengilegur í gegnum vef
Ríkisútvarpsins og veﬁ samstarfsaðila.
Fjöldi starfa: 2
MR29 Útvarpsleikrit – skráning
Í safni Ríkisútvarpsins er mikið safn útvarpsleikrita en
nokkuð skortir á að þau séu öll skráð með samræmdum
hætti. Með skráningu þeirra er stuðlað að auknum
aðgangi að einstöku safni þar sem mörg þessara leikrita,
frumsamin íslensk sem og íslenskar þýðingar á erlendum
verkum, eru hvergi annars staðar til nema í leikrita og
upptökusafni Ríkisútvarpsins.
Fjöldi starfa: 1
MR30 Safnakerﬁ RÚV
Verkefnið felst í að samræma ýmsar skrár sem
fylgja hinum fjölmörgu kerfum, þ.e. nafnaskrár og
efnisorðaskrár og samræma skráningarfærslur svo
yﬁrfærsla gagna gangi snurðulaust fyrir sig.
Fjöldi starfa: 1
MR31 Flutningur gagna úr spjaldskrá í
safnakerﬁ
Um 600.000 spjöld eru í spjaldskrám RÚV og geyma
upplýsingar um útvarpsdagskrá, sjónvarpsdagskrá auk
tónlistarefnis. Færa þarf þetta efni yﬁr í safnakerﬁ RÚV
til að auka aðgengi að safnaefninu.
Fjöldi starfa: 2
MR32 Skráning bókasafns
Ríkisútvarpinu berast oft bókagjaﬁr frá höfundum og
útgefendum á Íslandi og er allnokkuð magn óskráðra og
þar með óaðgengilegra bóka á safninu. Um er að ræða
mikið safn ljóðabóka, heimildarita auk annarra bóka
sem nýtast við dagskrárgerð. Bókasafnið er ekki skráð
í Gegni heldur safnakerﬁ RÚV og þarf þess vegna ekki
sérstök réttindi til skráningar.
Fjöldi starfa: 1
MR33 Skráning skjalasafns
Verkefnið felst í að ﬂokka, skrá og pakka þeim hluta
skjalasafns RÚV sem skila má til Þjóðskjalasafns. Um er
að ræða mikið magn ófrágenginna skjala og skýrslna.
Fjöldi starfa: 2
MR34 Afritun tónlistarefnis
Verkefnið felst í afritun/yﬁrfærslu tónlistarefnis
af geisladiskum í safnakerﬁ RÚV. Lýsigögn um
geisladiskana eru þegar skráð í gagnagrunn en
nauðsynlegt er að tengja hlóðskrárnar við. Þegar er
lokið við að afrita í safnakerﬁð íslenska tónlist aftur til
ársins 2005.
Fjöldi starfa: 2

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS –
HÁSKÓLABÓKASAFN
MR35 Skönnunarverkefni í myndastofu
Landsbókasafn rekur myndastofu í Reykjavík og á
Amtsbókasafninu á Akureyri þar sem skönnuð eru gögn
sem gerð eru aðgengileg á vef safnsins. Óskað er eftir
starfsfólki við skönnun á handritum og tímaritum.
Fjöldi starfa: 1 í Reykjavík og 1 á Akureyri
MR36 Átak í uppröðun, frágangi og
merkingum á safnefni
Óskað er eftir starfsmönnum til að sinna frágangi
og merkingum á ýmis konar safnefni, s.s. smælki. Í
störfunum felast einnig verkefni í geymslu safnsins í
Mjódd og hillumerkingar í Þjóðarbókhlöðu.
Fjöldi starfa: 2
MR37 Átaksverkefni við innköllun
tónlistarefnis
Eitt meginhlutverk Landsbókasafns er að safna til hins
ýtrasta öllu efni sem geﬁð er út á Íslandi og gera þarf
átak í að innheimta tónlist. Í starﬁnu felst einnig ﬂokkun

og frágangur á tónlistarefni.
Fjöldi starfa: 1
MR38 Verkefni í handritadeild og þjóðdeild
Óskað er eftir starfsmanni til að ﬂokka, skrá og búa um
handritagjaﬁr og annað efni. Auk þess bíða verkefni við
innslátt prentaðra handritaskráa í gagnagrunn. Þjóðdeild
þaulsafnar gögnum er varða Ísland og Íslendinga. Óskað
er eftir starfsmanni við skráningu, ﬂokkun og frágang á
ljósmyndasafni sem safnið fékk að gjöf.
Fjöldi starfa: 3
MR39 Viðhorfskannanir
Landsbókasafn þarf starfsmann til að undirbúa og semja
kannanir á viðhorﬁ háskólastarfsmanna og annarra
safngesta til safnsins og þjónustu þess.
Fjöldi starfa: 1
MR40 Vefur Kvennasögusafns
Starﬁð felst í uppsetningu á nýjum vef Kvennasögusafns,
kvennasogusafn.is, sem miðlar þekkingu um
kvennasögu og rannsóknir.
Fjöldi starfa: 1

NÁTTÚRUMINJASAFN
ÍSLANDS
MR41 Skeljasafn
Greining skelja í skeljasafni Jóns Þorvaldssonar sem
safninu var geﬁð síðastliðið haust.
Fjöldi starfa: 1
MR42 Upphaf Náttúrugripasafnsins
Innskráning aðfangaskrár gamla Náttúrugripasafnsins.
Fjöldi starfa: 1

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS
MR43 Fornleifafræði
Úrvinnsla rannsóknargagna Bessastaðarannsóknar
-Starﬁð er einkum fólgið í stafrænni gagnavinnslu við
teikningar og ítarskráningu gripa í gagnagrunna vegna
útgáfu skýrslna um fornleifauppgröftinn á Bessastöðum
sem fram fór á árunum 1987 - 1996.
Fjöldi starfa: 1
MR44 Átak við skráningu hljóðritasafns
Þjóðminjasafns Íslands
Starﬁð felst einkum í að skrásetja hljóðrit þjóðháttasafns
inn í gagnagrunninn Sarp, tengja stafrænar upptökur
við gagnasafnið, slá inn tiltækar upplýsingar um
önnur og eldri hljóðrit Þjóðminjasafns ásamt því að
vinna að undirbúningi á stafrænni afritun þess hluta
hljóðritasafnsins og frágangi gagna.
Fjöldi starfa: 1 starf
MR45 Ljósmyndun á Íslandi undir lok 20. aldar
– rannsóknarverkefni
Starﬁð felst í að aﬂa munnlegra heimilda og vinna úr
þeim. Kanna þarf fyrirliggjandi heimildir, taka viðtöl í
samstarﬁ við starfsfólk Ljósmyndasafns Íslands, sjá um
að afrita þau í ritvinnslu og vinna sögulegt yﬁrlit yﬁr
tímabilið.
Fjöldi starfa: 1
MR46 Tækniminjar og tækniþróun á 20. öld –
átaksverkefni
Markmið verkefnisins er fjórþætt: 1) Gerð yﬁrlits um
tækniminjar í vörslu Þjóðminjasafns (aðbúnaður,
skráning, merkingar, o.s.frv.); 2) gerð yﬁrlits yﬁr
tækniminjar á Íslandi með nýtingu á Sarpi –
menningarsögulegu gagnasafni; 3) gerð tillögu að
stefnumótun um söfnun/grisjun á tækniminjum og 4)
eﬂing samstarfs safna sem starfa á sviði tækniminja.
Fjöldi starfa: 3
MR47 Stúdentasöfnunin 1976 – skráningarátak
Safnið óskar eftir að fá til starfa nemanda til að
skrásetja gögnin í Sarp – menningarsögulegt gagnasafn,
sem dregin voru saman í stúdentasöfnuninni 1976.
Starf námsmanns er: 1) Að ﬂytja texta inn í Sarp og
tengja við viðkomandi heimildarmenn, skrásetjara og
skýrsluhöfunda. 2) Að skrásetja ﬁlmur, teikningar, kort
og dagbækur í Sarp og tengja við hlutaðeigandi texta og
heimildarmenn.
Fjöldi starfa: 1
MR48 Skráningarátak hjá Ljósmyndasafni
Íslands í Þjóðminjasafni Íslands
Um er að ræða átak í innslætti á grunnupplýsingum um
ljósmyndir í Ljósmyndasafni Íslands hjá Þjóðminjasafni.
Starﬁð felst einnig í því að ganga frá ljósmyndum og
ﬁlmum til langtímavarðveislu.
Fjöldi starfa: 2
MR49 Vöruhönnun fyrir safnbúð
Þjóðminjasafns Íslands
Safnið hefur áhuga á að fá til starfa nemendur úr
vöruhönnun og grafískri hönnun við Listaháskóla
Íslands til að hanna nýjan grip/gripi og umbúðir utan
um hann/þá. Mikilvægt er að þeir gripir haﬁ skírskotun
í safngripina.
Fjöldi starfa: 2
MR50 Sýningar í Bogasal Þjóðminjasafnsins
(1950-1998) – greiningarátak
Þjóðminjasafnið óskar eftir að fá til starfa nemanda
í átaksverkefni við greiningu sýninga í Bogasalnum
eftir efnissviðum og mikilvægi fyrir íslenska lista- og
menningarsögu með hliðsjón af sýningarskrám sem
varðveittar eru í Bóka- og heimildasafni Þjóðminjasafns
Íslands. Verkefnið felst m.a. í ﬂokkun, efnislyklun,
skráningu með umsögn, greiningu og samantekt
niðurstaðna í skýrslu.
Fjöldi starfa: 1
MR51 Átak í kynningu á Húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands – Teigarhorn
Starﬁð felst í að aﬂa heimilda í skjalasöfnum og

einkasöfnum, skrifa drög að handriti sýningar, sem
tekur á byggingarsögu hússins, verslunarsögu staðarins,
framlagi til ljósmyndasögu og sögu veðurathugana,
ásamt því að greina frá náttúruminjunum.
Fjöldi starfa: 2

LISTASAFN ÍSLANDS
MR52 Uppskrift og frágangur eldri viðtala við
listamenn
Safnað hefur verið munnlegum heimildum um listaverk
í eigu Listasafns Íslands með því að taka viðtöl við
höfunda verkanna. Verkefnið felst í að skrifa upp
þessi viðtöl og skrá þau í gagnagrunn. Stuðst er við
leiðbeiningar frá Miðstöð munnlegrar sögu.
Fjöldi starfa: 1
MR53 Öﬂun heimilda um listaverk í eigu
safnsins
Verkefnið felst í að aﬂa munnlegra heimilda um verk
í eigu safnsins með viðtölum við höfunda verkanna,
uppskrift viðtala og skráningu í gagnagrunn auk
heimildaöﬂunar um viðkomandi verk í skriﬂegum
heimildum.
Fjöldi starfa: 1
MR54 Ljósmyndun og skráning á listaverkum
Undanfarið hefur safninu borist töluvert af gjöfum.
Verkefnið felst í því að ljósmynda, ﬂokka og skrá þessar
gjaﬁr.
Fjöldi starfa: 1
MR55 Flokkun og skráning heimilda
Samkvæmt lögum ber Listasafni Íslands að aﬂa heimilda
um íslenska myndlist. Undanfarið hafa safninu borist
gjaﬁr sem innihalda umtalsvert magn heimilda sem þarf
að ﬂokka og skrá.
Fjöldi starfa: 1
MR56 Aﬂa og skrá upplýsingar um sýningar
íslenskra listamanna
Meðal verkefna er að aﬂa heimilda um sýningar
íslenskra listamanna, skrá þær og gera aðgengilegar
m.a. á vefsíðunni UMM.is.
Fjöldi starfa: 1
MR57 Sýningargerð – sýningaruppbygging
Unnið hefur verið að leit og skráningu í gagnagrunn.
Verkefnið fælist í að vinna úr þessum upplýsingum í
samvinnu við sýningarstjóra safnsins.
Fjöldi starfa 1
MR58 Sérstakt rannsóknarverkefni hjá
Listasafni Íslands
Verkefnið er í tengslum við sýningu sem fjallar
um miðilinn teikningu sem fyrirhuguð er á næsta
ári. Verkefnið snýr að rannókn til undirbúnings
sýningarinnar.
Fjöldi starfa: 1
MR59 Hönnunarvinnsla fyrir vefsýningar
Verkefnið felst í könnun á möguleikum í miðlun
myndlistar á netinu og hönnunarvinnu þar að lútandi,
einkum með vefsýningar Listasafns Íslands í huga.
Fjöldi starfa: 1
MR60 Textavinnsla fyrir vefsýningar
Væntanlegar sýningar Listasafns Íslands á vefnum
krefjast sérhæfðrar textagerðar fyrir upplýsingaefnis.
Textagerðarfólk þarf nauðsynlega fyrir fyrstu
vefsýningarnar.
Fjöldi starfa: 1
MR61 Úrvinnsla og gerð fræðsluefnis
Verkefnið felst í því að vinna úr fyrirliggjandi
upplýsingum í samstarﬁ við starfsmenn safnsins og
gera þær aðgengilegar á skapandi hátt fyrir prentun og
miðlun á vef.
Fjöldi starfa: 1
MR62 Flokkun og skráning heimilda
Undanfarin ár hefur orðið til vísir að heimildasafni um
miðlun og þróun fræðslustarfs á söfnum. Þetta safn þarf
að ﬂokka og skrá.
Fjöldi starfa: 1
MR63 Skapandi starf með börnum
Börn á leik- og grunnskólaaldri eru virkir notendur
safnsins og hefur safnið lagt sig fram um að veita þeim
sem besta þjónustu. Verkefnið felst í hönnun á leiðsögn
og skapandi starﬁ í tengslum við heimsóknirnar sem
munu verða hluti dagskrárinnar.
Fjöldi starfa: 1
MR64 Vefsíðugerð
Endurnýjun og uppfærsla heimasíðu
Búa þarf heimasíðu safnsins nýtt útlit og skipulag.
Fyrirhugað er að auka til muna aðgengi að rannsóknum
og upplýsingum um þau verk sem safnið varðveitir.
Verkefnið verður unnið í nánu samstarﬁ við starfsmenn
safnsins.
Fjöldi starfa:1
MR65 Varðveisla stafrænna mynda
Á bókasafni Listasafns Íslands er varðveitt mikið af efni
á stafrænu formi, aðallega myndir af verkum í eigu
Listasafns Íslands, en einnig t.d. myndir frá sýningum.
Nauðsynlegt er að færa þetta efni af geisladiskum yﬁr á
varanlegra geymsluform.
Fjöldi starfa: 1
MR66 Pökkun, skoðun og skráning þrívíðra
verka
Sérhæft verkefni sem vinnst samfara endurskipulagningu
í fjargeymslu safnsins.
Fjöldi starfa: 1-2
MR67 Vinna við undirbúning nýrrar vefsíðu
fyrir Listasafn Íslands
Á dagskrá kynningardeildar Listasafns Íslands er gerð
nýrrar vefsíðu fyrir safnið. Undirbúningsvinnan felur m.a.

í sér að skoða vefsíður erlendra listasafna, skrá helstu
þætti þeirra og ﬂokka.
Fjöldi starfa: 1
MR68 Vinna við ﬂokkun skjala
Aðstoð við vinnu á skjalasafni Listasafns Íslands.
Flokkun á skjalasöfnum fyrrverandi starfsmanna og
frágangur til varanlegrar varðveislu. Samstarf við
skjalastjóra safnsins.
Fjöldi starfa: 1

KVIKMYNDAMIÐSTÖÐ
ÍSLANDS
MR69 Almennt: Rafræn skráning íslenskra
kvikmynda
Myndefni og allar upplýsingar um innihald og helstu
aðstandendur hverrar myndar verður skráð rafrænt og
aðgengi almennings og fagaðila að menningararﬁnum
þar með tryggt á netinu, bæði á íslensku og ensku.
Fjöldi starfa: 1
MR70 Efnisöﬂun, greining og skráning
Leitast verður við að skrá þannig að leit verði auðveld.
Ítarefni verður einnig safnað saman og sett fram á
aðgengilegan hátt eftir því sem við á, s.s. kynningarefni,
handrit, stiklur (e.trailer), kennsluefni.
Fjöldi starfa: 2
MR71 Skráning rita og útgeﬁns efnis um
íslenskar kvikmyndir
Til stendur að safna efninu til rafrænnar skráningar
og skönnunar og gera það þar með aðgengilegt fyrir
áhugafólk, en þó ekki síst fræðimenn, blaðamenn og
annað fagfólk.
Fjöldi starfa: 1
MR72 Gagnaöﬂun og skráning á
tónlistarmyndböndum og leiknum
auglýsingum í gagnagrunn
Fjöldi starfa: 1

ÞJÓÐSKJALASAFNI ÍSLANDS
MR73 Röðun skjalasafna í hillur
Þjóðskjalasafn er að taka í notkun 6.000 hillumetra af
hillum. Raða þarf um 70.000 skjalaöskjum af brettum
í hillur.
Fjöldi starfa: 3 sumarstarfsmenn
MR74 Skráning bókasafns
Handbókakostur safnsins er óskráður og hefur það
verk mátt mæta afgangi við forgangsröðun verkefna
stofnunarinnar.
Fjöldi starfa: 1 sumarstarfsmaður
MR75 Skráning einkaskjalasafna og opinberra
safna
Fjöldi lítilla einkaskjalasafna sem borist hafa safninu
síðasta áratug liggja óskráð og óaðgengileg. Sama er að
segja um ýmis söfn opinberra aðila frá fyrri árum.
Fjöldi starfa: 4-6 sumarstarfsmenn
MR76 Þrif á lóð og lagfæringar
Almenn þrif á lóð og plani. Sópa, hreinsa illgresi, mála
stæði, hreinsa veggjakrot. Oﬂ.
Fjöldi starfa: 1 sumarstarfsmaður
MR77 Innsláttur á upplýsingum úr
sóknarmanntölum
Skilgreining starfs: Sagnfræðingur/ nemi í sagnfræði
með þekkingu í skjalalestri. Verkefnið tengist
manntalsgrunni Þjóðskjalasafnins og felst í að vinna upp
upplýsingar úr sóknarmanntölum sem því tengjast
Fjöldi starfa: 4-6 sumarstarfsmenn
MR78 Efnistaka dómabóka
Skilgreining starfs: Sagnfræðingur/ nemi í sagnfræði
með þekkingu í skjalalestri. Á síðustu tveimur árum
hefur verið þróaður gagnagrunnur yﬁr dómabækur
sýslumanna, sem gerbreytir notkunarmöguleikum
þessara heimilda. Nú þegar hefur verið unnið við 4
skýslur, en ﬂeiri bíða skráningar.
Fjöldi starfa: 4 sumarstarfsmenn
MR79 Jarðavefur Þjóðskjalasafns
Skilgreining starfs: Íslenskufræðingur/sagnfræðingur
með tölvuþekkingu og skjalalestur. Vinna við að
undirbúa gögn um jarðir landsins frá elstu tímum til
samtímans, vinna við landamerkjabréf og ﬂeira.
Fjöldi starfa: 1 sumarstarfsmaður
MR80 Þýðing á handbók um skjalasöfn og
skjalavörslu
Grunnþýðing á enskri handbók um almenna
skjalavörslu, Preserving Archives. Skilgreining
starfs: Nemar í þýðingarfræðum með þekkingu á
viðfangsefninu eða sambærilegu sviði.
Fjöldi starfa: 2 sumarstarfsmenn

LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI
ÍSLANDS
MR81 Aðstoðarmaður við rannsóknir
Vöktun ﬂúors og áburðarefna (Ca, Mg, K, P, S) í ösku,
jarðvegi, plöntum og drykkjarvatni búpenings á
öskufallssvæðinu undir Eyjafjöllum sumarið 2010.
Fjöldi starfa: 1
MR82 Skráning minja í Landbúnaðarsafni Íslands
Landbúnaðarháskóli Íslands rekur í samstarﬁ við
Þjóðminjasafn, Bændasamtök Íslands og ﬂeiri aðila
Landbúnaðarsafn Íslands. Verið er að búa safninu nýja
aðstöðu og gera átak í skráningu varðveislumuna og
minja. Fjöldi starfa: 1

MR83 Skráning vísindagreina í gagnagrunn
Landbúnaðarháskólinn annast rekstur gagnagrunns á
vefnum fyrir fræðigreinar á sviði landbúnaðarvísinda.
Gera þarf átak í skráningu nýrra greina inn í grunninn.
Fjöldi starfa: 1
MR84 Átak í umhverﬁsmálum
Landbúnaðarháskóli Íslands hefur sett sér markmið
um átak í umhverﬁsmálum á starfsstöðvum skólans,
t.d. á Hvanneyri og á Reykjum. Það felur m.a. í sér
endurskipulag lóða og umhverﬁs, plöntun trjáa, hleðslur,
stígagerð o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 3
MR85 Flokkun, skráning og lyklunarvinna
Nemendur í bókasafns- og upplýsingafræði gætu annast
ﬂokkunar-,skráningar- og lyklunarvinnu á efni (bæði
útgefnu efni og skjalaefni) sem ekki hefur þegar fengið
slíka meðhöndlun.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLINN Á HÓLUM
MR86 Flokkun skráning og innsláttur gagna
um sögu skólans
Starfsmennirnir munu starfa við að ﬂokka gögnin
handvirkt, forgangsraða þeim í samstarﬁ við starfsmenn
skólans, skanna þau og skrá inn í gagnagrunna.
Fjöldi starfa: 2
MR87 Skipulag Hólaskógar og vinnsla
fræðsluefnis
Nauðsynlegt er að vinna að samræmingu á því starﬁ
auk þess að þörf er á að gera ástandsmat á skóginum,
meta hvar eigi að grisja, hvar skuli skipuleggja
stíga í gegnum skóginn. Einnig er mikilvægt að
vinna að fræðsluefni í tengslum við fræðslustíga og
ferðaþjónustu. Starﬁð felur í sér verkstjórn og vinna með
sjálfboðaliðum.
Fjöldi starfa: 1
MR88 Lifandi menningararfur
Óskað er eftir nema sem ynni að þróun dagskrána
og fræðsluefnis því tengdu og nema sem sæi um
markaðssetningu, skipulag og stjórnun viðburða ásamt
því að leggja spurningalista fyrir gesti.
Fjöldi starfa: 2
MR89 Ástand hrossa í hestaferðum
Þörf er á nemendum til að gera einfalda úttekt
á hestakosti í hestaferðum með spurningum til
hestamanna um þjálfun og undirbúning, notkun í
ferðinni s.s. lengd dagleiða, ferðahraða, aðbúnaði hesta
á áfangastað, ásamt einfaldri úttekt á ástandi hestanna
á áfangastað s.s. járningum, fótum, holdafari og atferli.
Fjöldi nemenda: 3
MR90 Fjölbreytileiki hornsíla í Mývatni
Rannsakað verður með tilraunum hvernig hornsíli í
Mývatni hafa aðlagast að búsvæðum sem einkennast af
ólíkum hita.
Fjöldi starfa: 1
MR91 Þróun og prófun á aðferðafræði við PITmerkingar á laxﬁskum
Verkefnið felst í því að setja saman og stilla PIT-tækin,
smíða loftnet, gera stutta úttekt á birtum greinum á
þessu sviði og gera tvær litlar tilraunir er lúta að því
að þróa bestu aðferðir við að merkja ﬁska og kanna
skilvirkni þessara tækja við íslenskar aðstæður.
Fjöldi starfa: 1
MR92 Mengunarþol þorska
Háskólinn á Hólum hefur verið að vinna að tilraunum
á þoli þorsks á lífrænni mengun og súrnun umhverﬁs
þeirra. Skólinn óskar eftir að ráða starfsmann til að
halda þessum tilraunum áfram. Starfsmaðurinn mun
aðstoða við framgang tilraunanna og efnarannsóknir.
Fjöldi starfa: 1
MR93 Rannsóknargagnagrunnur um jarðir í
Skagaﬁrði frá landnámi til 19. Aldar
Verkefnið felist í uppsetningu og hönnun á
rannsóknargagnagrunni í landsupplýsingarkerﬁnu
Intrasis.
Fjöldi starfa: 1
MR94 Jarðfundnir munir frá Hólum í Hjaltadal
Verkefnið felist í að búa til skrá á tölvutæku formi um
gler og járngripi (ca. fjöldi gripa úr gleri og járni er 7000)
sem hafa fundist við uppgröftinn á Hólum í Hjaltadal.
Fjöldi starfa: 2
MR95 Fornleifauppgröftur og úrvinnsla við
Kolkuós í Skagaﬁrði
Verkefnið felist í taka þátt í uppgreftrinum og vinna úr
gögnum eftir uppgröftinn. Fjöldi starfa: 4

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK
MR96 Samsetning íslenskra stjórna
Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á hvort brotalamir
haﬁ verið á samsetningu íslenskra stjórna og ef svo
var, koma fram með leiðbeinandi tilmæli um hvernig
stjórnarskipan geti verið betur háttað í framtíðinni.
Fjöldi starfa:1
MR97 Orkusetur – Laboratory Assistant
The applicant would help develop eduational and
research equipment in the thermal/ﬂuids area, including
but not limited to wind tunnels, steam and diesel
engines, electric vehicles, ﬂow benches and others.
Fjöldi starfa: 1
MR98 Greining á steyptum veggjum undir
jarðskjálftaálagi
Verkefnið felist í því að halda áfram með útreikninga
sem þegar eru komnir. Setja þarf upp reikninmódel inn í
ANSYS smástykkjaforiti og greina þau.
Fjöldi starfa: 1

MR99 Sjálfbært háskólastarf
Starﬁð felst í að halda utan um og hrinda af stað
framfylgd umhverﬁsstarfs Háskólans í Reykjavík. Setja
þarf upp umgjörð um kynningu umhverﬁsstefnu skólans,
skipuleggja framkvæmd hennar og útfæra aðgerðir.
Fjöldi starfa: 1.
MR100 Miðlun niðurstaðna íslenskra
byggingarrannsókna
Starﬁð felst í að taka saman heimildir um íslenskar
rannsóknir á byggingaraðferðum og byggingarefnum
fyrir HR og Vistbyggðarráð og miðla þeim á vefsíðu
Vistbyggðarráðs. Skrásetja þarf heimildirnar í
gagnabanka með tilliti til þess hvernig niðurstöðurnar
gætu nýst við að þróa vistvænni byggingarhætti
hérlendis.
Fjöldi starfa: 1.
MR101 Skipulagsákvarðanir og byggingarleyﬁ
til húsbygginga á jaðarsvæðum
höfuðborgarsvæðisins 2000-2009
Starﬁð felst í gagnaöﬂun fyrir rannsóknir innan HR í
skipulagsmálum, nánar tiltekið á þróun skipulagsmála á
jaðarsvæðum höfuðborgarsvæðisins á þenslutímanum á
fyrsta áratug þessarar aldar.
Fjöldi starfa: 1.
MR102 Ráðstöfun landbúnaðarlands til
annarra nota en matvælaframleiðslu
Starﬁð felst í gagnaöﬂun fyrir rannsóknir innan
HR í skipulagsmálum, nánar tiltekið á rýrnun
landbúnaðarlands til matvælaframleiðslu vegna ýmissar
mannvirkjagerðar og framkvæmda á jaðarsvæðum
höfuðborgarsvæðisins á þenslutímanum á fyrsta áratug
þessarar aldar.
Fjöldi starfa: 1.
MR103 Tilraunastofa í iðustreymi
Verkefnið snýst um útfærslu sjálfvirks vélbúnaðar fyrir
tilraunir sem hafa það markmið að auka skilning okkar á
áhrifum bjögunar og varmaburðar á hreyﬁngar örsmárra
agna í iðustreymi. Um er ræða þróun, vélhönnun og
smíði ásamt gerð stýringa og reglun vélbúnaðarins.
Fjöldi starfa: 2
MR104 Umsjón með þjálfun ólympíufara í
stærðfræði og gerð kennsluefnis
Nemandi mun sinna yﬁrferð á lausnum verkefna
nemenda sem koma til með að taka þátt í
ólympíukeppni í stærðfræði í Astana í Kasakstan í sumar.
Í framhaldi af þjálfun verður búin til handbók fyrir
stærðfræðinemendur á framhaldsskólastigi til að kynna
fyrir þeim Ólympíudæmi í stærðfræði.
Fjöldi starfa: 1
MR105 Smíði og prófun sérhæfðra tækja
til verklegrar kennslu í læknisfræðilegri
eðlisfræði
Skilgreining á því hvaða æﬁngar verða kenndar og drög
að hönnun tækjabúnaðar liggur fyrir. Verkefnið felst
í að ljúka hönnun og smíða þann búnað sem þarf að
sérsmíða fyrir þessar verklegu æﬁngar.
Fjöldi starfa: 2
MR106 Development of vibration device
for treating bone loss in spinal cord injured
patients
The project idea is to measure quantitatively the
inﬂuence of vibration stimulus on bone density and
assess a novel experimental therapeutical tool for
restoring bone loos in spinal cord injured patients.
Fjöldi starfa: 1
MR107 Hönnun og smíði á stereotax fyrir
sebraﬁska
Stereotax er tæki sem er notað til þess koma rafskautum
og píplum fyrir í taugavef við raﬂeðlisfræðilegar
mælingar. Slík tæki eru framleidd fyrir menn sem og
tilraunadýr af ýmsum toga.
Fjöldi starfa: 2
MR108 Starfsmannaveﬁr í MySchool
Verkefnið felist í því að a) greina þarﬁr skólans fyrir
starfsmannaveﬁ, með samtölum við kennara sem nota
kerﬁð, b) hanna uppsetningu í MySchool og utan, c)
útfæra og prófa nauðsynlega virkni, og d) innleiða nýja
kerﬁð í Háskólanum í Reykjavík.
Fjöldi starfa: 2
MR109 Uppsetning á rannsóknarbúnaði
Verkefnið felist í því að a) meta kosti og galla tveggja
mismunandi umsjónarkerfa, b) setja upp annað kerﬁð
á einum tölvuklasa deildarinnar, c) prófa kerﬁð með
ýmsum álagsprófunum, og d) gera leiðbeiningar um
uppsetningu og notkun kerﬁsins.
Fjöldi starfa: 2
MR110 Innﬂutningur vefja í Eplicu
Verkefnið felist í því að a) greina ytri veﬁ og skilgreina
þarﬁr fyrir yﬁrfærslu þeirra, b) hanna og útfæra sjálfvirkt
ferli fyrir yﬁrfærsluna, og c) prófa ferlið með yﬁrfærslu á
ytri vefjum tölvunarfræðideildar.
Fjöldi starfa: 2
MR111 Leitarviðmót í gagnasöfnum
Verkefnið tengist bókasafni HR og felst í að smíða
leitarviðmót þar sem leitað er í öllum gagnasöfnum sem
BUHR (Bókasafn og upplýsingaþjónusta HR) er með í
áskrift.
Fjöldi starfa: 1-2
MR112 Ritstjórnarskýrslur vefsvæða í Eplica
Verkefnið felist í því að a) greina þarﬁr ritstjóra fyrir
upplýsingar um það vefefni sem þeim tengist, með
samtölum við notendur sem nota kerﬁð, b) hanna
viðmót fyrir slíka upplýsingagjöf, c) útfæra og prófa
nauðsynlega virkni, og d) innleiða þessa viðbót í vefkerﬁ
í Háskólans í Reykjavík.
Fjöldi starfa: 2
MR113 Alumni – félag fyrrverandi nemenda HR
Verkefnið felur í sér að koma saman ráðgefandi
Alumniráði í öllum deildum skólans og útbúa

framkvæmdaráætlun fyrir alumni starf við HR.
Þarfagreina Alumni starﬁð og koma með hugmyndum
að atburðum og framkvæmd.
Fjöldi starfa: 1
MR114 Leggðu þitt af mörkum til að eﬂa
samfélagshæfni æsku landsins!
Staðfæring námsefnis í fjármálalæsi og samfélagsábyrgð
fyrir 6-14 ára grunnskólanema.
Fjöldi starfa: 4.
MR115 Yﬁrferð og sameining gagnaskráa í
SPSS
Starﬁð felst í að taka saman sambærilegar breytur
úr 9 stórum gagnasöfnum sem hefur verið safnað
með spurningalistakönnunum allt frá 1992 fram á
þennan dag meðal unglinga í 8.-10. bekk og meðal
framhaldsskólanema. Fjöldi starfa: 2.
MR116 Sameining og textavinnsla nokkurra
greina um rannsóknaraðferðafræði í bók um
aðferðafræði
Starﬁð felst í að sameina í eina skrá allnokkrar
fræðigreinar og bókarkaﬂa sem leggja mætti fram sem
bókarhandrit til birtingar. Þá þarf að aﬂa heimilda í 1-2
kaﬂa sem enn er ólokið og ganga þar frá töﬂum.
Fjöldi starfa: 1.
MR117 Einelti meðal grunnskólabarna, skipt
eftir sveitarfélögum
Upplýsingarnar sem verkefnið leiðir í ljós munu þannig
gagnast þeim sem starfa að þessum mikilvæga
málaﬂokki í skólum landsins og er þannig afar hagnýtt.
Verkefnið er unnið upp úr fyrirliggjandi gögnum sem
Rannsóknir & greining hefur aﬂað meðal 10 til 13 ára
nemenda árin 2005, 2007 og 2009. Öll gögnin eru
þýðisgögn (allir spurðir í viðkomandi árgöngum).
Fjöldi starfa: 1.
MR118 Orðnotkun á vefsíðum skóla
Vefsíður eru andlit skóla í dag. Mikilvægt er að skoða
orðanotkun á vefsíðum skóla því orðnotkun hefur áhrif
á hvor notandi ﬁnni það sem hann leitar að. Hér er gert
ráð fyrir að skoðaða verði vefsíður, talað við notendur og
gerð notendaprófanir
Fjöldi starfa: 1.
MR119 Hver er vandi forritunarnema og
hvernig má bregðast við honum með
gagnvirku námsefni
Markmið með rannsókninni er að auka þekkingu á
vanda nýnema í forritunarnámi og meta sérstaklega
hvort gagnvirkt kennsluefni komi að gagni.
Fjöldi starfa: 2.
MR120 Könnun á þekkingu forelda á notkun
og kennslu í upplýsingatækni í skólum
Hér er gert ráð fyrir spurningakönnun og viðtölum.
Fjöldi starfa: 1.
MR121 Könnun á námsvenjum og samskipti
nemenda
Hér er gert ráð fyrir spurningakönnun og viðtölum.
Fjöldi starfa: 2.
MR122 Könnun á hvernig nemendur nýta
efni frá kennara og hvaða áhrif hefur það á
námsárangur þeirra
Hér er gert ráð fyrir spurningakönnun og viðtölum.
Fjöldi starfa: 2.

RANNSÓKNARMIÐSTÖÐ
FERÐAMÁLA
MR123 Gagnaöﬂun vegna kannanna
ferðafólks sumarið 2010
Rannsóknamiðstöð ferðamála heldur úti nokkrum
könnunum meðal ferðafólks í sumar. Þær eru á fjórum
stöðum á landinu og til að tryggja gæði gagnaöﬂunar
og svörun er mikilvægt að hafa fólk á staðnum sem
fylgir vinnunni eftir og nálgast ferðafólk persónulega.
Staðirnir eru: Fjallabyggð, Mývatnssveit, Borgarfjörður
Eystri og Borgarnes/Borgarfjörður.
Fjöldi starfa: 4-8

HÁSKÓLI ÍSLANDS
FÉLAGSVÍSINDASTOFNUN HÍ
MR124A A - Gögn úr innra starﬁ
Markmiðið með verkinu er að fara yﬁr rannsóknir
stofnunarinnar og ﬂokka þær. Þau gögn og niðurstöður
sem hægt er að gera aðgengilegar í opnum aðgangi
verða teknar sérstaklega saman þannig að hægt verður
að leita eftir efnisﬂokkum að t.d. rannsóknum um
kosningar og kosningahegðun, um velferðarmál eða um
atvinnuleysi.
MR124B B - Alþjóðlegir gagnagrunnar og
opinn aðgangur Markmiðið með verkinu er að
taka saman og gera aðgengilega þá gagnagrunna sem
Félagsvísindastofnun og fræðifólk við þær deildir sem
standa að stofnuninni hafa byggt upp. Hugmyndin
er að opna netaðgang sem inniheldur hlekki inná
þessa grunna þannig að hægt sé að fá yﬁrsýn um þá
alþjóðlegu gagnagrunna á sviði félagsvísinda sem
innihalda gögn um Ísland.
Fjöldi starfa: 2
MR125 Starfsmenn í tengslum við aldarafmæli
Háskóla Íslands
Þau verkefni felast í vinnslu á afmælisvef, skipulagningu
viðburða, tengdum afmælisárinu og undirbúningi á
dagskrárhandbók afmælisársins. Auk annarra tilfallandi
verkefna.
Fjöldi starfa: 2
MR126 Starfsmenn á Markaðs-og
samskiptasviði
Verkefni sem miðar að því að bæta aðgengi heyrnar-og

sjónskertra að vef Háskóla Íslands, efnisvinnslu á vef
Háskóla Íslands og koma að vinnu við vef sjóða Háskóla
Íslands. Þá munu þessir aðilar koma að undirbúningi og
starﬁ við Háskóla unga fólksins.
Fjöldi starfa: 2
MR127 Gagnavinnsla
Starfsmenn til Skjalasafns annarra starfa við
gagnavinnslu og annað sem fellur til í miðlægri
stjórnsýslu skólans.
Fjöldi starfa: 2
MR128 Samstarfsverkefni HÍ og Norræna
Hússins
Starfsmenn munu vinna við samstarfsverkefni Háskóla
Íslands og Norræna hússins: Tilraunalandið sem er
vísindasmiðja fyrir börn.
Fjöldi starfa: 4

HÁSKÓLI ÍSLANDS
FÉLAGSVÍSINDASVIÐ
MR129 Vefvinnsla
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands óskar eftir starfskrafti
í vefvinnslu í sumar. Fyrirhugað er að gera verulegar
breytingar á heimasíðu sviðsins og kennara þess, bæði á
íslensku og ensku. Fjöldi starfa: 1
MR130 Heimasíða Rannsóknarseturs í
fólksﬂutningum og fjölmenningu
Verkefni nemanda væri að gera aðgengilega heimasíðu
fyrir rannsóknarsetrið, sem verður nýtt af þeim sem vilja
kynna sér rannsóknir á fólksﬂutningum og fjölmenningu
á Íslandi og til þess að eﬂa starf setursins.
Fjöldi starfa: 1
MR131 Mansal barna
Markmið verkefnis er að undirbúa umsókn um
rannsóknarstyrk um mansal barna. Verkefni þetta felst í
að aﬂa fræðilegra og almennra gagna um mansal barna
í Evrópu og þá sérstaklega þau mál sem hafa farið til
dómstóla.
Fjöldi starfa: 1
MR132 Íslensku heimavistarskólarnir
Markmið verkefnis er að taka saman sögu þessara skóla
og varpa ljósi á reynslu þeirra sem þar stunduðu nám.
Verkefni þetta felst í að aﬂa gagna um þessa skóla og
að taka viðtöl við einstaklinga sem gengu í slíka skóla.
Fjöldi starfa: 1
MR133 Fósturbörn á Íslandi
Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á ástæður þessa
og upplifun þeirra einstaklinga sem urðu fósturbörn með
þessum hætti.
Fjöldi starfa: 1
MR134 Kortlagning aðstoðar til fátækari
landa
Verkefnið mun kortleggja slíka aðstoð sem veitt er af
fyrirtækjum og margvíslegum frjálsum félagasamtökum.
Fjöldi starfa: 2
MR135 Hlutfall kynjanna í fjölmiðlum
Verkefnið snýr að talningu og greiningu á hlutfalli karla
og kvenna á forsíðu Fréttablaðsins og Morgunblaðsins á
eins mánaðar tímabili. Fjöldi starfa: 1
MR136 Sjálfsmyndarsköpun og hrunið
Verkefnið snýr að skráningu gagna í tengslum við
rannsóknaverkefni umsjónarmanns um sjálfsmynd og
hrunið.
Fjöldi starfa: 1
MR137 Eftirlendufræði á Norðurlöndunum og
í Evrópu
Verkefnin eru að kortleggja rannsóknir í eftirlendufræðum annars vegar á Norðurlöndum og hins vegar í
Evrópu.
Fjöldi starfa: 1
Mr138 Skráning gagna í mannfræði
Vinna nemanda felst í því að skipuleggja og skrá inn í
gagnagrunn gögn sem tengjast rannsóknum kennara í
mannfræði.
Fjöldi starfa: 1
MR139 Tímaritið Mannfræði
Vinna nemenda felst í því að gera tímarit sem fjallar um
mannfræði og kynna þannig sviðið fyrir almenningi.
Fjöldi starfa: 2
MR140 Námsbraut í safnafræði
Verkefnið felst í því að taka viðtöl við þá sem stofnað
hafa til safna eða safnvísa og reka þau í dag.
Fjöldi starfa: 2
MR141 Umbreyting íslensks bókmenntaarfs
Verkefnið felst í því að kortleggja breytingu íslensks
bókmenntaarfs með sérstakri áherslu á hvaða forsendur
viðkomandi aðilar hafa geﬁð sér fyrir stofnun þessara
nýju bókmenntastofnana og hvaða mælikvarða verið er
að nota til að meta velgengni þeirra.
Fjöldi starfa: 2
MR142 Gagnasafn um þjóðfræði samtímans
Verkefnið felst í að koma skipulagi á þetta safn, skrá það
í gagnagrunn, lykla gögnin og gera þau leitarhæf til að
auðvelda rannsóknir, útgáfu og aðra miðlun á þessu efni
sem og notkun þess til kennslu.
Fjöldi starfa: 2
MR143 Eftirlitsmyndavélar í miðborg
Reykjavíkur
Starfsmenn verkefnisins eiga að vinna vandaða
vettvangsrannsókn á afmörkuðu svæði í miðborginni og
skrá þar fjölda, tegundir, eignarhald, tilgang og sjónsvið
eftirlitsmyndavéla.
Fjöldi starfa: 2
MR144 Jafnrétti til náms: Fatlaðir nemendur
við Háskóla Íslands

Verkefnið felst í því að a) taka viðtöl við fatlaða
háskólanema, afrita þau og greina. b) greina stöðu
fatlaðra nemenda við HÍ út frá íslenskum rétti, reglum
sem HÍ hefur sett sér og þeim mannréttindaáherslum
sem er að ﬁnna í nýjum samningi SÞ um jafnan
rétt fatlaðs fólks, c) safna á kerﬁsbundinn hátt og
innihaldsgreina opinberar upplýsingar um það hvernig
erlendir háskólar standa að stuðningi við fatlaða
nemendur.
Fjöldi starfa: 4
MR145 Skráning gagna í félags- og
mannvísindadeild
Vinna nemanda felst í því að skipuleggja og skrá inn í
gagnagrunn gögn sem tengjast rannsóknum kennara
deildarinnar.
Fjöldi starfa: 2

HÁSKÓLI ÍSLANDS
HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐ
MR146 Vefmál
Vefur deilda Heilbrigðisvísindasviðs og sviðsins er ekki
fullþýddur á ensku.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD
MR147 Undirbúningsvinna og gerð
fræðsluefnis fyrir fjölskyldur veikra barna og
barna á Barnaspítala Hringsins
Verkefnið felst í heimildaleit og úrvinnslu á
fyrirliggjandi upplýsingum í samstarﬁ við starfsmenn
hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands og Barnaspítala
Hringsins, greina efnið og gera þær aðgengilegar
á skapandi hátt fyrir prentun og miðlun á vef og í
bæklinga.
Fjöldi starfa: 2-4
MR148 Frágangur til útgáfu á klínískri
vinnubók í barnahjúkrun
Um er að ræða vinna við frágang efnis, hönnunarvinnu
og frágang til prentunar. Fjöldi starfa: 1
MR149 Rannsóknamaður í barnahjúkrun
Unnið verður að afmörkuðum rannsóknaverkefnum,
heimildaskýrslugerð og tölfræðilegri úrvinnslu.
Fjöldi starfa: 1
MR150 Gagnasöfnun í meðferðarrannsókn
á fólki með langvinna lungnateppu og
fjölskyldum þeirra
Verkefnið felist í því að innkalla þáttakendur til
gagnasöfnunar og í meðferðartíma ásamt öﬂunar
rannsóknargagna.
Fjöldi starfa: 1-2
MR151 Aðstoð og vinna við gagnasöfnun
vegna rannsóknar um sjálfsöryggi mæðra í
fæðingu
Myndi t.d. henta ljósmóður- eða hjúkrunarfræðinema.
Væri æskilegt að viðkomandi hefði þekkingu á
megindlegri rannsókaraðferð. Fjöldi starfa:1
MR152 Átaksverkefni til að bæta
verkjameðferð á Landspítala
Tilgangur verkefnisins er að bæta verkjameðferð
og verður það innleitt á öllum deildum skurð- og
lyﬂækningasviða Landspítala. Í því felst að innleiða
starfsþróunarnámskeið fyrir hjúkrunarfræðinga sem á að
auka þekkingu þeirra og færni í verkjameðferð.
Fjöldi starfa: 1
MR153 Vinna við gagnaskráningu og
gerð gagnaskráa fyrir rannsóknargögn úr
heilbrigðiskönnunum
Um er að ræða vinnu við að koma tilteknum
upplýsingum úr spurningalistum heilbrigðiskannana á
tölvutækt form.
Fjöldi starfa: 2
MR154 Áhrif öskufalls á heilsufar íbúa undir
Eyjafjöllum
Yﬁr verkefninu í heild verður þverfræðileg stjórn, en svo
verða klasar sem takast á hendur ákveðin verkefni, eins
og rannsóknir á öndunarfærum og blóðrás, rannsóknir á
andlegum áhrifum, rannsóknir á heilsu barna, rannsóknir
á heilsu björgunarsveitarmanna, osfrv.
Fjöldi starfa: 2
MR155 Gagnavinnsla
Innsláttur gagna inn í SPSS og lýsandi tölfræði.
Fjöldi starfa 1
MR156 Mat á hermikennslu í
heilbrigðisvísindum
Verkefnið fælist í því að slá gögn inn á tölvutækt form
og vinna úr könnun sem lögð var fyrir þátttakendur í
hermikennslu. Fjöldi starfa: 1
MR157 Stöðluð hjúkrunarskráning í
heilsugæslu
Greining á hjúkrunarvandamálum og
hjúkrunarmeðferðum innan heilsugæslunnar og að
kanna hvort ICNP henti til kóðaðra skráninga á þeim.
Fjöldi starfa: 1
MR158 Aðstoð við utanumhald með útgáfu
bókar um ofbeldi gegn konnum
Verkefnið fælist í því að aðstoða ritstjóra bókarinna
við utanumhald tengt útgáfu bókarinnar s.s að safna
saman öllum fylgiskjölum í bókina, vinna að utsetningu
efnisyﬁrlits og öðru er tengist frágangi bókarinnar.
Fjöldi starfa: 1
MR159 Aðstoð við utanumhald
á gagnaúrvinnslu og frágangs á
rannsóknaskýrslum

Verkefnið fælist í því að aðstoða ábyrgðarmann
rannsóknanna við frágang á rannsóknarniðurstöðum
(s.s uppsetningu taﬂa) til birtingar í skýrslum sem og til
birtingar í innlend og alþjóðleg vísindatímarit.
Fjöldi starfa: 1
MR160 Aðstoð við heimildaöﬂun og umsóknir
um rannsóknarstyrki
Verkefnið fælist í því að aðstoða ábyrgðarmann
rannsóknanna við heimildasöfnun er tengjast
greinarskrifum upp úr fjölmörgum rannsóknum á
innleiðingu fjölskylduhjúkrunar á LSH.
Fjöldi starfa: 1
MR161 Undirbúningur fyrir innleiðingu
klínískar leiðbeiningar um mat og fyrstu
viðbrögð við ofbeldi í nánum samböndum á
Landspítala háskólasjúkrahúsi (LSH)
Leiðbeiningunum er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir
hjúkrunarfræðinga og ljósmæður við greiningu og fyrstu
viðbrögð við ofbeldi í nánum samböndum.
Fjöldi starfa: 2
MR162 Stjórnun og fræðsla í hjúkrun
Unnið er að rannsóknar- og þróunarverkefnum er varða
stjórnun í hjúkrun og fræðslu og kennslu.
Fjölda starfa: 1
MR163 Öryggi í heilbrigðisþjónustu – vinna og
vinnumhverﬁ í hjúkrun
Unnið er að nokkrum rannsóknar- og þróunarverkefnum
er varða öryggi í heilbrigðisþjónustu s.s. vinnu og
vinnuumhverﬁ hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða,
vinnuferla, öryggi, gæði og árangur þjónustunnar.
Fjöldi starfa: 1
MR164 Átak í umhverﬁ hjúkrunarfræðideildar
Verkefnið er átaksverkefni í að fegra og bæta umhverﬁ
hjúkrunarfræðideildar með þrifum og tiltekt.
Fjöldi starfa: 1-2

HÁSKÓLI ÍSLANDS
HUGVÍSINDASVIÐ
MR165 Gerð skjákynningar fyrir
handritasýningu Árnastofnunar
Gerð stuttrar texta- og myndakynningar
(skjákynning) fyrir almenning um tilvist íslenskra
handrita í veröldinni, rannsóknir á þeim, kennslu um þá
texta er þau varðveita, skrift þeirra og efnislega gerð.
Fjöldi starfa: 2
MR166 Gerð yﬁrlitsrits, Áfanga í
leiklistarfræðum
Verkefnið er gerð yﬁrlitsrits, Áfanga í leiklistarfræðum,
sem gefa á innsýn í rannsóknir, kenningar og tækni í
leiklist og leikhússtarﬁ sem þróast hafa á 20. öld og
fram á okkar daga.
Fjöldi starfa: 1
MR167 Alfræði íslenskra bókmennta
Verkefnið fælist í skráningu eða fullvinnslu færslna í
Alfræðina, einkum um höfunda sem fæddir eru fyrir
1500 eða um hugtök á sviði bókmenntafræði.
Fjöldi starfa: 3
MR168 Skriðuklaustursrannsóknir – skráning
gripa í Sarp
Óskað er eftir starfsmanni til sérstaks átaksverkefnis við
að skrásetja gripi, sem fundist hafa við uppgröftinn, í
rafræna gagnagrunninn Sarp.
Fjöldi starfa: 1
MR169 Skriðuklaustursrannsóknir
uppgröftur
Fornleifauppgröftur hefur staðið yﬁr á rústum
Skriðuklausturs í Fljótsdal síðan 2002. Óskað er eftir
nema í fornleifafræði til starfa við hann frá 21. júní - 20.
ágúst.
Fjöldi starfa: 1
MR170 Íslenskt mál á 19. öld
Verkefni nemendanna verður að slá inn á tölvu bréf
alþýðufólks á 19. öld.
Fjöldi starfa: 3
MR171 Skráning verka og frágangur teikninga
eftir Þorvald Skúlason
Óskað er eftir nemanda til að vinna “átaksverkefni” fyrir
Listasafn HÍ í sumar, u.þ.b. 1 mánuð við skráningu verka,
frágang teikninga eftir Þorvald Skúlason, ljósmyndun,
uppsetningu verka o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 1
MR172 Stafrænar bækur síðari alda
Verkefnið felst í því að slá inn texta úr prentuðum
íslenskum bókum frá siðaskiptum fram á 19. öld.
Fjöldi starfa: 2
MR173 Stafræn handrit og bréf síðari alda
Verkefnið felst í því að slá inn margvíslega óprentaða
íslenska texta frá 18. og 19. öld.
Fjöldi starfa: 2
MR174 Rannsóknagögn Björns Guðﬁnnssonar
Verkefnið felst í því að skanna og skrá gögn úr
mállýskurannsókn Björns Guðﬁnnssonar sem var unnin
upp úr 1940.
Fjöldi starfa: 1
MR175 Umskráning og aðlögun
mállýskugagna
Verkefnið felst í því að færa rannsóknagögn af
segulböndum yﬁr í stafrænt form.
Fjöldi starfa: 1
MR176 Söfnun og skráning gagna um íslenskt
táknmál
Verkefnið felist í því að taka upp á myndbönd (stafrænt
form) samtöl, frásagnir og ﬂeiri máldæmi um íslenska
táknmálið. Fjöldi starfa: 2

MR177 Ritlist
Verkefnið felst í að safna saman á eina stóra bók
framúrskarandi smásögum frá sem ﬂestum löndum
heimsins.
Fjöldi starfa: 1
MR178 Upplifun Íslendinga af
efnahagskreppunni
Verkefnið felst í því að taka viðtöl við fólk, skrá þau og
afrita.
Fjöldi starfa: 4
MR179 Undirbúningsvinna við vefrit
Hugvísindasviðs
Verkefnið felist í því að aﬂa efnis frá föstum kennurum
sviðsins, stundakennurum og framhaldsnemum og vinna
það til birtingar á vef.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
ÍÞRÓTTA-, TÓMSTUNDA- OG
ÞROSKAÞJÁLFASVIÐ
MR180 Fullvinna og klára vef fyrir
Rannsóknarstofu í Íþrótta- og heilsufræðum
Tengja vef RIH við rannsóknarverkefni starfsmanna,
meistara- og doktorsnema og annara á MVS.
Leggja drög að áætlun vegna kynningar starfsemi
og rannsóknarverkefna RIH fyrir samstarfsaðilum,
fagfélögum, stjórnvöldum og ﬂeiri aðilum.
Fjöldi starfa: 1
MR181 Setja upp vef fyrir rannsóknarverkefni
Setja upp vef, fullvinna efni og texta sem á að fara á vef
og ﬂeira sem tengist uppsetningu heimasíðu.
Fjöldi starfa: 1
MR182 Yﬁrlit yﬁr rannsóknar- og
þróunaverkefni á sviði tómstunda- og
æskulýðsmála
Undirbúa og framkvæma forrannsókn á tómstunda- og
æskulýðsstarﬁ, þar sem þátttaka og viðhorf barna og
unglinga í tómstundastarﬁ verði könnuð.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
LYFJAFRÆÐIDEILD
MR183 ÁTAK Í SÖFNUN, SKRÁNINGU OG
ÚRHLUTUN SJÁVARHRYGGLEYSINGJA
Áhersla verður lögð á rannsóknir á sjávarhryggleysingjum sem hafa mjúkt yﬁrborð því þeir eru líklegri til
þess að stunda efnahernað og framleiða þar af leiðandi
áhugaverð efnasambönd. Skrá þarf hvert sýni fyrir sig
m.t.t. söfnunarstaðs, útlits og magns.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
MATVÆLA- OG
NÆRINGARFRÆÐIDEILD
MR184 Fræðsluefni um næringu og íþróttir
Markmið verkefnisins er að gefa út fræðsluefni sem
íþróttafélög geta nýtt sér í sínu starﬁ til þess að hvetja
iðkendur til hollara fæðuvals.
Fjöldi starfa: 1
MR185 Aukin næringarmeðferð sjúkra á
Íslandi
Söfnun upplýsinga og samantekt varðandi nám og
undirbúning fyrir kennslu sem hefst haustið 2011.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
MENNTAVÍSINDASVIÐ
MR186 Rannsóknarstofa um þróun skólastarfs
Verkefnið felst í skráningu á rannsóknargögnum og
þá fyrst og fremst á viðtölum en einnig aðstoð við
uppbyggingu gagnagrunns.
Fjöldi starfa: 1
MR187 Aðstoð við vef Menntavísindasviðs.
Aðstoð við vefstjóra og söfnun efnis o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 1
MR188 Aðstoð við samantekt og söfnun efnis
um kennaramenntun á Norðurlöndum
Fjöldi starfa: 1
MR189 Aðstoð við gagnasöfnun vegna
endurskoðunar á kennaranámi
Verkefnið felst m.a. í viðtölum um námið og úrvinnslu á
fyrirliggjandi gögnum.
Fjöldi starfa: 1
MR190 Þýðingar á námsefni og námsefnisgerð
fyrir hugbúnaðinn GeoGebra
Verkefnið felist í að vinna í teymi, með tveimur öðrum
nemendum og verkefnisstjóra, að slíkum þýðingum og
námsefnisgerð.
Fjöldi starfa: 2

HÁSKÓLI ÍSLANDS
RANNSÓKNASTOFA Í LYFJAOG EFNAFRÆÐI
MR191 Verkefnið felst í aðstoð við úrhlutun á
þrávirkum lífrænum efnum úr hvalspiki
Verkefnið felst í aðstoð við úrhlutun á þrávirkum
lífrænum efnum úr hvalspiki og aðstoð við

efnagreiningar og úrvinnslu gagna. Nokkur
efnafræðikunnátta er nauðsynleg.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
RANNSÓKNASTOFNUN
Í BARNA- OG
FJÖLSKYLDUVERND
MR192 Fjölgun barnaverndartilkynninga
Þáttur háskólanema í þessu verkefni er þrískiptur:
Fyrsti hlutinn snýst um að aﬂa gagna og sjá til þess að
gagnasöfnun gangi eftir. Annar þátturinn er að skrá
niður tölulegar upplýsingar úr gögnunum í excel eða
álíka tölvuforrit til tölfræðilegrar vinnslu (SPSS). Þriðji og
síðasti þátturinn væri að vinna úr gögnunum og útbúa
skýrslu/lokahandrit til birtingar með helstu niðurstöðum
rannsóknarinnar.
Fjöldi starfa: 1
MR193 Erlendar konur á efri árum á Íslandi:
Staða þeirra og væntingar
Helsta markmið rannsóknarinnar er að fá fram stöðu
erlendra kvenna á efri árum á Íslandi. Þá er ætlunin
að fá fram mynd af því hvernig þær standa í íslensku
samfélagi og hvort það sé eitthvað sem hindrar þær í
samfélagsþátttöku.
Fjöldi starfa: 1
MR194 Eldri borgarar, fátækt og einangrun
Helsta markmið verkefnisins er að rannsaka og
kortleggja aðstæður og líf fólks, 67 ára og eldra, sem
fær lægstu bætur Tryggingastofnunar.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
STARFSMANNASVIÐ
MR195 Vinna að þýðingum á vef
starfsmannasviðs úr íslensku á ensku
Það á við innri vef sviðsins og fjölda verklagsreglna sem
brýn þörf er á að þýða á ensku.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
STOFNUN
STJÓRNSÝSLUFRÆÐA
MR196 Stofnun stjórnsýslufræða
Verkefnið felst í að aﬂa og greina gögn um íslensku
stjórnmálaﬂokkana.
Fjöldi starfa: 1

HÁSKÓLI ÍSLANDS
VERKFRÆÐI- OG
NÁTTÚRUVÍSINDASVIÐ
MR197 Þýðing á vef sviðsins á ensku
Fjöldi starfa: 2

HÁSKÓLI ÍSLANDS
VIÐSKIPTADEILD
MR198 Verkefni við að þýða heimasíður
Viðskiptafræðideildar (Hagfræðideildar) á
ensku. Fjöldi starfa: 1
MR199 Vinna við að aðstoða kennara
Viðskiptafræðideildar við að koma
heimasíðum þeirra í gott horf.
Fjöldi starfa: 1
MR200 Vinna við að aðstoða aðjúnkt í
markaðsfræði í Viðskiptafræðideild í
rannsókn
Vinna við að aðstoða aðjúnkt í markaðsfræði í
Viðskiptafræðideild í rannsókn sem lýtur að því að
hvað markaðsstjórar, sem útskrifast hafa frá HÍ, telja
að haﬁ helst vantað í nám þeirra í markaðsfræði (sk.
gapsgreining). Vinna fyrir meistaranema.
Fjöldi starfa: 1
MR201 Vinna við að gera úttekt í
samvinnu við aðjúnkt í markaðsfræði í
Viðskiptafræðideild
Vinna við að gera úttekt í samvinnu við aðjúnkt í
markaðsfræði í Viðskiptafræðideild á samkeppnishæfni
ferðaþjónustunnar sem klasa, í samanburði við klasa
þeirra þjóða sem Ísland á í mestri samkeppni við. Vinna
við gagnaöﬂun. Vinna fyrir meistaranema.
Fjöldi starfa: 1

RANNÍS RANNSÓKNARMIÐSTÖÐ
ÍSLANDS
MR202 Skráning og framsetning upplýsingar
Skráning og framsetning upplýsinga í tengslum við
verkefni um áhrifamat og nýsköpun í opinberum rekstri.
Fjöldi starfa: 1
MR203 Gagnavinnsla sjóðakerﬁs
Safna saman og uppfæra eldri gögn sjóða Rannís ásamt
innslætti á miklu safni upplýsinga í nýjan gagnagrunn,
samræma og afstemma.
Fjöldi starfa: 2

FÉLAGS- OG
TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
FÉLAGS- OG
TRYGGINGAGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
FTR01 Undirbúningur að fullgildingu
endurskoðaðs félagsmálasáttmála Evrópu
Vinnan felst meðal annars í því að taka saman
niðurstöður sérfræðinganefndar sem starfar á grundvelli
félagsmálasáttmála Evrópu að því er varðar einstök
ákvæði sáttmálans og að fara yﬁr þau lög, reglugerðir
og eftir atvikum kjarasamninga á þeim sviðum er
ákvæði sáttmálans taka til.
Fjöldi starfa: 1
FTR02 Yﬁrferð yﬁr allar reglugerðir og reglur
á sviði vinnuverndar
Yﬁrferðin skal miða að því að kanna hvort ástæða er til
að endurskoða reglugerðir og reglur á sviði vinnuverndar
með tilliti til gildandi laga og gerða Evrópusambandsins
á sviði vinnuverndar.
Fjöldi starfa: 2
FTR03 Greining á úrskurðum
úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og
vinnumarkaðsaðgerða
Vinnan felst í greiningu á úrskurðum úrskurðarnefndar
atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða og
mat á því hvort þörf er á endurskoðun laga nr. 54/2006,
um atvinnuleysistryggingar, og laga nr. 55/2006, um
vinnumarkaðsaðgerðir.
Fjöldi starfa: 2.
FTR04 Greining á úrskurðum úrskurðarnefndar
fæðingar- og foreldraorlofsmála
Vinnan felst í greiningu á úrskurðum úrskurðarnefndar
fæðingar- og foreldraorlof og mat á því hvort þörf
er á endurskoðun laga nr. 95/2000, um fæðingar- og
foreldraorlof.
Fjöldi starfa: 1
FTR05 Greining á úrskurðum kærunefndar
jafnréttismála
Vinnan felst í greiningu á úrskurðum kærunefndar
jafnréttismála sem og dómum sem kveðnir hafa verið
upp í tengslum við lög nr. 10/2008, um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla, og lögum nr. 96/2000.
Fjöldi starfa: 1
FTR06 Greining á framkvæmd laga um
greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega
fatlaðra barna
Vinnan felst í að greina ákvarðanir Tryggingastofnunar
ríkisins í tengslum við umsóknir um greiðslur á
grundvelli laga nr. 22/2006, um greiðslur til foreldra
langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, og mat á því
hvort þörf er á endurskoðun laganna, þar á meðal að
kanna hugsanlega raunaðstæður foreldra langveikra
eða alvarlega fatlaðra barna, sbr. eldri könnun.
Fjöldi starfa: 2
FTR07 Gagnasöfnun og úrvinnsla vegna
vinnu við gerð félagsvísa - Verkefni á vegum
velferðarvaktarinnar
Vinnan felst í að greina og þróa félagsvísa, meðal
annars að aﬂa gagna frá ríkisstofnunum, sveitarfélögum
og félagasamtökum, skrá gögnin og vinna úr þeim.
Fjöldi starfa: 1
FTR08 Samræða við börn um kreppuna
-Verkefni á vegum velferðarvaktarinnar
Starﬁð felst í að ræða við börn um kreppuna og fá fram
sjónarmið þeirra um hana. Fjöldi starfa: 2
FTR09 Könnun á þjónustu sveitarfélaganna við
börn og barnafjölskyldur
Verkefni á vegum velferðarvaktarinnar. Vinnan felst öﬂun
og úrvinnslu upplýsinga frá öllum sveitarfélögunum um
þá þjónustu sem þau veita börnum og barnafjölskyldum.
Fjöldi starfa: 1
FTR10 Þróun fjárhagsaðstoðar á
Norðurlöndunum
Verkefni á vegum velferðarsviðs. Vinnan felst í því að
taka saman yﬁrlit yﬁr þróun aðstoðarinnar yﬁr tiltekið
tímabil hjá hverju og einu Norðurlandanna og setja
upplýsingarnar fram á samræmdan hátt.
Fjöldi starfa: 1
FTR11 Evrópuár gegn fátækt
Vinnan felst í almennri skipulagningu og eftirfylgni
með verkefnum í tengslum við Evrópuár gegn fátækt
sem og vinnsla efnis sem tengist verkefninu og birt er á
heimasíðu verkefnisins.
Fjöldi starfa: 1
FTR12 Framkvæmdaáætlun í málefnum
innﬂytjenda
Vinnan felst í greiningu og framkvæmd þeirra verkefna
sem framkvæmdaáætlun í málefnum innﬂytjenda
kveður á um og mat á því hvort þörf er á breyttu
formi framkvæmdaáætlunarinnar í því skyni að ná
markmiðum hennar. Fjöldi starfa: 1
FTR13 Styrkir úr sjóðum Evrópusambandsins
Vinnan felst í gerð leiðarvísis fyrir þá sem vilja
sækja um styrki til tiltekinna verkefna úr sjóðum
Evrópusambandsins.
Fjöldi starfa: 1
FTR14 Rannsókn á aðstæðum einstaklinga
sem veitt hefur verið dvalarleyﬁ af
mannúðarástæðum
Vinnan felst í heildstæðri úttekt á aðstæðum
einstaklinga sem veitt hefur verið dvalarleyﬁ hér á landi
af mannúðarástæðum.
Fjöldi starfa: 1

FTR15 Verkefni í tengslum við skjalavörslu
ráðuneytisins
Vinnan felst í skipulagningu í skjalageymslum og
bókasafni ráðuneytisins.
Fjöldi starfa: 1
FTR16 Verkefni í tengslum við umsókn Íslands
um aðild að ESB
Vinnan felst einkum í yﬁrferð yﬁr fjölþjóða- og tvíhliða
samninga, bæði samninga sem Ísland er aðili að og
samninga sem ESB er aðili að en ekki Ísland. Í starﬁnu
felst m.a. að gera stuttar lýsingar á efni samninganna,
framkvæma könnun á því hvort samningarnir haﬁ verið
fullgiltir, hvort gerðir haﬁ verið fyrirvarar eða yﬁrlýsingar
við þá, o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 2
FTR17 Greining á úrskurðum úrskurðarnefndar
almannatrygginga og álita umboðsmanns
Alþingis
Vinnan felst í greiningu á úrskurðum úrskurðarnefndar
almannatrygginga og álitum umboðsmanns Alþingis.
Vinnan er nauðsynlegur þáttur í endurskoðun laga nr.
100/2007, um almannatryggingar, og laga nr. 99/2007,
um félagslega aðstoð. Fjöldi starfa: 2
FTR18 Flutningur á málefnum aldraðra og
lífeyristrygginga milli ráðuneyta
Hinn 1. janúar 2008 ﬂuttust málefni aldraðra og
lífeyristryggingar frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og
tryggingamálaráðuneytis. Ýmis gögn og upplýsingar sem
tengjast þessum málaﬂokkum eru vistaðar í málaskrá
og í skjalavörslu heilbrigðisráðuneytisins. Vinnan felst
í því að ﬂokka gögnin og ﬂytja þau yﬁr til félags- og
tryggingamálaráðuneytisins og í málaskrá þess.
Fjöldi starfa: 1
FTR19 Verkefni í tengslum við bætta
öldrunarþjónustu
Vinnan fellst í gerð viðmiðana um þörf aldraðra
fyrir dagvistun, undirbúningi notkunar sérstakra
gæðaviðmiða í öldrunarþjónustu og í að vinna að
drögum að þjónustusamningum við öldrunarstofnanir.
Fjöldi starfa: 3
FTR20 Rýmingaráætlanir fyrir sambýli
Verkefnið felst í að vinna að áætlunum um rýmingu
sambýla í hættuástandi, svo sem í náttúruhamförum.
Starfstími: 3 mánuðir.
Fjöldi starfa: 1
FTR21 Yﬁrlit yﬁr úthlutanir úr Framkvæmdasjóði aldraðra
Framkvæmdasjóður aldraðra starfar á grundvelli
laga um málefni aldraðra nr. 125/1999. Sjóðurinn er
fjármagnaður með sérstöku gjaldi sem skattstjórar
leggja á þá sem skattskyldir eru á aldrinum 16-70 ára,
samkvæmt lögum um tekjuskatt. Verkefnið felur í sér að
taka saman yﬁrlit um allar úthlutanir frá því að fyrst var
úthlutað úr sjóðnum fyrir 30 árum síðan.
Fjöldi starfa: 1
FTR22 Upplýsingasöfnun og upplýsingamiðlun
um þjónustu við fatlaða
Vinnan felst í gerð upplýsingaefnis um öll þjónustu- og
stuðningsúrræði er varða fötluð börn og fjölskyldur
þeirra. Einnig er um að ræða gerð kynningar- og
fræðsluefnis um málefni fatlaðra barna og fullorðinna
sem snýr meðal annars að einstökum fötlunum og
aﬂeiðingum þeirra, réttindum og jafnréttiskröfum,
búsetukostum og atvinnuþátttöku. Gert er ráð fyrir
því að efnið verði aðgengilegt á vefsvæði félagsog tryggingamálaráðuneytisins eða á vefsvæðum
undirstofnana.
Fjöldi starfa: 2
FTR23 Uppsetning á auðlesnu efni á vef félagsog tryggingamálaráðuneytisins.
Vinnan felst í að koma upplýsingum á vef ráðuneytisins
á þann hátt að þær verði auðlesnar. Starﬁð myndi
henta nemendum á háskólastigi á sviðum sem tengjast
verkefninu. Fjöldi starfa: 1
FTR24 Mótun hugmynda um hvernig nota
megi upplýsingatæknina til að auka aðgengi
fatlaðra að upplýsingasamfélaginu
Vinnan felst í því að greina til hvaða aðgerða sé hægt
að grípa til að auka möguleika fatlaðs fólks til aukinnar
virkni og þátttöku í samfélaginu með því að nýta þau
tækifæri sem upplýsingasamfélagið hefur upp á að
bjóða. Fjöldi starfa: 1
FTR25 Aðstoð við gerð lagafrumvarpa
á velferðarsviði félags- og
tryggingamálaráðuneytisins
Undirbúningsvinna vegna væntanlegrar laga- og
reglugerðarvinnu. Fjöldi starfa: 2
FTR26 Vitundareﬂing í fjölmiðlum
Vinna með fjömiðlum í því að uppræta viðhorf
meðal almennings sem mótast af vorkunnsemi
eða meðaumkun ellegar litið sé á fatlað fólk sem
„minna mega sín“. Vinnan felst einnig í því að vinna
með fjölmiðlum þannig að þeir taki samfélagslega
ábyrgð með því að fjalla um málefni fatlaðra barna
og fullorðinna með fullri virðingu og forðist einhliða
umfjöllun og fordóma.
Fjöldi starfa: 1
FTR27 Samstarf við aðila vinnumarkaðarins
Vinnan felst í því að undirbúa samstarf við aðila
vinnumarkaðarins um hvernig hægt sé að auka
samfélagslega ábyrgð með sérstakri áherslu á fatlað fólk
á vinnumarkaði.
Fjöldi starfa: 1
FTR28 Gerð fræðsluefnis fyrir almenning,
sveitarstjórnarmenn og starfsfólk
félagsþjónustu vegna yﬁrfærslu málefna
fatlaðra til sveitarfélaga
Vinnan felst í því að búa til fræðsluefni þar sem helstu
áherslum og verklagi vegna yﬁrfærslu málefna fatlaðra
er lýst.
Fjöldi starfa: 2

FTR29 Virkni til vinnu - verkefni í tengslum við
aukna starfsendurhæﬁngu
Vinnan felst í að móta verklagsreglur um mat á þörf
einstaklinga á þjónustu, ákvörðunum hvernig þeim
þörfum er mætt og hvaða faglegu kröfur skuli gera
til þeirra aðila sem veita þjónustu til að ná settum
markmiðum.
Fjöldi starfa: 2
FTR30 Kostnaðargreining félagslegrar
þjónustu
Vinnan felst í að greina kostnað við þjónustu sem hið
opinbera veitir einstaklingum og bera hann saman við
hliðstæðan kostnað í öðrum þjónustukerfum, bæði
innan lands og utan.
Fjöldi starfa: 2
FTR31 Reiknilíkan fyrir félagslegar greiðslur
og bætur almannatrygginga
Vinnan felst í að búa til reiknilíkan fyrir félagslegar
greiðslur og bætur almannatrygginga sem fjármagnaðar
eru úr opinberum sjóðum þannig að það sýni hvernig
þær greiðslur breytast með breytingum á lýðfræðilegum
eiginleikum þjóðarinnar, svo sem mannfjölda, fjölda
heimila, fjölda barna í heimili, breytilegu atvinnustigi,
meiri virkni til vinnu.
Fjöldi starfa: 2

VERKEFNI Á
SVÆÐISSKRIFSTOFUM
MÁLEFNA FATLAÐRA
FTR32 Vestﬁrðir: Skjalavinnsla
Vinnan felst í skönnun skjala, mynda og annarra

upplýsinga á Svæðisskrifstofu Vestfjarða.
Fjöldi starfa: 1
FTR33 Verkefnisstjóri ráðstefnu
Vinnan felst í því að undirbúa ráðstefnu sem halda á
á Ísaﬁrði næsta haust. Fjalla á um kynímynd fatlaðra
og sérstaklega verður í því samhengi fjallað um
kynferðislega misnotkun á fötluðum.
Fjöldi starfa: 1
FTR34 Vinna við gerð einstaklingsáætlana
Vinnan felst í gerð einstaklingsáætlana fyrir fatlaða,
skipulagningu á þjálfun, vinnu við þjálfunargögn o.ﬂ.
Fjöldi starfa: 1
FTR35 Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á
Reykjanesi. Skjalavarsla og tengd störf
Vinnan felst í að leysa verkefni á bókasafni
við skjalavörslu, skráningu og vistun gagna til
Þjóðskjalasafns.
Fjöldi starfa: 1
FTR36 Greining heilsufarslegra þátta fatlaðra
í búsetu
Vinnan felst í upplýsingaöﬂun og stefnumótun í
heilbrigðismálum þeirra fullorðnu einstaklinga sem njóta
búsetuþjónustu hjá Svæðisskrifstofunni.
Fjöldi starfa: 1
FTR37 Símavarsla
Vinnan felst í því að annast símavörslu á aðalskrifstofu
stofnunarinnar auk ýmissa þjónustustarfa.
Fjöldi starfa: 1
FTR38 Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á
Suðurlandi. Könnun á þjónustuþörf fatlaðra
Vinnan felst í því að undirbúa og framkvæma könnun á
þjónustuþörf fatlaðs fólks austan Þjórsár.

Fjöldi starfa: 1
FTR39 Skjalavarsla og tengd störf
Vinnan felst í að leysa verkefni á bókasafni
við skjalavörslu, skráningu og vistun gagna til
Þjóðskjalasafns.
Fjöldi starfa: 1
FTR40 Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á
Austurlandi. Skjalavarsla og tengd störf
Vinnan felst í að leysa verkefni á bókasafni
við skjalavörslu, skráningu og vistun gagna til
Þjóðskjalasafns.
Fjöldi starfa: 1
FTR41 Uppbygging notendamiðaðrar þjónustu
Vinnan felst í þróun notendamiðaðrar starfsemi við
geðrækt og þróa atvinnu- og verkþjálfun.
Fjöldi starfa: 2
FTR42 Könnun á afdrifum fósturbarna
Vinnan felst í því að hafa samband við börn
og ungmenni sem hafa verið í fóstri á vegum
barnaverndaryﬁrvalda, kanna hver afdrif þeirra hafa
verið og vinna úr þeim upplýsingum.
Fjöldi starfa: 3-5

BARNAVERNDARSTOFA
FTR43 Tilraunaverkefni fyrir börn af
meðferðarheimilum
Verkefnið felst í því að koma á tengslum milli ungra
og efnilegra námsmanna og barna sem hafa verið á
meðferðarheimilum. Tilgangurinn með verkefninu er að
gefa þessum hópi barna jákvæðar fyrirmyndir ungra
einstaklinga og halda áfram að styðja við þennan hóp

barna. Fjöldi starfa: 5
FTR44 Varðveisla gagna í Barnahúsi
Vinnan felst í því að færa upplýsingar sem eru á spólum
í Barnahúsi yﬁr á stafrænt form til varðveislu, skrá
gögnin og koma þeim í geymslu. Fjöldi starfa: 3
FTR45 Könnun á málsmeðferð
barnaverndarnefnda
Vinnan felst í því að fara yﬁr kvartanir sem
Barnaverndarstofu hafa borist vegna einstakra
barnaverndarmála og kanna í hversu mörgum málum
gerðar eru athugasemdir við málsmeðferðina og greina
hvers eðlis athugasemdirnar eru.
Fjöldi starfa: 3

VINNUMÁLASTOFNUN
FTR46 Yﬁrlit yﬁr úrskurði
Vinnan felst í að greina og gera yﬁrlit yﬁr úrskurði
Úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga- og
vinnumarkaðsaðgerða og aðstoð við endurskoðun
reglugerða.
Fjöldi starfa: 1
FTR47 Aðstoðarmaður í eftirlitsdeild
Vinnan felst í aðstoð við eftirlit með greiðslu
atvinnuleysistrygginga.
Fjöldi starfa: 1
FTR48 Gagnasöfnun og úrvinnsla
Vinnan felst í að vinna tölfræðiupplýsingar úr
gagnasöfnum Vinnumálastofnunar og aðstoða við
túlkun þeirra.
Fjöldi starfa: 1

SUMARSTÖRF Á VEGUM
REYKJAVÍKURBORGAR
Reykjavíkurborg og Vinnumálstofnun hafa gert með sér samkomulag um fjölgun sumarstarfa fyrir námsmenn 18 ára og eldri sem hafa lögheimili í Reykjavík. Reykjavíkurborg
mun meðal annars fjölga starfsmönnum/leiðbeinendum í sumarstarﬁ ÍTR og hjá íþróttaog æskulýðsfélögum í Reykjavík. Störﬁn verða auglýst á vef Reykjavíkurborgar, www.
reykjavikurborg.is nú um helgina.

FJÖLDI STARFA Á VEGUM
SVEITARFÉLAGA
Eftirtalin sveitarfélög hafa tilkynnt Vinnumálastofnun um fjöldamörg störf og verkefni
sem bjóðast námsmönnum nú í sumar. Nánari upplýsingar um þau verður að ﬁnna á vef
Vinnumálastofnunar og hjá viðkomandi sveitarfélögum eftir þriðjudaginn 11. maí nk. :
Álftanes, Akraneskaupsstaður, Hvalfjarðarsveit, Snæfellsbær, Bolungarvík, Húnaþing vestra,
Blönduósbær, Sveitarfélagið Skagaströnd, Akureyrarbær, Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Vestmannaeyjar, Árborg, Ölfus, Hveragerði, Hafnarfjarðarbær, Garðabær
og Kópavogsbær.
Vitað er að ﬂeiri sveitarfélög hafa í undirbúningi að mæta atvinnuleysi meðal námsmanna,
með sköpun tímabundinna starfa og verkefna ef þörf krefur og verður tilkynnt um það síðar.

Útgefandi: Félags- og
tryggingamálaráðuneytið &
Vinnumálastofnun
Ábyrgðarmaður: Gissur Pétursson
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&J¹RM¹LASTJËRI
5NGT OG FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI SEM STARFAR INNAN FERÈA
ÖJËNUSTUNNAR OG ER STAÈSETT ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
LEITAR AÈ &J¹RM¹LASTJËRA ,EITAÈ ER AÈ EINSTAKLINGI MEÈ
VIÈSKIPTAFR¾ÈIMENNTUN OG V¾RI KOSTUR EF HANN HEFÈI
EINNIG RÁTTINDI SEM ENDURSKOÈANDI -EÈAL VERKEFNA SEM
VIÈKOMANDI MUN BERA ¹BYRGÈ ¹ M¹ NEFNA
o $AGLEG ¹BYRGÈ ¹ FJ¹RM¹LUM OG BËKHALDI
o 5MSJËN EÈ UPPBYGGINGU
o )NNLEIÈINGU UPPLÕSINGAKERFA ÖRËUN ÖEIRRA OG ENDURB¾TUR
o 3KÕRSLUGERÈ TIL STJËRNAR OG YÙRVALDA EFTIR ÖVÅ SEM VIÈ ¹

&J¹RM¹LASTJËRI VERÈUR HLUTI AF FRAMKV¾MDASTJËRN OG HEFUR
SEM SLÅKUR ¹HRIF ¹ STEFNUMËTUNARVINNU Å SPENNANDI FYRIRT¾KI
Å ÎRT VAXANDI REKSTRI
,EITAÈ ER AÈ SJ¹LFST¾ÈUM ¹KVEÈNUM OG VEL SKIPULÎGÈUM
EINSTAKLINGI SEM TREYSTIR SÁR TIL AÈ VINNA HRATT OG ¹KVEÈIÈ
JAFNVEL ÖËTT ¹LAG SÁ MIKIÈ OG FYLGJA FYRIRFRAMGEFNUM STARFS
LÕSINGUM %INS ÖARF HANN AÈ GETA SKIPULAGT STÎRF SÅN OG SINNA
UNDIRMANNA AF FESTU OG ¹KVEÈNI
¶EIR ER ¹HUGA HAFA ¹ STARÙNU VINSAMLEGAST SENDI UMSËKNIR TIL
&RÁTTABLAÈSINS MERKTAR b&J¹RM¹LASTJËRI m ANNAÈ HVORT Å
PËSTI EÈA RAFR¾NT ¹ NETFANGIÈ BOX FRETTIS

CONSULAR ASSISTANT PART-TIME
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir framtíðar-hlutastarf í stöðu
Consular Assistant lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 16 maí, 2010. Frekari upplýsingar er að
ﬁnna á heimasíðu sendiráðsins:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a long
term part time position of Consular Assistant. The closing date
for this postion is May 16, 2010. Application forms and further
information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :
reykjavikvacancy@state.gov

Tækifæri!

Barnafataverslun á Laugarvegi til sölu.
Ein glæsilegasta barnafata verslun
landsins til sölu. Góð velta.
Tilvalið tækifæri fyrir þá sem vilja
eignast sinn eigin rekstur.
Áhuasamir sendið mail á:
sigurbjorg2008@gmail.com

Frá Kvennaskólanum í Reykjavík
Laus eru til umsóknar eftirtalin störf framhaldsskólakennara við skólann næsta skólaár, 2010-11:

Eðlisfræði - 100% starf
Kórstjórn - 50% starf
Spænska - 25% starf á haustönn.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og
fyrri störf berist skólanum að Fríkirkjuvegi 9.
Umsóknarfrestur er til 25. maí. n.k. Ekki þarf sérstakt
umsóknareyðublað. Ráðningartíminn er frá
1. ágúst n.k. Launakjör eru skv. Kjarasamningi framhaldsskólakennara og stofnanasamningi skólans.
Skólameistari eða aðstoðarskólameistari veita
nánari upplýsingar í síma 580-7600.
Skólameistari

sími: 511 1144

GRUNNSKÓLAKENNARAR
Kennara vantar við Reykjahlíðarskóla í
Mývatnssveit á næsta skólaári.

Um er að ræða kennslu á yngsta stigi og heimilisfræði
Skólinn ﬂaggar Grænfánanum fyrir umhverﬁsstefnu og starfar eftir
Olweusaráætlun gegn einelti.
Reykjahlíðarskóli er heildstæður skóli með tæplega 50 nemendur.
Skólinn er staðsettur við þéttbýliskjarnann í Reykjahlíð. Þar er m.a.
sundlaug, íþróttahús með tækjasal, tónlistarskóli og leikskóli.
Mötuneyti er fyrir skólana. Í Mývatnssveit búa um 400 manns.
Sveitarfélagið hefur yﬁr að ráða íbúðarhúsnæði sem leigist á
góðum kjörum.
Umsóknarfrestur er til 17. maí.
Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri.
Símar: 464-4376 og 849-7749.
Tölvupóstur: soljon@ismennt.is
www.myv.is/reykjahlidarskoli
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(J¹ 3TËRU 6OGASKËLA ERU LAUS STÎRF FYRIR KENNARA Å
TEXTÅLMENNT SMÅÈI HEIMILISFR¾ÈI OG Å ALMENNRI KENNSLU
/KKUR VANTAR LÅKA TËNLISTARKENNARA ÖAR SEM TIL STENDUR
AÈ STOFNA VÅSI AÈ TËNLISTARSKËLA UNDIR HATTI GRUNNSKËLANS

AUGLÕSIR EFTIR SMIÈUM OG VERKAMÎNNUM Å
FRAMLEIÈSLU ¹ STEYPUEININGUM

Traust fyrirtæki óskar eftir starfsmanni sem getur
haft yﬁrumsjón með lager. Viðkomandi þarf að hafa
góða tölvukunnáttu, vera stundvís, reyklaus og geta
unnið sjálfstætt.
Upplýsingar um aldur, fyrri störf, meðmæli og
mynd sendist fyrir föstudaginn, 14. maí á box@frett.is
merktar: „Lagerumsjón - 0805“

5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ERU HJ¹ VERKSTJËRA
GRETAR EVIS SÅMI  
AÈ "REIÈHÎFÈA  2EYKJAVÅK

3TËRU 6OGASKËLI

Framleiðslufyrirtæki á sviði kvikmynda, sjónvarps og
blaðaauglýsinga óskar eftir að ráða öﬂugan einstakling
í fullt starf. Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu á
forritum á borð við Photoshop, Final Cut Pro og
After Effects. Skilyrði er að viðkomandi sé reglusamur og
geti starfað sjáfstætt.
Vinsamlegast skilið inn umsóknum fyrir föstudaginn
14. maí á box@frett.is merktar: „Framleiðsla-0805“

3TËRU 6OGASKËLI ER STAÈSETTUR Å 3VEITARFÁLAGINU 6OGUM 3KËLINN
ER HEILDST¾ÈUR MEÈ UM  NEMENDUM 6IÈ LEGGJUM ¹HERSLU ¹
EINSTAKLINGSMIÈAÈ N¹M OG ERUM Ö¹TTTAKENDUR Å /LWEUSAR¹¾TLUN
GEGN EINELTI 3KËLASTEFNA 3VEITARFÁLAGSINS 6OGA VAR SETT OG KYNNT ¹
VORDÎGUM %INKUNNARORÈ HENNAR ERU SAMVINNA VÅÈSÕNI VELLÅÈAN
3KËLASTEFNUNA M¹ ÙNNA Å HEILD SINNI ¹ WWWVOGARIS !LLUR AÈBÒNAÈUR
OG UMHVERÙ SKËLANS ER TIL FYRIRMYNDAR
-ENNTUNARKRÎFUR ,EITAÈ ER EFTIR EINSTAKLINGI MEÈ KENNSLURÁTTINDI
,AUN SAMKV¾MT KJARASAMNINGI +ENNARASAMBANDS ¥SLANDS OG
,AUNANEFNDAR 3VEITARFÁLAGA 5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3VAVA "OGADËTTIR SKËLASTJËRI Å SÅMUM    
OGEÈA *ËN )NGI "ALDVINSSON AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA  
%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA FYRIRSPURNIR ¹ SVAVABOGA VOGARIS

WWWSTORUVOGASKOLIIS
6IÈ HVETJUM Ö¹ SEM HAFA HUG ¹ AÈ VINNA Å GËÈUM HËP AÈ S¾KJA UM

"ËKASAFN 3TËRU 6OGASKËLA
OG ,ESTRARFÁLAGIÈ "ALDUR

GV[k^g`^h`Vhi

!UGLÕST ER STAÈA BËKASAFNS OG UPPLÕSINGAFR¾ÈINGS VIÈ
ALMENNINGS OG SKËLABËKASAFNIÈ Å 6OGUM "ËKASAFNIÈ ER Å 3TËRU
6OGASKËLA !LMENNINGSSAFNIÈ HEITIR ,ESTRARFÁLAGIÈ "ALDUR ÖAÈ FÁLAG
VAR STOFNAÈ Å KRINGUM 

,EITAÈ ER AÈ BËKASAFNS OG UPPLÕSINGAFR¾ÈINGI SEM HEFUR REYNSLU
AF AÈ VINNA MEÈ BÎRNUM OG HEFUR ¹HUGA ¹ AÈ F¾RA SKËLASTEFNU
SVEITARFÁLAGSINS Å FRAMKV¾MD ¥ SKËLASTEFNUNNI SEGIR MEÈAL ANNARS
AÈ STEFNT SKULI AÈ ÖVÅ AÈ EÚA F¾RNI NEMENDA TIL AÈ RÕNA Å UPPLÕSINGAR

¶ROSKAÖJ¹LÙ

K^ÂaZ^ijbVÂkcjb
gV[k^g`_Vi^a[gVbiÂVghiVg[V#

,EIKSKËLINN SAR Å 'ARÈAB¾ LEITAR EFTIR ÖROSKAÖJ¹LFA
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF OG GETUR VIÈKOMANDI HAÙÈ
STÎRF ÚJËTLEGA ,EIKSKËLINN SAR ER REKINN AF (JALLA
STEFNUNNI OG STARFAR EFTIR HUGMYNDAFR¾ÈI HENNAR

Ì]j\VhVb^ghZcY^^ccjbh`c^g
{cZi[Vc\^ÂWdm5[gZii#^hZÂVjbhaV\^
i^a;giiVWaVÂh^chbZg`iÈgV[k^g`^(%¸

&YRIRSPURNIR OG FREKARI
UPPLÕSINGAR F¹ST MEÈ ÖVÅ
AÈ SENDA TÎLVUPËST ¹
NETFANGIÈ ASAR HJALLIIS
EÈA HJ¹ SKËLASTJËRNENDUM
Å SÅMA  

Auglýsingasími

SÁR TIL GAGNS OG AÈ LEIÈBEINA NEMENDUM MEÈ HAGNÕTA NOTKUN
BËKA OG GAGNASAFNA
"ËKAKOSTUR SAFNSINS ER ¹G¾TUR 4ÎLVUBÒNAÈUR SKËLANS ER NÕLEGUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
3VAVA "OGADËTTIR SKËLASTJËRI Å SÅMUM    
%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA FYRIRSPURNIR ¹ SVAVABOGA VOGARIS

Allt sem þú þarft…

Til leigu

VANUR SÖLUMAÐUR ÓSKAST

Deildará – Laxveiðiá við Raufarhöfn til leigu.
Veiðifélag Deildarár leitar hér með tilboða í leigu veiðiréttar
í Deildará fyrir árin 2011 til og með árinu 2015.

Bílabúð Benna óskar eftir einstaklingi í
starf sölumanns nýrra bíla.

Tilboðum skal skila til varaformanns veiðifélagsins,
Ragnars Axels Jóhannssonar, Miðási 4, 675 Raufarhöfn, sem
jafnframt gefur nánari upplýsingar í síma 465 1374 og
864 4674. Tilboðsfrestur er til 10. Júní 2010 kl. 12:00.
Áskilin er réttur til að taka hvaða tilboði sem er
eða hafna öllum.
F. h. Veiðifélags Deildarár.
Ragnar Axel Jóhannsson

Sölumaður nýrra bíla
Starfið felur í sér kynningu, sölu, frágang og afgreiðslu á
nýjum og notuðum bílum. Umsækjandi þarf að koma vel
fram, vera þjónustulipur, samviskusamur og geta sýnt
frumkvæði í starfi. Aðeins vanir sölumenn koma til greina.

Útboð

TRAUSTIR VERKTAKAR –FJÖLBÝLI
Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið benni@benni.is
fyrir mánudaginn 17. maí.

Leitum eftir traustum verktökum til viðgerða
á 3 hæða fjölbýlishúsi í Veghúsum 1-5
Um er að ræða viðgerðir á múr og blikkverki,
tréverki og málningu utanhúss.

Bílabúð Benna ehf er 35 ára þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins. Fyrirtækið
ﬂytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar tegundir bifreiða. Bílabúð Benna ehf er
umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.

Þeir sem áhuga hafa á að gera tilboð,
vinsamlega haﬁð samband fyrir 15.maí
á netfangið mbk@hive.is

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is - benni@benni.is
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Styrkir

Vinnustofa - atvinnutækifæri
Vinnustofa, gallerý, studioíbúð Ɵl sölu. Viltu vinna í sögulegu
húsi meðal listamanna? 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 7,5 m.

Uppl. í s. 690 3622.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:
“Úrbætur í umferðaröryggismálum – Vástaðir
– Gönguleiðir skólabarna - 2010”.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 2.000 kr. frá og
með þriðjudeginum 11. maí 2010 í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 26. maí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12419
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

14775 Viðhaldsverk ríkisins á
fasteignum á höfuðborgarsvæðinu
- Þjónusta verktaka í iðnaði.
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerﬁ
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á
þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og
viðbótum á fasteignum ríkisins á höfuðborgarsvæðinu.
Heimilt er að bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu.
Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum:
Blikksmiði, málun, málmiðnaðarmenn (aðra en blikksmiði), múrara, pípulagningamenn, raﬁðnaðarmenn og
trésmiði sem uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa
við iðn sína.
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í útboðsgögnum, sem
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is
miðvikudaginn 12. maí nk.
Tilboð verða opnuð 22. júní 2010 kl. 14:00
hjá Ríkiskaupum.

Útboð skila árangri!

Innkaupaskrifstofa

&H &RAMKV¾MDA OG EIGNASVIÈS
2EYKJAVÅKURBORGAR
m-ALBIKSYÙRLAGNIR Å 2EYKJAVÅK  p ²TBOÈ  6ESTUR
HLUTIn
²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI VERÈA SELD ¹ KR 
FR¹ KL  ÖANN  MAÅ  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


m-ALBIKSYÙRLAGNIR Å 2EYKJAVÅK  p ²TBOÈ  !USTAN
+RINGLUMÕRARBRAUTARn
²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI VERÈA SELD ¹ KR 
FR¹ KL  ÖANN  MAÅ  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


m-ALBIKSYÙRLAGNIR Å 2EYKJAVÅK  p ²TBOÈ  !USTAN
%LLIÈAVOGSn
²TBOÈSGÎGN ¹ GEISLADISKI VERÈA SELD ¹ KR 
FR¹ KL  ÖANN  MAÅ  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  MAÅ  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR


Opið hús
Kynning á framkvæmdum
á Norðausturlandi
Athugun Skipulagsstofnunar er haﬁn á frummatsskýrslum um mat á umhverﬁsáhrifum fyrir
Kröﬂuvirkjun II, Þeistareykjavirkjun, háspennulínur
frá virkjunum að álveri, álver á Bakka og sameiginlegt mat á umhverﬁsáhrifum framkvæmdanna
fjögurra.
Í tilefni þess verður opið hús á Hótel Nordica
mánudaginn 10. maí nk. Kl: 15:00-19:00 þar
sem frummatsskýrslur verða kynntar.
Fyrirkomulag verður þannig að húsið opnar
kl: 15:00 en kl:16:30 verða stuttar formlegar
kynningar á öllum framkvæmdum.
Fulltrúar framkvæmdaraðila svara fyrirspurnum
og frekari upplýsingar um allar framkvæmdir
verða á veggspjöldum.
Allir velkomnir.
Landsvirkjun, Landsnet, Þeistareykir ehf. og Alcoa

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið auglýsir eftir
umsækjendum um styrki.
Í fjárlögum 2010 undir efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er fjárlagaliður sem nefnist „ráðstöfunarfé ráðherra“.
Ráðherra hefur ákveðið að veita styrki tvisvar á ári vegna vinnslu
ritgerðar eða rannsóknarverkefnis. Styrkurinn gæti numið allt að kr.
500.000. Umsækjendur þurfa að hafa lokið fyrstu háskólagráðu.
Viðskiptaráðherra hefur ákveðið að í forgangi séu þær ritgerðir
eða rannsóknarverkefni sem tengjast efnahagshruninu. Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2010 fyrir úthlutun í fyrsta
áfanga. Öllum umsækjendum verður svarað eigi síðar en 30.
júní 2010. Umsækjendum er bent á að kynna sér málefnaflokka
ráðuneytisins og reglur um úthlutun styrkja á heimasíðu þess
http://www.evr.is. Umsækjendur skulu senda umsókn til efnahags- og viðskiptaráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík
eða á netfangið postur@evr.is.
Í umsókn skal eftirfarandi koma fram:
A. Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang og upplýsingar
um bankareikning.
B. Verklýsing.
C. Markmið, umfang og afurð verkefnis.
D. Kostnaðaráætlun og fjármögnun.
E. Fjárhæð styrks sem sótt er um.
Nánari upplýsingar veitir Helga Óskarsdóttir rekstrarstjóri í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu í síma 5458800.

Framfærslustyrkir til
íslenskra námsmanna á
Norðurlöndum
Norræna ráðherranefndin og mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsa eftir umsóknum frá
íslenskum námsmönnum á Norðurlöndum. Um er
ræða framfærslustyrki í 1-3 mánuði sumarið 2010.
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins hefur verið falið
að annast umsýslu styrkjanna.
Styrkirnir eru ætlaðir námsmönnum sem eru í
fjárhagsvanda vegna atvinnuleysis yfir sumarmánuðina og hafa hvorki möguleika á námslánafyrirgreiðslu né rétt á atvinnuleysisbótum.
Styrkirnir eru jafnframt ætlaðir námsmönnum sem
eru að hefja nám á Norðurlöndum haustið 2010 og
eru án atvinnu í sumar.
Skilyrði umsóknar:
• Umsækjandi er íslenskur ríkisborgari við nám
eða á leið í nám í skóla á Norðurlöndum.

)NNKAUPASKRIFSTOFA

• Nám umsækjanda er lánshæft skv. úthlutunarregl
um Lánasjóðs íslenskra námsmanna
• Umsækjandi fær ekki námslán fyrir meira en 60
ECTS einingum á námsárinu.
• Umsækjandi er ekki í lánshæfu sumarnámi.

Styrkur til framhaldsnáms
í píanóleik
Minningarsjóður um Birgi Einarson apótekara
mun á næstunni veita styrk til píanóleikara, sem
er í framhaldsnámi erlendis í klassískum píanóleik
eða er að hefja slíkt nám.

• Umsækjandi er án atvinnu og á ekki rétt á
atvinnu leysisbótum.
Umsóknareyðublöð, leiðbeiningar og nánari
upplýsingar verður að finna á heimasíðu
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins
http://www.ask.hi.is ekki síðar en 10. maí nk.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2010.

Með umsókn skulu fylgja greinargóðar upplýsingar um tónlistarnám og eftir atvikum starfsferil
umsækjanda og fyrirhugað framhaldsnám. Þá skal
fylgja hljóðritun af leik umsækjanda á tónleikum
eða myndbandsupptaka.
Auglýsingasími

Umsóknum skal skila fyrir 5. júní 2010 til
formanns sjóðsstjórnar, Ingu Ástu Hafstein,
Stokkalæk, Rangárþingi ytra, 851 Hella.
Allt sem þú þarft…

Við leitum að góðu fólki
og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –
ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á

í viku

...ég sá það á visir.is

TIL LEIGU

VERSLUNARHÚSNÆÐI VIÐ LAUGAVEG

'!2¨!"2
«SKUM EFTIR TIL KAUPS EÈA LEIGU  HERBERGJA  SVEFNHERBERGI
ÅBÒÈARH¾È OG EÈA RAÈHÒSI Å 'ARÈAB¾ FYRIR TRAUSTAN AÈILA
.¹NARI UPPLÕSINGAR -AGNÒS    (INRIK  

Laugavegur 26
101 Reykjavík

Til leigu 420 m2 verslunarhúsnæði á besta stað við Laugaveg.
Stórir gluggar, mikil lofthæð og opið rými gefa ótal skemmtilega
möguleika. Húsnæðinu fylgja 386 m2 í kjallara.

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

MIÐVANGUR 12 Í HAFNARFIRÐI – OPIÐ HÚS
Í dag, 8. maí, frá kl. 16.00 – 16:30 verður opið hús á 4ra herb. 113,60 fm íbúð á 3. hæð
(efstu hæð) sem skiptist m.a. í stofu og borðstofu með útgangi út á yﬁrbyggðar suðursvalir, uppgert eldhús, þrjú svefnherbergi, nýlegt ﬂísalagt baðherb. o.ﬂ. Þvottaherb. í
íbúð. Árið 2007 var húsið einangrað og klætt að utan. Möguleiki er að fá íbúðina með
yﬁrtöku lána frá Íls. Greiðslubyrði er ca. kr. 111.000,- á mán. Áhv. 21,7 millj. Verð 21,9
millj. Áhugasamir velkomnir á ofangreindum tíma. Bjalla merkt SEIA.

Bolholt 4 • Sími: 588 5530
berg@berg.is • www.berg.is
Fax: 588 5540
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

Rúmgóð verslunarhæð á besta stað við Laugaveginn.

Til sölu og brottﬂutnings.

Ferjuholt 11. Sumarhús í landi Neðri dals
Bláskógabyggð rétt við Geysi Haukadal.
Til sölu17 fm, sumarhús með 7 fm geymsluskúr alls 24 fm. Húsið er byggt
2002 og vandað í alla staði og er alrými með stúdíoeldhúsi, falleg innrétting.
Baðherbergi með sturtu. Gangur með fatahengi. Það sem fylgir húsinu er
hitakútur, tæki í eldhúsi, rafmangnslagnir og verönd. Verð 3,4 m. Gott
staðgreiðsluverð. Húsið er til sýnis eftir nánara samkomulagi.

Stórir gluggar og glæsilegur inngangur setja sterkan svip á húsnæðið.
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Frekari upplýsingar veitir
Halldór Jensson
840 2100 – halldor@reitir.is
www.reitir.is

Krosshamrar Grafarvogi.

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk
Vel skipulagt 105,4fm 3 herb.parhús ásamt sérstæðum 24,5fm
bílskúr, samtals : 129,9fm á þessum rólega stað. Eignin skiptist í :
Forstofu, gang, 2 herbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stórar
stofur (möguleiki á að breyta annari í herbergi). Fallegur garður með
verönd í góðri rækt. Mjög góður bílskúr fylgir eigninni. Gott hellulagt
bílastæði er fyrir framan hús. Bein sala. V-32,5millj. (6196)
Sölumenn sýna eignina.

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yﬁr að
ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
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

BÍLAR &
FARATÆKI
MMC Montero ‚03, nýskráður 4/05‘
ek 94þ.mílur. Ásett verð 2,4milj. Skipti
mögul. á ódýrari. fæst á 1.800þús st.gr.
S. 899 8986.

Til Sölu 30 feta bílavagn árg 2007.
Leingd 9,1-breid 2,50-hæð 2. Verð 3
miljónir Sími 893-6321

QUICKSILVER 470 - SKEMMTIBÁTUR
M/UTANBORÐSMÓTOR (90hö) . Árgerð
2006, lítið notaður Verð 2.890.000.
#281671
VW Touareg V6 Árgerð 2004, ekinn
57þ.km, leður, lúga. Flott eintak! Verð
3.490.000kr, rnr 150436. Sjá nánar á
www.stora.is. Vegna góðrar sölu undanfarið bráðvantar okkur allar gerðir
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

MOLI

M.BENZ ML 230. Árgerð 1998,
ekinn aðeins 102 Þ.km, 5 gírar. Verð
1.680.000. Rnr.113307..Sjá fleiri myndir
á www.bilalif.is

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. 06/2005,
ekinn 82 þ.km, beinskiptur. Verð
1.580.000. #103471

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

GAMALL HÖFÐINGI

M.BENZ 123-LÍNAN. Árgerð 1979, Lítið
ekinn,Sjálfskiptur. Verð 890.000.- Mjög
gott eintak,bíllinn er á staðnum í dag.
Rnr.242993..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

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4.
Árgerð 2005, ekinn 110 þ.km, 3,7L
sjálfskiptur, leðursæti ofl. fallegt eintak.
Verð 2.590.000. #281515 Opið virka
daga kl. 10:00-18:00 og laugardaga kl.
11:30-15:00 - Höfum pláss úti og inni
fyrir ferðavagna!

KTM 530 EXC-R. Árgerð 2008, ekið 11
klst., 6 gírar. Verð 1.250.000. Rnr.110467
Hjólið er á staðnum. Flott hjól.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

Til sölu Toyota Corolla árg‘98, sk ‚11.Ek
126þ. Uppl. í S. 663 7257 & 898 7463.
FORD TRANSIT ARF55S3 HÚSBÍLL
Árg 2006, ekinn 17 þ.km, DÍSEL, 5
gírar. Verð 6.700þ Mjög vel útbúinn
Rnr.151543

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

ER MEÐ KAUPANDA AF TERRANO
DISEL 2002-03 OG FORD EXCURSION
CA.2000 ÁRG.EINNIG MEÐ KAUPANDA
AF BÍLUM MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI
MIKIÐ ÚRVAL AF GÓÐUM BÍLUM Á
MJÖG GÓÐUM VERÐUM EINNIG ER
MEÐ MIKIÐ AF BÍLUM SEM ERU TIL Í
ALLSKONAR SKIPTI D/Ó TVO Í EINN
OG FLEIRA OG FLEIRA VANTAR BÍLA Á
SKRÁ OG Á STAÐINN

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Toyota Yaris 1,3 ‚06 bsk, ek 74þ,fer á
yfirtöku 1435þ, skoða skipti S. 669
9416.

Mercedes Benz E 200 Kompressor
Avantgarde árg. 2007 ekinn aðeins 18
þús. km. Lítur út eins og nýr. Ásett verð
4.990. Áhvílandi 2.750. Tilboð Óskast.
Andri 771 8888.
Suzuki Baleno 1,6 , ssk. Ek.146þ. Sk.
‚11. Engin skipti. V. 550þ. Uppl í S.
862 2545

Toyota Land Cruiser 100 V 8 árg.
7/2002 33“ Leður lúga og tems. Ekinn
aðeins 85 þús. km. Ásett verð 3.3
áhv. 800 þús. Tilboð Óskast Andri s.
771 8888.

Til sölu M. Benz 500 SE árg. ‚91
Innfluttur 2004. Ek. 280 þús. Riðlaus.
Toppeintak. V. 820 þús. S. 897 2623.
Það er frítt að skrá bílinn hjá okkur og
það kostar heldur ekkert að láta hann
standa hjá okkur. Vantar allar gerðir
af bílum, hjólum og ferðavögnum á
skrá og á staðinn vegna góðrar sölu.
Myndeftirlit á plani og gæsla.

VOLVO XC90 T6 AWD. Árgerð 2003,
ekinn 98 þ.km, vel búinn, sálfskiptur. Ásett verð 3.490.000, tilboðsverð
2.990.000. #280922 Bíllinn er á staðnum. - Opið virka daga kl. 10:00-18:00
og laugardaga kl. 11:30-15:00 - Höfum
pláss úti og inni fyrir ferðavagna!

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

Dodge CHARGER R/T 5,7 HEMI, árg.
2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 340hö,
leður, lúga, rafmagn, heilsársdekk,
DVD, Þetta er einn sá allra flottasti!,
Tilboðsverð 3490þús.kr!, Er á staðnum.

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

Þjónusta

Nissan Navara LE, árg. 08, ek. 46þ.
km. 33‘‘ AT-breyting, ssk., dísel, leður
og þaklúga. Þakbogar, kastarar í stuðara, dráttarkrókur, pallhús, heitúðaður
pallur, góð heilsársdekk, aksturstalva.
100% driflæsing að aftan ofl. Mjög vel
farinn bíll, skoðaður og í ábyrgð. Ásett
verð 4.290þ. Ekkert áhvíl. Skoða skipti
á ódýrari.

VERÐ 1.190.þ

AUDI A6 4.2 QUATTRO STATION, árg
3/2000, ek 181.þ km, 300 Hestöfl,
Fjórhjóladrifinn, Sjálfskiptur, Rafmagn
í öllu, Recaro Leðurstólar Vantar bíla
á skrá og á staðinn, Arnarbílar S:
5672700

VW polo nýuppgerð vél, ný tímareim
ofl ekinn 154þús skoð. 2010 v.270þús
693 5455.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

PALOMINO COLT. 07/2003 - Árgerð
2004, fortjald, mjög vel með farið!
Verð 1.190.000. #281652 Fellihýsið er
upptjaldað á staðnum. Höfum pláss
úti og inni fyrir ferðavagna! - Opið virka
daga kl. 10:00-18:00 og laugardaga kl.
11:30-15:00

Hyundai Tucson Dísel sj.sk. árg. ‚05
ek. 81 þkm. verð 2290 þkr. ekkert ákv.
uppl. síma 617 7574.

Toyota Hiace árgerð 5/2000. Diesel/
langur/sjsk. Ný tímareim,upptekin sjsk.
6 manna. Verð 780þ S:857-1330 Skoða
skipti

Bílar til sölu
NISSAN ALMERA VISIA. Árgerð 2005,
ekinn 123 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.090.000. Tilboð 890.000.- Rnr.202511
Uppl. í síma 517-0000

Knaus EIFELLAND-HOLIDAY 500TK,
árg. 7/08, sólarsella, svefnpláss fyrir 6,
kojur, WC, Eldhús, Mjög vel búið hús og
lítur út sem nýtt!! Ásett verð 3700þús.
kr, áhv. 2000þús.kr, hús er á staðnum,

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

Ódýrasti bens jeppi á íslandi!!! ML-230,
bsk, ek 225þ, á 750þúsund 8683269
Skúli

Til sölu

Útsala á Kress handverkfærum

MMC PAJERO SPORT GLS TURBO.
Árgerð 2005, ekinn 77 þ.km, DÍSEL,
Einn eigandi, Verð 2.590.000. skoða
skipti ódýrari eða dýrari, gott stgr verð,
Uppl í síma 517-0000 eða 840-4090

Toyota Highlander glæsilegur fjórhjóladrifinn lúxusbíll með HYBRID vél
sem eyðir um 40% minna eldsneyti
en Toyota Landcruiser og aðrir sambærilegir bílar. Eigum eitt sýningareintak með 3ja milljón króna afslætti.
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla
frá öllum helstu framleiðendum á betri
verðum. Islandus automunda.com Sími
5522000.

Föstudag og Laugardag

Ásborg • Smiðjuvegi 11 • s. 564 1212

Honda Odessy árg. ‚02 ek. 70þús Leður,
dvd. Verð 1.450þús. Uppl. s. 662 0510.

Mitstubitsi Pajero ek 159þ. árg‘99.
Dráttarkúla. Vél 3000V6. V. 500þ.Uppl
í S. 898 2049
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Bílar óskast
Óska eftir sendibíl til leigu í sumar. Þarf
að vera manngengur (háþekja), helst
3ja sæta, heildarþyngd má ekki fara yfir
3.500 kg. Sími: 867 5673.

Skoda Fabia 1,4 TDI árg‘08, ek
34.þ.sumard./vetrad. ákv. 1800þ (ísl).
100%yfirtaka. Uppl í S. 822 0069

Til sölu LEXUS IS 200 árg. 2000 ek.
151þ. Sjálfskiptur, ný tímareim, mjög
vel með farinn. Verð 1150þ. uppl. í s.
664 8363.

Til sölu 3.sæta bekkir x2 úr Haice,
transporter, transit og fleiri. V. 100þ. á
stykki. S. 857 1330

WV Golf Comfortline 8V, árg. Árgerð
2000, Sk. 2011, ek. 114þús, beinsk.
Uppl. s. 846 8321.

Subaru Legacy 1997, ssk. sk 10 ek 237þ
góður bíll V220þ S-770 6191 eftir kl 17

SUBARU FORESTER SJÁLFSKIPTUR ÁRG.
2003. NÝ SKOÐAÐUR, GOTT LAKK, NÝ
MICHELIN HEILSÁRS DEKK, EKINN 152
Þ.KM. SKIPTI HUGSANLEG. ÁSETT VERÐ
1290 ÞÚSUND. S. 8958956

TILBOÐ!-TILBOÐ!

CITROEN XSARA SX WAGON 10 / 2001
ek.125 þús, beinskiptur, ný skoðaður
2011, heilsársdekk,mjög góður í akstri
listaverð bgs er 630 þús TILBOÐ 390
ÞÚS stgr! s.841 8955

500-999 þús.

Suzuki Vitara árg 92. 33 breitur,4x4.
verðhugmynd 240 þúsund. WV Golf árg
96 ek 228 þús,.verðhugmynd 140 þús
uppl. 842 7034.

Til sölu Citroën C5 SX 2.0 bensín sjálfskiptur árgerð 2005 ekinn 46þ.km.
Sóllúga, einn eigandi. Verð kr. 1.890.000.
Upplýsingar í síma 6969656

DAIHATSU TERIOS árg 1999, ekinn 171
þús., verð 220 000. Uppl. í s. 6162688.

Cherokke 1992 4.0l. Ekin 190þ. sjállskiptur, dráttarkrókur. Tilboð 180þ. Uppl.
s. 825-2780.

250-499 þús.

Nissan Vanetta árg‘98. Ásett V. 370þ.
Uppl í S. 681 0387

CITROEN C3 Sjálfsk, 2005,60þ km,
bakksk. ofl. Flottur bíll. Verð 1350 þkr S:
8423456 & 8247163

Corolla St 9/99 ek. 179þ. 1600 5g.
Nýskoð. 11 margt endurnýjað. BGS verð
470, þessi 430 þ. 892 5157.

Fleetwood Taos 8 feta fellihýsi árg.
2008 til sölu. Nánast ónotað.
Sólarsella,markisa,útvarp, tveir gaskútar
ofl. Verð kr. 1.500.000 S: 856-5902

Alfa Romeo 156 árg. ‚99. Biluð vél.
Tilboð. S. 848 4899.

Volvo Cross Country XC 70 ‚00, 4x4
ekinn aðeins 153þ. Leður, sjsk. Góður
bíll Verð 1.390þ. Uppl. 899 0410.

Subaru Forester

Subaru Forester árg. ‚03 ekinn 93þ. km.
Sjálfskiptur. Góður bíll. Ásett V. 1390þ.
S. 863 7075.

2004 ek 128þ. mikið af aukahlutum
verð 1.800.000 773 0825.

VW Pasat 1.9TDI til sölu árg 2001,ekkin
317þús,nýt timareim,bremsur og
smurður verð 650þús sim:8640473.

MMC Lancer 1300 vél. Árg. ‚99 sk. ‚11
ek. 73 þús. Tilboð 300 þús. S. 860
1178.

Til sölu MMC L300, 8 manna 4x4 árg.
‚95. Ekinn 240þús. Uppl. í s. 864-3757.

2 milljónir +
Nissan Almera 11/2001, ekinn aðeins
100 þ.km, bsk 1600 cc, nýjar bremsur
og nýleg heilsársdekk, bíll í toppstandi,
verð 690 þúsund, S: 699-8828 Jói

Toyota Avensis 01‘ sjálfskiptur, skoðaður 11‘. Ek. 118þús. Góður bíll. Uppl.
í s. 893 0324.
Toyota Corolla árg‘98, sk ‚11.Ek 126þ.
Verð: 400þús. Uppl í S. 663 7257 &
898 7463.
TOYOTA LAND CRUISER
70 ,44/38 dekk ,árg. 2000 ,83 þ.km.
,bnb.is raðnúm. 995163 sími 848-4411

Nissan Almera árg‘98 til sölu. Ek. 260þ.
Góður bíll. V. 120þ. Uppl í S. 847 7292

FORD F250 LD SUPERCAB 4X4 Árgerð
1997 Ekinn 189 þ.km. 8cyl, sjálfss. ný
dekk, camper festingar. Verð aðeins
890þús Uppl. s. 848 4490

Subaru Legacy station árg. ‚99, nýsk. ek.
220þ. Ásett V. 450, tilboð 390þ. Uppl.
í s. 865 4955.

Daewoo Nubira 2.0 vél sjálfskiptur árg
98 ekinn 162 þ km CD skoðaður 2011
verð 400.000- TILBOÐ 290.000- upplí
síma 861-7600

0-250 þús.

TILBOÐ 669 STAÐGREITT

Til sölu VW Polo 5 dyra, nýskráður
19.9.2003, ekinn 103 þúsund, 1400
vél (eyðir litlu) nýskoðaður 2011, það
er krókur og geislaspilari ,einn eigandi
Verð 790 þús en TILBOÐ 669 þúsund.
Upplýsingar í síma 693-5053

1-2 milljónir

G500 ‚03 Gott eintak! 7,290/stgrafsl.
Uppl. 897 2779.

Toppbíll 4x4 á 300þ

Tilboð Toyota Avensis

Toyota Avensis station vagon 1.8 bensin. Árg. ‚99 sjsk. Tilboð óskast. S. 843
0561.

Tilboð 235 þús!!!

TOYOTA CARINA CLASSIC 1,6 árg‘98
ek.197 þús, búið að skipta um tímareim,beinskiptur,skoðaður fram í águst
2010,dráttarkrókur ofl.ásett verð 390
þús TILBOÐ 235 þús stgr! s.841 8955

Toyota corolla touring árg. ‚97 ekinn
230þ. 5g 4x4 skoðaður 2011 verð
300þ. uppl. s. 861-2071.

Til sölu mjög lítið notað hjólhýsi
WIEWIADOW árg 2008, með fortjaldi.
Eldavél-ísskápur og wc. Aukahlutir:
Sólarsella, sjónvarpsgreiða. Verð
1750.000.- upplýsingar í síma: 663
7858.

Glæsilegur Range Rover Sport 2007 til
sölu. Ekinn 54 þ., áhv. 2,6m. Verð 7,2.
Upplýs. í síma 894 8888.

MMC Outlander árg. 2005, ek 69 þús. V
1,8 m ... góð kaup. Sími 8209310

VW Tiguan TDI sjálfsk árg 2008 ek 50
þús orginal dráttark 2 dekkjag verð
kr.4.700 þús uppl í s.892-7979

Til sölu pallhús á amerískan pallbíl.
Verð 290.000 uppl. í síma 899 0858.
DODGE RAM 7 manna með háum
topp, árg ‚94, ek. 142 þús. Vel með
farinn, góður ferðabíll. Verð aðeins 850
þús. S. 848 4490

Chevrolet Silverado 2500, 6.6 duramax. árg 2003, ekinn 116.000 km. Verð
3.100.000. S: 894 4896.

Til sölu Camper Travel Lite 2008 heitt
og kalt vatn ,sturta, klóset, eldavél,
gasmiðstöð,ísskápur, ásettv.2.490.000.UPLÝSINGAR 863 0838.

Vel með farinn Ford Mustang V6 2001,
keyrður 47500mílur. nýskoðaður.
Ekkert er áhvílandi verð 1090þús stgr.
Allar upplýsingar í S: 6964902

Til sölu

Suzuki vitara 1997, 30“, beinsk, ek 171
þús. Skoðaður 2011. Verð 370000. S:
6986620

Til sölu

Húsgögn – skrifstofuáhöld –
hillur – rekkar – verkstæðisáhöld
Flottur dodge Ram 1500 4x4 árg. 97‘ek.
61þ. vel með farinn,4 dekk á felgum
fylgja hann er á 33t, 318 vél v8 uppl.
897 8870 Árni.

Ford Mondeo Giha ‚02 Ssk., ek. 90
þ.km. í góðu lagi Ásett v. 1170þ. Tilb.
930þ. Uppl.í síma 896 1422 eða netf.
kristjansg@internet.is

• Skrifborð
• Stólar
• Skápar
• Ritvélar
• Reiknivélar
• Topplyklasett
• Slípiband
• Mótor- og gírkassastandur

•
•
•
•
•
•
•

4IL 3ÎLU

4IL 3ÎLU

4IL 3ÎLU

4IL 3ÎLU

4IL 3ÎLU

4IL 3ÎLU

4IL 3ÎLU

Faxtæki
Bæklingastandar
Lagerhillur
Euro-rekkar
Standborvél
Vökvapressa
og ﬂeiri verkstæðishlutir

Ofangreindur búnaður er til sýnis og sölu
að Dalvegi 6-8 / 201 Kópavogi,
laugardaginn 8. maí á milli kl. 10 og 14.
Fyrirspurnum er svarað í síma 898-3523.
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Bílar óskast

Pallbílar

Til sölu húsbíll, Ford Ecomodine árg.
‚88. Og Ford Dakota árg. 10/‘03. Uppl.
í s. 861 8896.

Sparneytinn bíll óskast

Á 100-250 þúsund. Helst í lagi en má
þarfnast lagfæringa. Uppl. 892-1994.

Mótorhjól

Skoda Fabia, VW Polo
eða Hyunday Getz óskast

Árg. 2001-2004 fyrir 300-600 þúsund.
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 7725450

Huquarna TC 450 árgerð 2006 crossari. Lítið notað hjól, ný yfirfarið af
Púkanum, er á ónotuðum dekkjum.
Fæst á yfirtöku á láni hjá lýsingu ca 500
Þús. Uppl. s. 822 1920.

Honda CRV eða Toyota
Rav4 óskast

Árgerð 1998-2001 á verðbilinu 400600 þúsund. Uppl. 692-2545.
Óska eftir 4-5 dyra bíl. Helst sjálfskiptum. Í skiptum fyrir Huyndai Cube ‚97
2000 vél. Ek. tæp 170 þús. V. 300 þús.
+ allt að 100 þús. í pen. S. 772 0600.
Óska e.að kaupa notaða diesel-lyftara
frá árg.1980. Uppl.í s.866 0471

Bíll óskast

Óska eftir að kaupa bíl. Verð á bilinu
0-150þ. má þarfnast lagfæringa. Uppl.
í S. 846 4868.
Óska eftir 35“ breyttum m. köntum
Patrol Elegance. S: 825-6781

Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. Eigum
sýningareintak með 2ja milljón króna
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli,
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri,
geislaspilara, fjarstýrðum samlæsingum,
og rafmagni í öllu. Útvegum fólksbíla,
jeppa og pallbíla frá öllum helstu framleiðendum á betri verðum. Islandus
automunda.com Sími 5522000.

Vörubílar

Corolla, Yaris eða Avensis
óskast

Honda CR 85 árg.‘06 ný uppt. mótor,
ný dekk. Tilb.ósk. eða skipti á bíl. Uppl
8450182

Fjórhjól
Kawasaki Z750S árg. ‚06, ek. 21þ. Sk.
‚11, 106 HÖ. Nýtt aftur dekk, nýtt í
bremsum. Ekkert áhvílandi, Ásett V.
770þ. S. 863 0901.

Til sölu Kawasaki Ninja 600 árg. ‚06.
Hjólið er vel með farið og lítið keyrt.
Verð 850þús. eða tilboð. Uppl. í s.
863-1291.

Til sölu Yahama WR 426, árg‘01, hvítt
númer.Hjólið er allt ný uppgert og í
toppstandi. Ásett Verð 350þ. Uppl í S.
694 1200 & 897 6537

TIL LEIGU Bílskúr 21 m2 með rafm.
og hita 28.000 kr, 108 Rvk Háaleiti
S.6939049

Íslensk smíði

MB 1840 Actros árg 1998 640.000km
2ja öxla dráttarbíll, svefnhús,
Olíumiðstöð, smurkerfi, retarder Einnig
Flatvagn Van Hool 3jaöxla árg 1995
loftjaðrandi lágbyggður 19,5“ dekk.
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:6961050.okspares@simnet.is

Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“
dekk. Verð frá 182.000.- 750kg. B.geta.
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 8945111
Husqarna sms 125 supermotor, 06
árgerð, 2380 km. Tjúnað upp af Jón
guð. Selst einnig með motorcross
gjörðum á dekkjum. verð 540 þús S:
8483760

Hópferðabílar

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

Uppgerð heimilskerra til sölu stærð 110
x 180 cm.V. kr.75.000.- Uppl í S. 8209085 Sigþór
HESTAKERRA.Til sölu 3ja hesta kerra,
gömul en í góðu lagi.Verð 400000.
Uppl. í síma 8970630.

Honda Crf 150 Smaal weel árgerð 2007
mjög lítið notað. Staðgreiðsluverð 470
þús. Uppl. s. 8221920

Fleetwood Bayside 12 Fet 2007 árg.
Með öllu Verð 2.100.000 Engin skipti
Uppl. í s. 696 6676.

Hjólhýsi

Til sölu mjög vel með farið Coachman
Clipper 107 fellihýsi árg.2008. Sólarsella,
2 rafgeymar ofl.ofl. Verð kr. 2.0 millj.
Nánari upplýsingar í síma 861 4481.

Óska eftir fjórg. endúro hjóli á hvítum
númerinum. Uppl. í s. 695 9543.

MB Vario 818

Óska eftir Coleman/Fleetwood fellihýsi.
Allar týpur koma vel til greina. 898 7975
eða andri779@gmail.com

Fellihýsi

HONDA CRF 250 (R) árgerð 2004.
Vel með farið og í mjög góðu standi.
Nýupptekinn mótor. Tilboð aðeins ISK
380.000. Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Bjarni 898-2641.

Árg. 2007, Ekinn 70.000 km, sæti f.
19+1+1. Hljóðkerfi, dráttarkúla, tvöfalt
gler, loftkæling, þriggja punkta belti.
Vinna í sumar fylgir. Uppl. í s. 897
3015.

Til sölu Hjólhýsi LMC Munsterland
500 árg. 2007. Alde hitakerfi, Gólfhiti,
Auka rafgeymir, Sólarsella, Grjóthlíf,
Sjónvarpsloftnet 2 tenglar, Auka rafmagnstenglar, Auka gasúttak, Skyggni,
Fortjald DWT, Grasteppi í fortjald. Lítið
ekinn, reyklaus, engin lán áhvílandi,
Engar uppítökur. Verð: 3.650.000 kr.
Sími 893 8811.

Óska eftir hjólhýsi m koju millist. árg
05-08, stgr í boði, uppl í 695 1854.
Til sölu Triumph Rocket III Classic, 2300
cc, nýtt á götuna ‚08, ekið 4 þús.km.
Lítur út sem nýtt og aldrei séð rigningu. Með nánast öllum hugsanlegum
aukabúnaði. Ath. skipti. Uppl. í síma
663-4455

Vélstjóri óskast. Leiðandi ferðaþj.fyrirtæki á Norðurlandi óskar eftir að ráða
vélstjóra á bát í sumarvinnu. Líflegt
og skemmtilegt starfsumhverfi. Nánari
uppl. í síma 867-6077 eða thorunn@
nordursigling.is

Til sölu pallhýsi (camper) með niðurfellanlegum toppi fyrir ameríska
pallbíla. Verð 500. þús. Uppl. í síma
8930505, Gestur.

Kerrur

Land Cruiser 90GX, 33“ breyttur, árg
‚99, 7 manna. Ekinn 245 þús, góður bíll.
Fæst á 1350 þús staðgr. S. 898 9313.

Til leigu 95 fm. 4 herb. íbúð í Breiðholti.
Laus strax. 125 þús. á mán. Hússjóður,
hiti og rafmagn innifalið. Uppl. Gunnar,
sími 6952589

Polaris sportsman 800 X2 Nýskráð
19.06 2008 Ekið 4500 km. Götuskráð.
Eigandi Hjálparsveit skáta í Reykjavík.
Aukabúnaður sem fylgir: Tanktaska,
handahlífar, rúða, grind framan, hiti í
handföngum og bensíngjöf, raftengi f.
Gps og Ram kúla. Aukadekkjagangur
negldur, stærri, á felgum. Tilboðsverð
1.750.000- Engin skipti. Einnig snjóbelti
fyrir sama fjórhjól. Selst allt saman á
2.100.000- Til sýnis hjá Stormi Kletthálsi
15 Upplýsingar í síma 8413050

Harley Davidson V-Rod 100 ára afmælisútgáfa.Eins og nýtt,of mikið af aukahlutum til að telja upp. V.1.8 millj. S.
898 6766

Land Cruiser GX model 2006. Góður
Stgr. afsláttur. Uppl. í s. 892 0427.

Til sölu fortjald á hjólhýsi, DWT Prinz
13, stærð 911-940 cm. Verð kr. 120.000.
Uppl. í síma 8957496

Starcraft R/T 11 . Nýskráð 2009 Nánast
ónotaður óbyggðavagn með grind fyrir
t.d.fjórhjól. 2 millj.staðgr. Uppl.í síma
896 1422 eða netfang

Til sölu Polaris sportsman 800

SUZUKI INTRUDER VS 1400árg. 2003,
ekið um 9 þús. mílur.Ásett verð 990
þús. Tilboð 850 þús. staðgreitt.Uppl. í
síma 663-5933.

Jeppar

Burstner Ventana 2005 Lítið notað
(eitt sumar), heitt og kalt vatn, eldavél,
klósett, borðkrókur, svefnpláss f 4 - 5,
gashitun, ísskápur, frystir, nýr rafgeymir,
stílhrein og falleg innrétting, nýskoðað.
Til sýnis og sölu á www.bilauppbod.is

Vespa 125. Grá ek - 1 km ný og ónotuð.
Fæst á aðeins 275Þús!! Fyrstur kemur
fyrstur fær!! 698 6009

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund.
Helst í góðu standi, en á þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-2545

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000
Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi,
smurkerfi og olíumiðstöð. 620 þ. km.
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:6961050.okspares@simnet.is

Peugeot vespa mjög vel farin ekin
1100km 2009 árg 50cc aðeins 70kg
mjög góð og vönduð vespa verð
260.000 s.8942097

Húsaberg 550, einnig X-Moto 250 cc.
lítið notað (kína hjól) ágætt byrjenda
hjól. Uppl. í s. 867 4940.

MB ACTROS 1844 2007. Dráttarbíll
með öllu ekinn 79 þús. Uppl. í s. 860
8051.

Til sölu Harley Davidson Custom,
ek.7168 m. Tilboð óskast. Uppl. í S.
899 8986.

Húsbílar

Til sölu LMC-Casa Familia 560 TKM
kojuhús árg‘08,ek 210þ.Aukahlutir
Loftnet, sjónvarp með dv, Skygni og
hliðarskygni, sólarsella 125w, auka
geimir og grjótgrind. V.3.9m, S.660
0880

Vespur
Starcraft 11fet árg. ‚08 eitt með öllu
ásett verð 2.190þ. fæst á 1.950þ. stgr.
Uppl. í s. 840 7640.

Iveco 4912 Turbo 19+1+1 árg‘94 , ek
283þ. Telma,loftstokkar,ofnar,lofthurð,
skoðaður. Þarfnast aðhlynningar.
Tilboð. S. 898 6581

Benz 209D 4X4 5 cyl túrbó disel,
árg. ‚87. Innréttaður m/öllu. 6 manna,
svefnpláss f. 5 manns. Verðh. 2,2 mlj.
Uppl. 869 1122 & 899 9114.

Gerðu klárt fyrir vorið - vorum að fá
ný dekk á frábæru verði. Framdekk frá
kr. 6.000,- og afturdekk frá kr. 7.000,-.
Kíktu til okkar strax í dag eða hringdu.
Blue Mountian, Rofabæ 9, s: 578 7860

Kínversk vespa Jonway City Runner
árg.‘09 125cc til sölu. Ek. 1260km. Verð
250þ. Tilboð óskast.S. 898 2820.

Til sölu Hobby SF 400 Rafmagns/
gaskynding, skyggni, svunta og sóltjöld. + 2 gaskútar fylgja með. Verð
2.500.000 Upplýsingar í síma 4215748,
8655748

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

Hjólhýsistrailer. Fleetwood Prowler lynx
árgerð 2004 (fifthwheeler)sem nýtt
að innan. Þarfnast smáviðgerðar að
utan. Tilvalin sem sumarbústaður og í
ferðalög um landið. Svefnaðstaða fyrir
8 manns. Rafdrifin útdraganleg hlið.
Solar-rafhlöður. 12/220 volt Gashitun,
heitt og kalt vatn, gaseldavél, örbylgja,
ísskápur, sjónvarpstengi, markisa, útigrill Verð 3.9 milj. 3.3 staðgr.tilboð
mögulegt. Upplýsingar í síma 6992988
Almar

Fleetwood Yuma 9.5 fet árg‘06.
Upphækkað, 15“ álfelgur, hitatúba. Lítið
notað og vel meðfarið. Verð 1470 þús
S. 8214177
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Spænsk stemning kynnt
Flamencodans, seiðandi tónar og aðrar menningarlegar uppákomur eru á meðal þess sem gestir og
gangandi geta kynnt sér á spænskum dögum í Kringlunni um helgina.
„Spánn hefur alltaf verið vinsæll
áfangastaður Norðurlandabúa og
við viljum tryggja að svo verði
áfram. Þessar kynningar eru fyrst
og fremst hugsaðar til að vekja
athygli á Spáni og þeim nýjungum
sem kunna að vekja athygli ferðalanga á næstu árum,“ segir Karen
Astrid Strand, fjölmiðlafulltrúi
ferðamálaráðs Spánar í Osló, sem
einnig hefur undir höndum kynningar á Spáni hér á Íslandi.
Spænsk menning, svo sem tónlist og flamencodans, er á meðal
þess sem boðið verður upp á á
spænskum dögum í Kringlunni
um helgina.
Ferðamálaráð
Spánar stendur
ásamt fleirum
fyrir dögunum,
þar sem ferðamöguleikar Spánar verða kynntir með áherslu
á tiltekin svæði
á borð við Valencia, Alicante,
Andalúsíu, Madríd og Mallorca. Á
meðan hinum fullorðnu gefst færi á
að fræðast um sumarleyfismöguleika
og njóta spænskrar
tónlistar, sem nemendur í gítarleik við Tónlistarskóla Húsavíkur flytja,
verður haft ofan
af fyrir yngstu
kynslóðinni
með teikningu,
skemmtiatriðum og andlitsmálun. Þá verð-

Fuglavernd mun
í dag bjóða upp
á fuglaskoðun við Elliðavatn í tilefni alþjóðlega farfugladagsins. Lagt verður af
stað frá Elliðavatnsbæ klukkan 14 og
Edward Rick og Jakob Sigurðsson leiða
gönguna. Mælt er með því að hafa sjónauka
með í för.
www.skograekt.is

De la Cibeles-torgið er vinsælt meðal ferðamanna í Madríd.
NORDICPHOTOS/GETTY

ur gestum boðið
upp á að taka þátt í
spurningaleikjum
þar sem vinningarnir eru meðal
annars ferðir á
spænskunámskeið á Spáni.
Að
sögn
Astridar
stendur til að
ferðamálaráð Spánar gefi út tímarit
nokkrum sinnum á ári
á íslensku, þar sem rýnt

verður í það sem stendur ferðalöngum til boða á Spáni. „Þótt
Spánn hafi lengi verið vinsælt
land hjá Norðurlandabúum er
ávallt samkeppni um ferðamenn,
meðal annars frá löndum á borð
við Tyrkland og Grikkland. Með
svona kynningum vonumst við
til að finna þann hóp sem mestan
áhuga hefur á Spáni,“ segir Astrid.
Spænskir dagar í Kringlunni
verða í dag frá klukkan 11 til 18
og á morgun frá klukkan 13 til 18.
kjartan@frettabladid.is

Gaujudagurinn
Tískusýning í Mjódd
laugardaginn 8. maí kl. 14.

15% afsláttur
af öllum vörum nema blöðum og bókum.
Opið frá 12–17.
Verið velkomin
Garnbúðin Gauja • Álfabakki 14a • Sími: 571-2288

Nýjar vörur
Ótrúleg verð

Kjóll

5.490 kr.
einnig Ɵl í hvítu og svörtu

Kjóll

6.990 kr.

Ermar

Skyrta

3.990 kr.

5.990 kr.

margir liƟr

einnig Ɵl í svörtu

Opið frá 11-18.00 í Smáralind
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Fellihýsi

Málarar

Óska eftir að leigja fellihýsi eða hjólhýsi
27 júní til 4 júlí. sími 8628932 heidadis@visir.is

ÞJÓNUSTA

Óska eftir að kaupa Esterel fellihýsi eða
hobbý hjólhýsi. Staðgreiðsla. Uppl. í s.
898 5256.

Sea Doo sportster 150 árg.‘07 til sölu.
215 hö. Báturinn er ekinn ca 30 tíma
og er nýyfirfarinn af umboði. Kerra
og ábreiða fylgja. Verð 2.600þ uppl. í
s:868- 1616 skoða skipti

Fleetwood Utah skráð ‚08. Notað 3x.
Allir aukahlutir, t.d. fortjald. S. 856
3498.
Fleetwood Cheyenne fellihýsi árg.
2008 til sölu. Aukahlutir eru sólarsella,
markísa, grjótgrind, auka gaskútur, vifta
og vasageymsla. Verð kr. 1.9 millj. staðgreitt. Upplýsingar í síma 8960188.

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

Hreingerningar

Aliner Expedition 08 til sölu. Sólarsella,2
gaskútar,læsing í beisli og m.fl.
Skoðaður til 2012 og ný yfirfarin. Mjög
lítið notaður. Verð 2.500.000 upplýs. s:
893 5539 Ruth
Til sölu Colman Mesa árg‘03.
12ft+geymslukassi.Fullt af aukahlutum.
Flott og vel með farið.V. 1550þ. staðgr.
Uppl í S. 893 9516

Sendibílaþjónusta

Handfærabátur m/Volvo 130hö vél.
Skipti koma til greina.Ásett V. 3.9m
Tilboðsverð 2.9m. S. 840 7640.

Til sölu afar vandaður og lítið notaður
sex manna finnskur skemmtibátur á
kerru. Sem nýr níutíu hestafla Suzuki.
Garmin siglingatæki með fisksjá.
Talstöð. Öryggisvesti og sjóstangir geta
fylgt. Engin skipti. Staðgreiðsluverð 2,7
milljónir. Upplýsingar í 821 2171
Til sölu 17 feta Shetland hraðbátur
með 50 hö fjórg. mótor. Einnig 4m
slöngubátur + nýr 15 hö fjórg. mótor.
S. 844 0478.

Coachmen fellhýsi til sölu, árg. ‚00. Lítið
notað. Með rafmagni og ferðaklósetti.
Uppl. í s. 471 2652 & 663 2652.

Viðgerðaþjónusta, sport og bátavörur.
Gúmmíbátar & Gallar S:571 1020 www.
gummibatar.is

Tjaldvagnar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Málarar
Alhliða málningarþjónusta og
húsaviðgerðir. Einungis fagmenn, afar hagstæð verð í boði.
Uppl. í s. 659 9676. 552 2122.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja
MÁLNINGARSPRAUTA Airlessco LP460
til sölu(frá Málningu) s:6967994 e.
kl 16:00

Lyftarar
Rafbúnaður fyrir bátinn. www.rafrost.is

Óska eftir að kaupa eða leigja víralyftu,
spjótlyftu eða skotbómulyftu. Einnig
óska ég eftir ódýrri traktorsgröfu. Hafið
samband við Hannes í síma 862 9192
eða hannes@k16.is

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.
Málingarþjónusta getur bætt við sig
inni og úti verkefnum. Tilboð eða tímavinna. A1 Málun S. 660 1787

Camplet Royal 06. Mjög vel með farin.
Eldhús og yfirbreiðsla, tvö herb. V750þ.
uppl. 897 2209.

Málari getur bætt við sig verkefnum,
stórum sem smáum, hagstæð kjör!
Uppl. í s. 773 0317.

Tjaldvagn óskast.Þarf að vera með
fortjaldi og í toppstandi.S: 8475639,
Kristín.

Búslóðaflutningar
Vinnuvélar

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

Húsaviðhald
Körfubílaleigan.

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

Hjólbarðar

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

4. stk ónotuð dunlop 195/65R15 sumardekk til sölu. uppl. 6967994 e. kl
16:00

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

Ódýr notuð dekk. Umboðssala fyrir
notuð dekk. Dekkjasalan, Dalshrauni
16, Hafnarfirði. S: 587-3757. Myndir og
verð á www.dekkjasalan.is.

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.
PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði.
Ódýr dekk til sölu, 5stk. Stærð:
235/60r16. Verð: 20þús. Uppl. í s.
617 6149.

Varahlutir
Benz varahlutir óskast. Mig vantar bodyhluti og fl. á framenda á Benz E430
árg. 2001.uppl. í síma 8970630.

Viðhald

Sjáum um allt varðandi viðgerðir og
viðhald á húsum. Uppl. hjá byggingameistara s. 894 0031.

Trjáklippingar

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

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

Múrviðgerðir, málun og tröppur (hitastrengur). Geri tilboð innan viku yður að
kostnaðarlausu. Hinrik, s. 892 9499.
Felli tré, klippi, grisja og önnur garðverk.
Halldór garðyrkjum. S. 698 1215.
Hellulagnir-snjóbræðsla-drenlagnirjarðvegsskipti Tökum að okkur stór sem
smá verk Vönduð vinna vanir menn
Uppl í s: 848-3537 (Árni)

Overhedd S. 565 0455

Eigum varahluti í Audi,Benz, Bmw,
Musso, VW og margt fl. getum einnig
úvegað nýja og notaða varahluti að
utan. Erum fluttir í Hafnarfjörð nánar
Hvaleyrarbraut 20.

Farmal cup 1950 eins og nýr 690.000kr
deutz d30 1960 í góðu standi 490.000kr
M.F 35 1959 verð 360.000kr Uppl. s.
697 8183.

Múrviðgerðir, tröppur og
málun

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

Pípulagnir

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

Tölvur

Bókhald
Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Bátar

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

Skattaframtal 2010

Zodac slöngubátur til sölu á kerru. 4m
langur V. 300þ. Uppl. í S. 899 8986.

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

Strandveiðibátur til sölu no 5806 uppl.
S. 862 6735.

Bílapartasala

Fasteignir

Fjármál

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

Smíði, múrun, málun og
flísalögn....

Viðgerðir

Iðnaðarmenn óskar eftir verkefnum, allt
utanhús viðhaldi, bað, eldhús, verönd.
Sjá verkadvinna.is S. 699 5678.

N & V Verktakar ehf

Reiðhjóla, Sláttuvéla
Smávélaviðgerðir.
Hröð og ódýr þjónusta.

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

SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn
smiða og garðvinna, vanir menn og
góð verð. Brynjar s: 862 8621.

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrirtækja og einstaklinga, í samstarfi við
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur.
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla,
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

Flísar - parket - mála - múrarar - smiðir setjum upp eldhúsinnréttingar og
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl.
í s. 661 3149.
Óska eftir að kaupa eða leigja víralyftu,
spjótlyftu eða skotbómulyftu. Einnig
óska ég eftir ódýrri traktorsgröfu. Hafið
samband við Hannes í síma 862 9192
eða hannes@k16.is
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Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Nudd
Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 857 5015
& 857 4850

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

Vélar og verkfæri

KEYPT
& SELT
Til sölu

Whole body massage. S. 849 5247.
Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.

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

A whole body massage S. 895 6753.
Very good massage for men. Gsm.
690 9182.

Spádómar

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

STUBBASTANDAR

bæði frístandandi og á vegg. STANDUR
ehf. S: 842-2535.

Nudd

Til sölu þessi fallegu garðhús, 3,6m2B160cm-L225cm-H205cm.
Verð
160.000. Uppl. í síma 898 9665.

TANTRA MASSAGE

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

Heitur pottur, rafmagns, 6-8 manna. Vel
með farinn. Uppl. í s. 690 0008

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

TRAMPOLÍN TIL SÖLU 3,6 M. Ø +
ÖRYGGISNET FRÍ UPPSETNING KR
24000 - S. 8950577

NUDD - AFRICANA NUDD
JB HEILSULIND
S. 445 5000

Óskast keypt
Vinnupallar til sölu

Iðnaður
Málmsmiðjan Ferrum ehf

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Lögg. iðnmeistarar taka að sér alla bygginarvinnu,smíðavinnu,múrverk,viðhald
og breytingar. Trausti S. 897 6678.

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

Handrið - stigar - öll almenn sérsmíði
og fín smíði í öllum málmum. Uppl. s.
861 9560 ferrum.is ferrum@ferrum.is

Vandaðir ferðanuddbekkir og óléttubekkir á góðu verði. Uppl í síma
8916447 Óli.

Lengd 1,8 Hæð 3 metrar, 40 einingar,
72 metrar. Uppl. í s. 857 3609

Algjör nautn, 2ja klukkustunda meðferð 9900.- kr. Nuddari frá Senegal.
Tilb. f. 2 skrúbb, heitur pottur, nudd
kr. 9900.- kr. Detox úthreinsun f. 2
kr. 9900.- margar teg. nudd. slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000
JB Heilsulind Skúlagötu 40.

SLÁTTUVÉL ÓSKAST. Mig vantar sláttuvél með drifi eða sláttutraktor, má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í sima 897
0630.

Til bygginga

Trésmíði

Snyrting
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

Námskeið

Vel með farið Kildemoes kvenreiðhjól
óskast keypt. Uppl. í gsm. 868-1290

Önnur þjónusta
Sjóstöng, Sjóstöng.

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

Óska eftir að kaupa kambstál 10 mm
og 12 mm get sótt á staðinn, allt magn
kemur til greina. Einnig óska ég eftir
ódýrri traktorsgröfu. Hafið samband við
Hannes í síma 862 9192 eða hannes@
k16.is

Ýmislegt

Vantar 20 feta gám sem fyrst, ekki
verra ef hann er einangraður. GSM.
664 0368.
Óska eftir ca. 100 fm af notuðu mótatimbri 1X6. Uppl. í s. 615 1015 eða
897 1326.

Savage XL 3,75hp Mikið endurbættur
m/öllu kostar nýr svona búinn ca 170Þ
Verð 79.000 uppl. s. 6930911

Heimilistæki

Heilsuvörur

Til sölu nýlegur Gorenja frystiskápur, H
180, v:50 þ. og Candy þvottavél, 30 þ.
Til sýnis á Akureyri Sunnu-og Mánudag.
S: 896 0297

Hljóðfæri

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

Verslun

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

Tapað / Fundið
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Bergstaðastræti 13 OPIÐ 12-17 virka
daga LAGERSALA Hnokka og Hnáta.

Dúndurtilboð!

Þarf að skipta um rennur, glerja eða
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 553
2171.
Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Vanur allri smíðavinnu. Uppl. í s. 869
1698.

Glerjun og
gluggaviðgerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum
smíðaverkefnum. Glugga og hurðaþjónustan, S. 895 5511 smidi.is

GreenHouse vor sumarva.

Verið velkomin að sækja frían bækling. Eldri vara seld með miklum
afslætti. Opið í dag, laugardag 10-14
GreenHouse Rauðagerði 26

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- m/
pikup, kassagítar kr. 11.900.- innbyggður tuner, 10W magnari, poki, snúra, ól,
auka strengjasett og e Media kennsluforrit í tölvu. Rafmagnsgítarpakkar
frá kr. 33.900.- Þjóðlagagítar frá
17.900.- Þjóðalagagítar með poka.
ól. stilliflautu. emedia kennsludisk á
kr. 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is

¶ESSARI KERRU VAR 34/,)¨  3ÅÈASTLIÈIN
6INSAMLEGAST HRINGIÈ Å SÅMA  EF ÖIÈ VERÈIÈ HENNAR
VÎR ÖETTA ER EINA KERRAN ÖESSAR TEGUNDAR ¹ LANDINU
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Ökukennsla

Ýmislegt

Ökukennsla. Kenni á Subaru Legacy
árg. ‚07. Uppl. í s. 891 6055, Kristján.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolpar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863
0474 og www.123.is/manaskin

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

Fyrir veiðimenn
Tvær veiðifærarúllar DNG 5000 til sölu.
S 899 1935

Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl.
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I.
Einarsdóttir.

Hestamennska

CHESTERFIELD SÓFI OG TVEIR STÓLAR
TIL SÖLU UPPL -8977345

Heimilistæki
50l hitakútur og 5 rafmagnsofnar til
sölu. V. 20 þús. Uppl. í s. 820 8628.

Húsgögn
Til sölu Dökkb.eikarborð m/stækkun
20 þ. Þvottavél AEG 15þ. 4 eldhússtólar
15þ. S.8917666/5578422

Uppþv.vél 1,5 árs AEG 120 þ, þvottavél
AEG 1200 snún. 1 árs 110 þ, Tempur
rúm, hvítur botn, 140 cm 1,5 árs 150 þ
(nýtt 277þ.), tempur rúm 1,5 árs 90 cm
80 þ, Lazy boy svefnsófi 3ja sæta 1,5
árs 100 þ, 4 stk. heilsársdekk, Cooper
Weathermaster á felgum 195/65 R15
10 þ. stk., Ikea antikbæsað náttborð
7þ, skrifborð 10 þ, hilla 7000, skatthol
20 þ. s. 8995331.

Labrador hvolpar til sölu. Hreinræktaðir,
en ekki með ættbók. Upplýsingar í
síma 8467387

Dýrahald
GERMAN PINSCHER Eigum til æðislega
hvolpa til sölu Faðir ísl&alþj-meistari
ættbók Hrfí tilb til afhendingar 11júní.
uppli í s 867 1398 Helena www.123.
is/stapakotspinscher

Laus pláss í tamningu/þjálfun í sumar.
Er með góða aðstöðu í fák! Hef mikla
reynslu uppl í s: 8679994 Kristín
Magnúsdóttir

Húsnæði í boði

Fallegan, námsfúsan og skemmtilegan
10 mán hvolp vantar gott heimili. uppl
í s: 8455569 / 5554308

S

HÒ
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&OSSVOGSDALINN  NEÈRI H¾È ER FORSTOFA ÖVOTTAHÒS GEYMSLA BAÈHERBERGI
OG TVÎ SVEFNHERBERGI GENGIÈ ÒR ÎÈRU ÒT Å GRËINN SUÈURGARÈ  EFRI H¾È ERU
STËRAR STOFUR MEÈ SUÈURSVÎLUM ELDHÒS OG SVEFNHERBERGI "ÅLSKÒRSRÁTTUR
&R¹B¾R STAÈSETNING LAUST ÚJËTLEGA

Lítil íbúð óskast, helst á svæði 104
eða 105 Rvk. Reglusamur og skilvís. S.
868 4205.

3UÈURGATA   2EYKJAVÅK WWWHIBYLIIS
HIBYLI HIBYLIIS 3ÅMI   &AX  

Hjón með tvö börn á grunnskólaaldri óska eftir 4-5 herbergja íbúð í
Setbergshverfi eða Hlíðum í Hafnarfirði.
Skilvísum greiðslum heitið. Bæði reyklaus og getum útvegað meðmæli.
Upplýsingar í s.8675200

Labradorhvolpar HRFI. undan fyrstu
einkunna foreldrum. Lækkað verð. Tilb.
til afh. 863 8550.

Reyklaus og reglusamur sálfræðingur
óskar eftir 2ja herb. íbúð í 110 (selás)
eða 113, ekki jarðh. Uppl. ibudaleit@
gmail.com.

Fasteignir

(²3)¨ %2 4), 3µ.)3 ¥ $!' ,!5'!2$!' -),,) +,  /' 
Ö92) 3µ.)2 (²3)¨ 3  
Siberian Husky hvolpur til sölu,
Hvolpurinn er undan glæsilegum
verðlaunahundum sem hafa hlotið Excellent einkunnir. Hvolpurinn er
heilsufarsskoðaður með allra bestu
niðurstöðum, bólusettur og með ættbók frá HRFÍ Sími 867-9333

Golden retriever hvolpar til sölu fáir
eftir. Tilbúnir til afhendingar sprautaðir,
örmerktir og ættókafærðir hjá íshundum Foreldrar innfluttur, í ekta Golden
lit! www.123.is/madda S. 863 8596.

4IL LEIGU  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI

&R¹B¾RT SKRIFTOFUHÒSN¾ÈI ¹ p H¾È ÖAR SEM %ÚA HF  ¹ÈUR
,ÅNUHÎNNUN HF HEFUR VERIÈ TIL HÒSA  &R¹B¾RT HÒSN¾ÈI FYRIR FJÎLMEN
NAN VINNUSTAÈ &ULLKOMIÈ ELDHÒS OG FUNDARAÈSTAÈA ¹ EFSTU H¾ÈINNI
,AUST  SEPT NK -ÎGULEGT ER AÈ F¹ ÚEIRI FERMETRA LEIGÈA EF ËSKAÈ
ER

Okkur vantar hresst og áhugasamt starfsfólk til þjónustu og
afgreiðslu starfa. Ekki yngri
enn 18 ára. Íslensku kunnátta
skilyrði.
Upplýsingar gefur Björk í
s. 693 9091
Trésmiður óskast út á land til að reisa
120fm byggingu uppl: 893 4515.
Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir
fólki til úthringinga á kvöldin. Góðir
tekjumöguleikar. Umsóknir sendist á
gisli@tmi.is
Hjón í Lúxemborg óska eftir au-pair 18
ára eða eldri til að gæta 1 árs stúlku og
3 ára drengs. Þarf að byrja í Júní, helst
dvelja í 12 mánuði eða lengur og hafa
bílróf. Upplýsingar í síma 8975479 eða
+31 620 188205 eða orn.sigurdsson@
gmail.com
Starfsmaður óskast, vanur rafmagnsverkfærum. Uppl. í s. 659 1109.
Aukatekjur, frjáls vinnutími ! Okkur
vantar hressa einstaklinga í okkar hóp;
sjálfstætt starf, góðar árangurstengdar
tekjur. Áhugasamir um nánari upplýsingar sendi tölvupóst með nafni og
síma á info@natures.is
Lítill rekstur til sölu tekur lítið pláss,
hægt að starfrækja hvar sem er. Uppl
sigrunasta81@simnet.is
Samstarfs aðilar óskast. Aldurstakmark
18 ára. Uppl. í s. 660 7780 & 770
6680
Starfsmaður óskast til innheimtustarfa.
Vinnutími breytilegur. Reynsla æskileg. Vinsamlegast sendið upplýsingar á
nordurbali@simnet.is

Atvinna óskast
Matráður óskar eftir vinnu er reglusöm,stundvís og vandvirk. Uppl í S. 564
1559 & 772 0620.
Rafvirkjanemi óskar eftir vinnu, stutt í
sveinspróf, hef starfsreynslu uppl. í s.
856 4889 Guðmundur
24.ára kk með vinnuvélaréttindi, vanur
allri lagnavinnu. Uppl í S. 771 7025.
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Tapað - Fundið

Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í
síma 892 2934.
YORKSHIRE
TERRIER
HVOLPAR
! SMÁVAXNIR OG FLOTTIR. ÖNNUR
MINNSTA HUNDATEGUND Í HEIMI.
MÓÐIR ÆTTUÐ FRÁ AFRÍKU OG FAÐIR
INNFL. FRÁ FINNLANDI. ÆTTB. FRÁ
HRFÍ. S: 698-0166
Til sölu yndislegir hvítir mini poodle
hvolpar Tilbúnir núna þá 8 vikna. Verða
á Álftanesi laugardag og sunnudag. S.
896 2114.

Stærð: 162 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966
Brunabótamat: 28.970.000
Bílskúr: Já

Bær

Opið
Hús

Herbergi í blönduhlíð 27 risíbúð til
leigu yfir sumarið S: 866 0127.

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.
48fm 2 herb. íbúð á 1 hæð á sv. 104.
Leiga 90þ. Uppl. í s. 868 0990.
Til leigu herb. í Álftamýri. Reglusemi
áskilin. S. 865 9637.
98 fm 4 herbergja íbúð til leigu í
Vesturbergi. Þvottahús í íbúð. Þvottavél
og ísskápur fylgir. Uppl. í s. 533 5006.
Til leigu til 1. ágúst 3ja herbergja íbúð
á góðum stað í Grafarvogi. Laus strax.
S:8661314
3ja herb. til legju í blöndubakki 109 Rvk
. Laus í Júni ,verð 100þús á mánuði.
uppl. í síma 8492290
Íbúð til leigu. 50 fermetra snotur og
notarleg íbúð á jarðhæð í hverfi 105
til leigu. Íbúðin getur verið laus straks.
Áhugasamir hafi samband í síma
8437050 eftir klukkan 17:00.
Fullbúin 50 fm íbúð í 104 R. V. 120 per
mán. M. interneti. S. 692 3048.
Til leigu í Mosfellsbæ 90fm kjallaraíb.Verð 85.þús á mán.Hiti+rafm.innif.
Langt.leiga.Reyklaus/meðmæli/trygging S. 694 3067.

Verð: 45.000.000

Stórglæsileg sérhæð ásamt bílskúr við Safamýri í Reykjavík. Hæðin skiptist í tvær rúmgóðar stofur, tvö
rúmgóð svefnherbergi með skápum, glæsileg flísalagt baðherbergi með nýrri glæsilegri innréttingu ,
sturta og baðkar. Eldhúsið hefur allt verið endurnýjað með glæsilegri innréttingu og nýjum tækjum.
Gegnheilt parket á gólfum í stofu og herbergjum. Flísar á eldhúsi og baði. Upplýsingar veitir Kristinn
lögg.fasteignasali í síma 898 4125 eða á netfanginu kristinn@remax.is

Kristinn
Lögg. fasteignasali
898 4125
kristinn@remax.is

180.000 evru lán óskast í 1 ár. Tryggt
með 1. veðrétti í húsi í Þýskalandi.
framtid12@visir.is

Sumarbústaðir

Í Seljahverfi: Gott herb. til leigu aðg. að
baðh., eldunaraðst., þvottav., neti ofl.
S. 891 7630.

150 fm 5 herb. Penthouse íbúð í kópavogi á 2 hæðum. Gullfalleg íbúð, langtímaleiga, 165 þús. á mán. og 3 mán.
fyrirfram + trygging, Losnar 1.júní. Uppl.
í s. 771 8141.
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Golfskálinn
Öndverðarnesi

Fjárfestar

Einstaklingsíbúð í Vesturbergi , 111 RVK,
laus strax. Stutt í bæði skóla, sund,
strætó og aðra þjónustu. Gæludýr velkomin. Uppl í 5571861 eða 8241861
eftir 16:00

Hús Til leigu í hjarta miðbæjarins við
laugaveg. (ca 70.5 m2) Í kjallara og
risi er ekki full lofthæð, en aðalrými
er mjög opið og bjart. Getur nýst sem
íbúð, verslun, gallerí eða fyrir léttan
iðnað. Lítil eldhúsinnrétting í aðalrými,
einnig svefnloft. Sturta og klósett í kjallara. Leiguverð 140 þús/mán eða samkvæmt samkomulagi. Sími 6992988.

Opið hús sunnudag frá kl. 15:00-15:30

óska eftir 2-3 herbergja íbúð á leigu
í hafnarfirði sem fyrst,langtímaleiga!.
meðmæli,bankatrygging.
uppl.í
s.6922086

Hress, jákvæð og dugleg 26ára háskólanemi leitar að húsnæði í RVK. Helst hjá
fullorðnu fólki, vil geta greitt alla/hluta
leiguna með aðstoð við hússtörf og
annað. Reyklaus og drekk ekki. hushjalp@hotmail.com
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108 Reykjavík
Glæsileg sérhæð

Sendiráðsstarfsmaður óskar eftir
ca.150 m² íbúð (4ja herb.) með
húsgögnum og bílskúr/bílskýli
helst miðsvæðis í Reykjavík frá
og með 01. ágúst 2010 í
3-4 ár. Íbúðin þarf að vera á
einni hæð, án trappa eða þröskulda, gestasalerni og
baðherbergi með góðu aðgengi
að sturtu/baði.
Vinsamlegast hafið samband í s.
530 1100
netf.: info@reykjavik.diplo.de

Óska eftir íbúð til leigu til frambúðar. Ég
er 50 ára, heiðarlegur og skilvís. 100%
öruggum mánaðargreiðslum heitið.
Beingreiðslur 1. hvers mánaðar sé þess
óskað. Meðmæli við hendi sé óskað.
S. 692 4880.
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Safamýri 31

Íbúð óskast til leigu

Par með 2 börn vantar 4-5 herb. íbúð
í frá 1.júlí í langtímaleigu. Greiðslug.
140þús. Sv 104,105,108,109,110,112,
Kópav. koma til greina. væri gott ef
litlir hundar væru leyfðir;) Við erum
bæði reglusöm og traust fólk og getum
útvegað góð meðmæli ef þess er
óskað. áhugasamir vinsamlegast hafið
samband s: 661 2639 Bjarney

Tek hunda í heimagistingu. S 821 2969/
www.hundagisting.com

Fasteignir

Húsnæði óskast

3 herb. á 3. hæð í Hraunbæ 26, 110
Rvk. V. 120 þ. á mán. með öllu. Leiga
í 1 ár eða meira. Laus strax. S. 865
3988. Emir.
Herb. til leigu. Gott húsnæði & allur
aðbúnaður. Room for rent, all included.
S. 898 8690.
Herb til leigu í 111. Uppl. í s. 857 6745.

Til sölu sumarhús í landi
Búrfells Grímsnesi

60 fm, eignarlóð 5500 fm. Bein sala
eða skipti á hjólhýsi. Lækkað verð
11,4m Uppl. í s: 898 1598.
Glæsilegt sumarhús í Borgarfirði til
leigu. 11 km frá Borgarnesi. S. 896 0675
eða http://storaborg.123.is
Til sölu sumarbústaðarlóð 5600fm í
Skeiða-og Gnúpverjahreppi.Vatn, rafmagn og internetstenging á lóðarmörkum.V. 2.m, góður staðgr.afsláttur eða
skipti. Gamall húsbíll einnig til sölu.
Uppl í S. 893 8324

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 210fm.iðnaðarh.í Hafnarf.hægt
að skipta upp í 2, 105fm.laust 1.06.
uppl.í s:892 9260

Geymsluhúsnæði

HAFNARFJÖRÐUR - TÝNDUR Askur tapaðist frá nýju heimili sínu í Stuðlabergi
í Hafnarfirði. Hann er bröndóttur högni,
stór og pattaralegur. Ef þið verðið hans
vör endilega látið vita. Hans er sárt
saknað. Eva, s. 771-8008

Ýmislegt
Leita eftir gömlum mölum,gömlum peningaseðlum,minnispeningum frá seðlabanka og einnig öðrum, gömul frím.
og umsl.(ekki fyrstadags) einnig vasaúr,signet,orður,gömul skjöl,bækur í leðurbandi,fjölmargt annað kemur til greina.
Vinsamlegast geymið auglýsinguna.
arnes38@hotmail.com og 893 0878

Einkamál

geymslur.com

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

Geymsluhúsnæði
í Garðabæ.

Getum bætt við vélsleðum, fjórhjólum
eða öðru sambærilegu til geymslu í
sumar - jafnvel búslóðum og stærri
einingum. Uppl. Í síma: 661 3131/897
2000.

www.buslodageymsla.is

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

Atvinna í boði

Pajero 97‘ disel. 2,8 sjálfsk. Skoðaður
2011 Riðlaus,stráheill. V.700þús 868
3512.
Stefnumót.is Vandaður og siðprúður
vefur fyrir fólk sem langar í félagsskap,
vinskap eða varanleg kynni. Vefurinn er
gjaldfrjáls. Stefnumót.is.
Stefnumót.is Vandaður og siðprúður
vefur fyrir fólk sem langar í félagsskap,
vinskap eða varanleg kynni. Vefurinn er
gjaldfrjáls. Stefnumót.is.
Hef áhuga á að kynnast eldri karlmanni,
áhugasamir sendi tölvupóst á smaar@
frett.is merkt „góðar stundir“

Sjávarkjallarinn

Einn flottasti veitingastaður á landinu
getur ráðið til sín metnaðarfulla einstaklinga sem vilja læra matreiðslu.
Sæktu um á http://umsokn.foodco.is
Nánari upplýsingar eru veittar á staðnum milli 14-17.

52 ára kona vill kynnast karlmanni sem
vin og félaga. Engin skyndikynni. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535 9920
(kreditkort), augl.nr. 8451.
Besti flokkurinn óskar eftir að komast í samband við menn og konur
í Reykjavík með tilbreytingu í huga
algjörum trúnaði heitið.
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VEITT Á GRILLIÐ Víða um land er hægt að

renna fyrir fisk og tilvalið að taka veiðistöng
með í ferðalagið innanlands.

BRENNÓ Sumarið er tími leikja og fjörs. Útileikir eru
góð hreyfing fyrir fólk á öllum aldri og brennó er einn
sá allra skemmtilegasti. Ekkert annað að gera en að
skipa í tvö lið, merkja völlinn og taka leik.

SUMAR
Með börnin í baksætinu Fjöldi leikja er
til sem skemmta börnum sem fullorðnum í löngu
bílferðalagi. Hver er maðurinn er klassískur leikur
sem alltaf er gaman að leika. Bílalitir er annar
góður, þá á hver fjölskyldumeðlimur að velja sér
lit og svo telja bílana í þeim lit sem mætt er á
veginum. Sá vinnur sem fyrst kemst upp í
fimmtíu.
Safnað í bauk Ef langferð er í bígerð þá er
mjög sniðugt að leggja mánaðarlega fyrir vissa
upphæð til að eiga upp í ferðina þegar að henni
kemur. Hversu smá sem upphæðin er þá munar
um hana er komið er að ferðinni. Best er auðvitað
að eiga fyrir öllu áður en lagt er af stað. Þá er um
að gera að virkja alla fjölskyldumeðlimi til að vera
með í söfnuninni.
Tilboðstími Ferðaskrifstofurnar bjóða margar
hverjar upp á tilboðsferðir til útlanda núna, það
er því rétti tíminn til þess að festa kaup á eins
hagstæðri utanlandsferð og þær gerast. Muna
bara að hafa í huga að aska úr Eyjafjallajökli getur
tafið flug, eins og dæmin hafa sýnt undanfarin.

Litlir listamenn Börnin fá útrás fyrir sköpunargleðina á leikskólanum.

Dans Börn kynnast ólíkum menningum með ýmsum hætti, þar á meðal í
gegnum brasilískan dans undir örygggri leiðsögn Jose Zareen sem tekur hér
nokkur spor.

ð er fyrir alla

Einum bent Ósk segir ungum ferðalöngum frá náttúrufari á hálendi
Íslands.

Göngum göngum Börnin ráða ferðinni í hálendisferð Óskar og félaga
og njóta þeirra þannig betur.

finna flest sem einkennir íslenska
hálendisnáttúru, dýjamosa, svartan sand, svipmikil fjöll svo eitthvað sé nefnt. Í sumar bætast
við ummerkin eftir eldgosið í
Eyjafjallajökli.“ Ferðalangar
eru fræddir um jarðfræði, sögu
og náttúru landsins í ferðinni og
segir Ósk fullorðna njóta þess líkt
og börnin að fá fræðin útskýrð á
einföldu og aðgengilegu máli. „Svo
syngjum við saman og leggjum
áherslu á góðan ferðaanda, borðum til dæmis saman í samkvæmistjaldinu okkar.“
Ósk hefur ferðast mikið um

Ísland og verið leiðsögumaður í
fjölda ferða. Hún hefur sérlegan
áhuga á því að kynna Íslendingum
hálendið. „Sumir mikla það fyrir
sér að fara á fjöll með börnin og
halda að það sé spurning um dýrar
græjur að komast til fjalla. Svo er
alls ekki. En fyrir þá sem eru ekki
vanir að ferðast getur verið auðvelt að byrja í svona ferð.“
Ósk rekur fyrirtækið Hálendisferðir sem einnig stendur fyrir
náttúruskoðunar- og myndlistarnámskeiði fyrir börn. Nánari upplýingar á www.halendisferdir.is.
- sbt
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LAUTARFERÐ Börnum þykir spennandi að fara í lautartúr og þarf þá ekki
að fara langt til þess að njóta lífsins. Ekki þarf mikinn undirbúning að slíkri
ferð, bara að smyrja nesti og halda svo af stað.

lærum
líka á sumrin ...

Feikilegt fjör í Krakkageymslunni
Vatnsstríð, furðufataball, danskennsla, sveitaferð og
Viðeyjarferð. Allt er þetta á dagskrá á leikjanámskeiðum
Söngskóla Maríu Bjarkar sem kallast Krakkageymslan.is.
ér er enginn söngskóli á
sumrin svo við ákváðum að
nýta okkur þá góðu aðstöðu
sem við höfum og vera með
leikjanámskeið fyrir krakka á aldrinum sex til ellefu ára. Við höfum
ekki verið með svoleiðis áður en
finnst það mjög spennandi verkefni,“ segir María Björk þegar
hún er spurð hvað Krakkageymslan sé eiginlega. Hún segir skólann
hafa stækkað við sig húsnæðið síðasta haust og það bjóði upp á mikla
möguleika. „Helmingurinn af skólahúsnæðinu er veislusalur þannig
að við erum með fullkomið eldhús,
borðbúnað og allt. Við munum hafa
góðan mat á borðum fyrir börnin og
baka brauð á hverjum degi. Þau fá
að taka þátt í því,“ segir hún brosandi og kveðst leggja mikið upp
úr því að þau hafi nóg fyrir stafni.
„Við erum búnar að plana nánast
hvern klukkutíma og það verður
alltaf jafn gaman. Hér verður gott
starfsfólk þannig að við getum sinnt
öllum vel,“ lofar hún.
Leikjanámskeiðin standa frá

H

miðjum júní til 20. ágúst og María
Björk segir miðað við að hvert barn
geti verið allt upp í fjórar vikur.
Samt upplifi það alltaf eitthvað nýtt.
„Hingað kemur alls konar listafólk
sem við höfum fengið til liðs við
okkur,“ lýsir hún og bendir á heimasíðuna www.krakkageymslan.is
Fjörutíu börn geta verið í
Krakkageymslunni í einu og þeim
verður skipt í tíu manna hópa. „Við
erum með nokkur herbergi og eins
munum við nota útisvæðin í Laugardal og Elliðaárdal sem báðir eru
í um það bil 10 mínútna göngufæri.
Ég geri ráð fyrir að sex, sjö og átta
ára börn verði aðallega saman og
níu, tíu og ellefu ára í öðrum hópum.
Á matmálstímum og diskótekum
verða allir saman.“
Spurð hvort sungið verði í
Krakkageymslunni frá morgni til
kvölds svarar María Björk: „Við
tökum lagið öðru hvoru. En ef barn
langar ekkert að syngja þá gerir það
bara eitthvað annað. Markmiðið er
að allir hlakki til að koma.“
- gun

Gaman saman „Við höfum aldrei verið með leikjanámskeið áður en finnst það mjög spennandi verkefni,“ segir María
Björk, umkringd hressum stelpum, þeim Kristjönu og Rakel Mist næst sér og Birnu Rún, Sonju og Evu Margréti fyrir
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
framan.

Ert þú einn af mörgum
Íslendingum sem hafa
grennt sig með Metasys
Metasys hefur verið fáanlegt hérlendis
sl. 6 ár og á stóran aðdáendahóp
Þessi 100% náttúrulega vara er unnin úr kjarna
græna telaufsins og hefur það reynst fjölmörgum hjálp við að auka brennslu
líkamans auk þess að vera mjög orkuog úthaldsaukandi.
Fjölmargir hafa einnig fundið
að húð og melting stórbatnar við inntöku Metasys.
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á græna telaufinu,
sem er ríkt af egcg catechins (endilega googlið),
sem er mjög andoxunarríkt og hefur einnig
góð áhrif á hjarta- og æðakerfi.

100%

náttúruleg

Þyngdarstjórnun – orka – úthald – árangur

t

www.metasys.is

Metasys er fáanlegt í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum flestra
ra stórmarkaða

Nýgotnir Grísirnir hennar Bestlu dafna vel sem sjá má.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ungviðið í garðinum
Vorin eru skemmtilegasti tíminn
til að heimsækja Fjölskyldu- og
húsdýragarðinn í Laugardal. Þá
gefur að líta ungviðið sem krökkum á öllum aldri þykir gaman að
skoða.
Nýverið gaut gyltan Bestla og
dafna grísir hennar vel eins og
myndirnar sýna. Sauðburður er í
þann veg að hefjast og um að gera
að fylgjast með fréttum af því og
líta á litlu lömbin þegar hann er

hafinn. Garðurinn er opinn alla
daga frá klukkan tíu til fimm.
Fyrir tíu til tólf ára krakka er
boðið upp á námskeið í sumar þar
sem krakkarnir vinna með dýr
garðsins, gráupplagt fyrir krakka
sem áhuga hafa á dýrum almennt.
Þá er einnig farið í skemmtilega umhverfisfræðslu, gerðar
eru vísindatilraunir og undirstöðuatriði tálgunar kynnt fyrir
krökkunum.

NÁMSKEIÐ
Fjölbreytt úrval námskeiða Börn

á grunnskólaaldri eru gjarnan á sumarnámskeiðum hluta sumarfrísins enda fæstir
foreldrar í meira en fjögurra til fimm vikna fríi yfir
sumarið. Úrval námskeiða er mjög fjölbreytilegt.
Íþróttafélögin eru til að mynda flest með knattspyrnuskóla á sumrin. Tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur
er með sumarskóla þar sem undirstöðuatriðin í badminton eru kennd. Hestamennska er klassískt sumarsport
fyrir unglinga. Leikjanámskeið eru fjölmörg á höfuðborgarsvæðinu og listrænir krakkar geta notið sín í Myndlistaskólanum. Á heimasíðum sveitarfélaga og íþróttafélaga má
finna upplýsingar um námskeiðin.

Æskan er í genum þínum. Virkjaðu þau.
Uppgötvaðu húðina eins og hún ætti að vera

NÝTT

* in vitro prófanir á virk efni
** Klínískar rannsóknir á „skin protein dosage“ – 24 konur
***„Cosmetoclinic“ sjálfsmat – 34 konur

Æskuvaki dagkrem

10 ÁRA RANNSÓKNIR
Lancôme uppgötvar fyrsta ÆSKUVAKANN GÉNIFIQUE.
Auktu* virkni genanna og örvaðu** framleiðslu æskupróteina.
Sjáanlega unglegri húð á aðeins 7 dögum***.
Húðin öðlast aftur eiginleika ungrar húðar: hún verður þétt og silkimjúk við snertingu – ótrúlegur ljómi.
Æskuvaki verðlaun: PRIX D’EXCELLENCE DE LA BEAUTÉ 2010 Marie Claire.
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GAGN&GAMAN

Fjöll úr kubbum Skemmtilegir

áfangastaðir fyrir fjölskylduna í
sumar verða án efa Gunnarsstofa
á Skriðuklaustri í Fljótsdal og
Þórbergssetur á Hala í Suðursveit.
Þar verður gestum boðið að
byggja fjall úr legókubbum ofan á
grunnform sem lagt hefur verið
niður á báðum stöðum. Kubbafjöllin eru gerð í tengslum við
sýninguna Fjallasýn sem stendur í
sumar á báðum stöðum. Á
sýningunni verða listaverk
þjóðþekktra málara af Herðubreið,
Snæfelli og Öræfajökli auk þess
sem dregið verður fram hvernig
sýn Íslendinga á hálendið hefur
breyst gegnum aldirnar.

Kraftmikil
krakkahjól
Norco Spice
Fjallahjól fyrir 6–8 ára.
12 gírar, dempari og álstell.
Verð

Grænmeti úr
görðum Nú stendur

yfir innritun í Skólagarða Reykjavíkur. Verð
fyrir garðskikann eru
4.000 krónur en þær eru
ætlaðir börnum á
aldrinum átta til tólf en
eldri borgarar geta einnig
sótt um pláss. Uppskeran
úr skikanum getur verið
góð búbót í sumarlok auk
þess sem það er lærdómsríkt og skemmtilegt að
fylgjast með grænmetinu
koma upp.

Giant MTX 125
Fjallahjól fyrir 6–8 ára.
6 gírar, dempari og álstell.
Verð

Klassískt diskótek Klassísk

37.900 kr.
Norco Rainbow
Flott stelpuhjól fyrir 3–4 ára og
4–6 ára.

Norco Eliminator
Fjallahjól fyrir 6–8 ára.
12 gírar, dempari og álstell.
Verð

Verð frá

19.900 kr.

39.900 kr.

Verkstæði og varahlutir í miklu úrvali.

www.markid.is • sími 553 5320 • Ármúla 40

Auglýsingasími

danstónlist fær að hljóma í
Salnum á fjölskyldutónleikum á
morgun. Þá verða leikin verk eftir
Händel, Mozart, Bizet og
Strauss og fá áheyrendur
að koma upp á svið og
hjálpa til við flutninginn.
Tónlistarflutning annast
Sinfóníuhljómsveit
áhugamanna. Tónleikarnir hefjast klukkan
eitt en frá hálfeitt
verður Götuleikhúsið
á svæðinu og býður
upp á ókeypis
andlitsmálun. Börn
eru beðin um að
koma klædd í
diskó- og
dansfötum ef þau
geta.

39.900 kr.

Allt sem þú þarft…

8. maí 2010 LAUGARDAGUR
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BRUNARÚSTIR Fjöldi húsa brann í gosinu og margir misstu gullin sín.

GREYPT Í MINNI Íbúi ryður hér vikri frá horni húss síns og taldi

fullvíst að hann væri að kveðja það fyrir fullt og fast. Húsinu tókst þó
að bjarga eins og svo mörgum öðrum með samstilltu átaki við að
hreinsa burt vikur.

HEIMAEY NÚ Á þessari mynd sést vel hvernig hraunið rann yfir hluta Vestmannaeyjabæjar. Sömuleiðis má sjá hvernig það þrengdi innsiglinguna

og bætti með því höfn Vestmannaeyinga. Litlu munaði þó að verr færi því um tíma var tvísýnt um hvort hraunið myndi loka höfninni.

Máttur samstöðu í Eyjum

E

ldgosið í Eyjafjallajökli á hug þjóðarinnar um þessar mundir. Aska úr
gosinu veldur búsifjum bæði undir
Eyjafjallajökli og í Vestur-Skaftafellssýslu. Skammt undan landi rísa Vestmannaeyjar þar sem eldar loguðu í Heimaey árið 1973.
Gunnar V. Andrésson fangaði á ljósmyndir
eyðilegginguna sem átti sér stað þegar hluti
bæjarins fór undir hraun, hús eyðilögðust í
eldi og vikur huldi smám saman allt sem fyrir
var. Vestmannaeyingum og þjóðinni allri tókst
með samtakamætti að hýsa alla íbúa eyjarinnar á fáeinum dögum og koma í veg fyrir að
tjón yrði enn meira en raun bar vitni.
UMFANGSMIKLIR FLUTNINGAR Vestmannaeyingar reyndu að forða sem mestu af eigum sínum í land. Fluttir voru bílar, búslóðir

og eins mikið lauslegt og hægt var.

VATNSKÆLING HRAUNS Eitt þeirra kraftaverka sem unnið var í Vestmannaeyjagosinu var vatnskæling

hrauns til að draga úr framrás þess. Aldrei verður metið að fullu hver áhrif kælingarinnar voru en víst er að
hún hægði á hraunstraumnum og bjargaði þannig miklu.

MEINLEYSISLEGT Í FYRSTU Þessi mynd er tekin á fyrsta degi Vestmannaeyjagossins. Þá leit gosið tiltölulega
meinleysislega út og engan grunaði hvað koma skyldi. Til vinstri sést austasti hluti bæjarins sem nú er á 70
metra dýpi undir hrauni.

ENNEMM / SÍA / NM41635

Kamilla Mist Gísladóttir - Húsaskóla

Jakob Ernfelt Jóhannesson - Hrafnagilsskóla

Mjólkursamsalan
þakkar frábæra þátttöku
Síðastliðið haust hélt Mjólkursamsalan teiknisamkeppni í tengslum við Alþjóðlega
skólamjólkurdaginn.
Afraksturinn var frábær – nærri 1300 myndir bárust frá 4. bekkingum í 74 grunnskólum
landsins í keppnina um verðlaunasætin tíu. Hér má einmitt sjá vinningsmyndirnar.
Við þökkum öllum þátttakendum kærlega fyrir!
Mjólkursamsalan

Iðunn Gígja Kristjánsdóttir - Háteigsskóla

Camille Anna Patriarca - Fellaskóla

Arna Valdís Björgvinsdóttir - Snælandsskóla

Logi Árnason - Vogaskóla

Æsa Katrín Sigmundsdóttir - Brúarásskóla

Bjarki Þór Hermannsson - Ölduselsskóla

Auður Mist Halldórsdóttir - Vesturbæjarskóla

Elísabet Eir Óttarsdóttir - Hrafnagilsskóla

www.ms.is
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Eldsumbrot íslenskunnar
Nýyrði og tökuorð hafa fylgt tungumálinu frá upphafi. Fáir hafa lagt meira til nýyrðabanka íslenskunnar en
ljóðskáldið og náttúrufræðingurinn Jónas Hallgrímsson. Mörg nýyrðanna úr ranni Jónasar eru tungunni svo
töm að erfitt er að ímynda sér að þau hafi nokkurn tímann verið ný. Fréttablaðið stiklar á stóru í orðasmiðju
skáldsins og birtir fyrstu dæmin þar sem þau koma fyrir, samkvæmt Ritmálssafni Orðabókar Háskólans.
Aðdráttarafl: „aðdráttarabl hnattarins mikla
togaði hann til sín.“

Baksund: „…eiga
piltarnir að temja sjer
baksund með fótunum
einum saman.“

Lífsnautn: „…en
menníngin er farin svo
að vakna að fjöldinn
vill lifa siðaðra manna
lífi. Auðvitað leiðir það
ýmsa út í ofeyðslu og
óhollar lífsnautnir.“

Landafræði: „
…ímsar fróðlegar
bendíngar áhrærandi landafræðina.“

Hugsunarleysi: „…Þó
það hvurki komi til af
leti né hugsunarleysi á
almenníngs þörfum.“
Dauðleiður:
„…kallaðu mig
fyrir rétt, þó mér
sé það meir en
dauðleitt.“

Jarðfræðingur: „…létu
jarðfræðíngarnir sig
aldrei vanta, til að vera
við og gefa gætur að
því sem upp kæmi.“

Líffæri: „Frá líffærum
spendýranna.“

Lögbundinn: „…ad
brautir þeirra [:
halastjarnanna] eru
lögbundnar.“

Miðbaugur: „…miðbaugsfjærð þeírra,
eður fjarlægð suður
og norður frá miðbaugji.“

Eldsumbrot: „…umbiltingar, sem þá hafa
orðið á jörðinni, virðast eínkum hafa orsakast
af elzumbrotum innaní henni.“
Seigla: „…til að taka
úr þeim mestu seigluna og lýsisbragðið.“

Bróðurpartur:
„…miðla þrátt af þinnar móður arfi / þeim,
sem að glata sínum
bróðurpart.“

Sjónarmunur:
„Hægt er og ad
reikna sjer til hinn
litla sjónarmun
(Parallaxe).“

Einstaklingur: „ …
reínsla hvurs
eínstaklíngs,
útaf firir sig,
er harðla
lítil.“

Munaðarleysingi: „…að ala
so upp munaðarleýsíngjana,
sem eru fósturbörn þeirra allra
saman.“

Fiskverkun:
„…hann hefur
sjálfur ferðazt
víða og grannkynnt sjer allt,
sem viðvíkur
fiskverkun.“

Fluggáfaður:
„Þarf ekki
nema líta á
hann, til að
sjá hann er
fluggáfaður.“

Framsókn: „
…framsókn,
rugg og ljósvilla.“

Frelsishetja:
„ …fríða,
fullstyrka
/ frelsishetju.“

Gangverk:
„Dregur
fio{}dur gángverkid í því
[úri].“

Geislabaugur:
„Þá var ad
sjá følljósan
geislabaug
umhverfis
túnglid.“

Guðsafneitun: „ …að in
óbifanlega
nauðsyn og
eylífu lög [ [
…]] geti leítt
til guðsafneítunar.“

Hafflötur: „
…enn hafflöturinn liggur
opinn firir
þeim.“

Háðskur:
„ …en
háðskur mót
/ ómur orðvani / eyra
hrærði.“

Heiðardalur:
„ …hrauna
veitir bárum
bláum /
breiðan fram
um heiðardal.“

Himingeimur:
„ …skapaði
guð sólina og
himintúnglin
og sveiblaði
þeim útí himingeiminn.“

Hundsvit: „Síðan hef
ég haft þetta hundsvit,
sem Síbbern talar um.“

Sálarástand: „Svo stendur
nú á sálarástandinu, að
ég held lítið verði um
það.“

Drottnunargirnd:
„ …öfundin í Rauð
rekji og drottnunargjirndin.“

Spendýr: „Frá ætterni spendýranna.“

Sjónauki: „
…í gjegnum
gódan
sjónauka
(Mikroskop).“

Sólmyrkvi: „Sólmirkvar verda,
þegar túnglid er í
sólstefnu.“

Ljóshraði: „ …þad
er ljóshradinn.“

Fyrirkomulag:
„…meðan fyrirkomulag sólkerfis
vors haggast ekki af
nýum og stórkostlegustu viðburðum.“

Rennisléttur:
„…Innst fyrir botni
hafnarvogsins liggja
rennisléttir sandar.“

Sporbaugur: „…braut hans
[Merkúríusar] er sporbaugur.“

Svarthol:
„Það á nú
samt að vera í
„svartholinu“
(Caschjotten) þangað
til skólinn
kemur.“

Æxlunarfæri:
„Æxlunarfærin, er vinna
að getnaði
nýrra dýra.“

Stjörnubjartur: „…um stjørnubjartar nætur.“

Veðurfræði:
„að þeim, er
iðka veðurfræðina, verði
búið nokkuð í
haginn.“

Upplitsdjarfur: „…aldrei
var ég eins
glaður eða
upplitsdjarfur og ég
reyndar átti
að mér.“

Yfirborga: „…hann
keypti ég og yfirborgaði hann af
ásettu ráði.“

Mörgæs:
„…Mörgæsir [ [
…]] eru svipaðar geírfuglum,
eíga heíma í
suður höfum.“

Tímamælir:
„Sigurverk, er
heitir tímamælir
(Chronometer)
edur sæúr.“

Þjóðareign: „ …dýrmætar menjar
feðra vorra og þjóðareign, er ekki
má selja úr landi.“

Sjóveikur: „Ég var
býsna sjóveikur.“

Þremill: „Guizot! Hver þremillinn er
orðinn af manninum?“

Skottulækning:
„…það á nú að fara
að hýða hann fyrir
skottulækningar.“

Þrælsterkur: „ …veit ég ekki, hvaða
skelfilegan óláns-klaufa, þrælsterkan, hefir þurft til þess.“

Skötuselur:
„Sædyfli,
skötuselur
(lophius
piscatorius,
Linn.).“

Æðarkolla: „Æður, æðarbliki, æðarkolla (somateria mollissi,a. Leach).“

Smekkmaður: „þó
síra Tómas hafi
nokkurn tíma verið
sérlegur smekkmaður á skáldskap.“

Sólkerfi: „á meðan
fyrirkomulag sólkerfis vors haggast
ekki af nýjum [ [
„…]] viðburðum.“

Vísindastarf:
„…haft hinn
tímann til
vísindastarfa
minna.“

Stuttbuxur:
„ …kvenfólkið,
sem rakar,
verður að
ganga með
stuttbuxur innan
undir.“
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Föt fyrir una
kyld
alla fjöls úrvali
í miklu

Birt með fyrivara um prentvillur

FATAMARKAÐUR Í LAUGARDALSHÖLLINNI
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Tónlist uppfull af ást
Blinda parið Amadou og Mariam frá Malí hafa
vakið heimsathygli fyrir tónlist sína. Þau hafa
meðal annars hitað upp fyrir Coldplay, verið í
samstarfi við Damon Albarn og spilað fyrir forseta Bandaríkjanna. Þau koma nú til Íslands með
hljómsveit sinni til að spila á opnunartónleikum
Listahátíðar í Laugardalshöllinni. Anna Margrét
Björnsson sló á þráðinn til Amadou Bagayoko,
gítarleikara og söngvara, sem staddur var í París.

V

ið byrjuðum á því að
spila blús en slík tónlist einkennir Malí,“
út sk ý r i r A m ad ou sem er staddur
í París um þessar
mundir. Það var þó ekki aðeins tónlistin heldur einnig ástin sem sameinaði þau Amadou Bagayoko og
Mariam Doumbia fyrir um þremur áratugum í borginni Bamako í
Malí. Þau hittust í stofnun fyrir
unga blinda Malíbúa og uppgötvuðu fljótlega að þau deildu sömu
ástríðunni fyrir tónlist. „Við byrjuðum á því að spila blús en slík
tónlist er dæmigerð fyrir landið
okkar.“
Nýjasta plata þeirra hjóna, „Welcome to Mali“ er þó allt annað en
hefðbundin afrísk tónlist og sameinar ólíka menningarheima og
tónlistarstrauma í einum stórfenglegum bræðingi af afrískum blús,
rokki, reggí og raftónlist. „Á öllum
plötunum okkar reynum við þó að
kynna Malí fyrir heiminum. Land-

um fólki að fara að vinna og fara í
skóla af því að það er mikilvægt og
gefast ekki upp þótt á móti blási.
En við syngjum mikið um ástina
vegna þess að lífið á að snúast um
ástina. Það er mikilvægt að tónlist
reyni að sameina heiminn og færa
honum einhvers konar boðskap um
ást. Það er líka mikilvægt fyrir
okkur Afríkubúa að hugsa vel um
hvert annað. Álfan hefur einkennst
af styrjöldum milli ólíkra ættbálka
og landa og við reynum að útskýra
fyrir fólki að við séum öll foreldrar og að við þurfum alls ekki á á
stríði og deilum að halda, heldur
frekar að við sameinumst.“
Finnst honum Vesturlönd hafa
slæma ímynd af Afríku og ástandinu þar? „ Að vissu leyti. Margir
halda að það sé ekkert í Afríku
nema eymd og volæði en þar er
einnig gleði, líf, manngæska og
samkennd. Þegar einhver á um
sárt að binda reyna allir að aðstoða
eftir megni. Það má ekki einbeita
sér að neikvæðu hliðum Afríku og

Það má ekki einbeita sér að neikvæðu hliðum Afríku og ég vona
að tónlist okkar hjálpi til við að
koma jákvæðum skilaboðum
áleiðis um álfuna.
ið okkar er ríkt af menningu, tónlistarlegri og sögulegri og fólkið
er einstaklega hjartahlýtt og gestrisið.“

Það er ekki bara eymd og volæði
í Afríku
En tónlistin ykkar er þó rík af annars konar áhrifum en einungis frá
Malí? „Já, á vissan hátt. Tónlistin okkar er blönduð alveg eins og
heimurinn, og þannig á einmitt
heimurinn að vera. Allir leika sitt
hlutverk, hvernig sem þeir kunna
að vera á litinn og við verðum að
búa til tónlist saman. Ég held að
slík blanda verði framtíðin fyrir
mannkynið.“ Textar þeirra hjóna
fjalla mikið um ástina. Um rómantíska ást, ást til fjölskyldu og
vina en einnig er í þeim að finna
ádeilur á ástandið í Malí og annars staðar í Afríku. „ Við reynum
að koma skilaboðum til fólksins
okkar og hvetja það áfram. Segj-

ég vona að tónlist okkar hjálpi til
við að koma jákvæðum skilaboðum áleiðis um álfuna. Vonandi
hjálpar svo heimsmeistaramótið í
fótbolta til við að kynna vestrænu
fólki menningu okkar. “

Fötlunin hefur aldrei verið hindrun
Amadou segist alltaf hafa haft
gaman af vestrænni tónlist og hafi
hlustað mikið á rokk og blús. Hann
er gamall aðdáandi Pink Floyd
og þau hjón hafa hitað upp fyrir
Coldplay og verið í samstarfi við
Damon Albarn. „Við höfum alltaf haft gaman af tónlistarblöndu,
alveg frá því að við vorum lítil.
Nýjasta platan okkar er einmitt
gerð í samstarfi við marga aðila
þar sem skipst er á hugmyndum.
Við hittum fólk sem hefur gaman
af tónlistinni okkar og fólk sem
gerir tónlist sem við hlustum á.
Samstarf milli ólíkra tónlistarmanna er alltaf mjög skemmti-

Afrísk tónlist heillar hinn vestræna heim
■ Tónlist Amadou og Mariam er blanda hefðbundinnar tónlistar frá Malí, rokktónlistar og
blús með fiðlum frá Sýrlandi, trompetum frá
Kúbu, indverskum og egypskum hljóðfærum.
■ Árið 2003 kynntust þau tónlistarmanninum
Manu Chao sem framleiddi plötu þeirra
Dimanche á Bamako og syngur einnig á
plötunni.
■ Árið 2006 tóku þau upp þemalag heimsmeistarakeppninnar í
fótbolta ásamt þýska tónlistarmanninum Herbert Grönemeyer. Lagið hét
„Celebrate the Day“ og var í efsta sæti þýskra vinsældalista.
■ Árið 2008 náði lag þeirra „Sabali“ fimmtánda sæti yfir bestu lög ársins hjá
Pitchfork Media.
■ Í maí í fyrra spiluðu þau á góðgerðartónleikum fyrir heimilislausa í London ásamt David Gilmour á gítar.
■ Í fyrra hituðu þau upp fyrir tvo Blur-tónleika í Hyde Park og fóru með
Coldplay á „Viva La Vida“ túrinn.
■ Í gær léku þau á tónleikahátíðinni All Tomorrow’s Parties, en þau voru
sérstaklega valin til að spila á hátíðinni af Matt Groening, skapara The
Simpsons-þáttanna. Hátíðin er ein virtasta tónlistarhátíð heims og þar
komu meðal annars fram hljómsveitirnar Spiritualized, The XX og Nick
Cave.

ÞAU ERU MÚSÍKALSKT PAR Amadou og Mariam hafa ekki látið blindu aftra sér frá því að verða heimsfræg fyrir fallega tónlist.

legt.“ Spurður um hvernig samstarfið við Damon Albarn byrjaði
segir Amadou það hafa verið einfalt. „Hann kom og hitti okkur.
Svo fórum við og hittum hann. Svo
tókum við tónlist upp saman.“
En hefur það aldrei háð þeim að
vera blind? „Nei, í hreinskilni sagt
þá hefur það ekki háð okkur. Við
eigum góða foreldra og fjölskyldu
sem studdu okkur frá barnsaldri og
gerðu allt sem þau gátu fyrir okkur
til að lífsgæði okkar væru eins og
annarra. Auðvitað komu stundum
upp erfiðir tímar þegar ég var lítill strákur. Þá man ég eftir því að
ég vildi stundum ekki fara í skólann af því að mér var strítt. Þegar
ég fór á stofnun fyrir unga blinda
Malíbúa þá var ég góður á gítar
og var beðinn um að kenna hinum
að syngja og dansa. Og þegar við
Mariam byrjuðum að semja tónlist
saman nutum við strax vinsælda

og fylltum tónleikasali af fólki.
Fólki fannst kannski líka heillandi að þrátt fyrir augljósa fötlun
þá gerðum við það sem okkur langaði til að gera og gekk vel í því.“ Á
hverju ári standa Amadou og Mariam fyrir tónleikahátíðinni „ParísBamako“ til að styrkja blind börn
og unglinga í Malí. „Við höfum
safnað fyrir mat, fyrir tækjum,
blindrabókum og fleiru. Vonandi
getum við stækkað þetta átak yfir
í önnur lönd líka.“

Með smá áhyggjur af eldgosinu
Heimsókn þeirra hjóna til Íslands
er þeirra fyrsta og þau eru mjög
spennt fyrir ferðinni. „Við erum
á tónleikaferðalagi um Evrópu og
þegar okkur bauðst að koma til
Íslands fannst okkur það spennandi. Við höfðum heyrt að Reykjavík væri mjög skemmtileg og lifandi borg þar sem menningar- og

tónlistarlífið blómstrar. Ég hef ekki
fylgst mjög vel með íslenskri tónlist
en ég hlakka mikið til að fá að hitta
fólk og sjá hvað þið eruð að gera
þarna. Annars geri ég mér litla
grein fyrir því hvernig landið er og
hef dálitlar áhyggjur af þessu eldgosi. Ég vona að það hindri okkur
ekki í að komast til Íslands en mér
sýnist þó á fréttum að þetta öskufall sé að minnka.“
Amadou tekur fram að hann voni
að Íslendingar eigi eftir að skemmta
sér vel á tónleikunum. „Við erum
hjón sem elskum hvort annað og
við erum að reyna að koma skilaboðum á framfæri um það hversu
mikilvæg ástin er í lífinu. Við viljum að tónlist færi heiminum gleði
og geti hjálpað til við að sameina
hann. Færa fólki von, samkennd og
fallegar minningar saman.“
Tónleikar Amadou og Mariam
verða í Laugardalshöll 12. maí.

Opna heimsmeistarakeppnina í fótbolta
Amadou og Mariam hafa verið fengin til að opna
stærsta íþróttaviðburð heims, heimsmeistarakeppnina í
knattspyrnu, sem fer fram í Suður-Afríku og hefst í næsta
mánuði. Hjónin munu koma fram á sérstökum opnunartónleikum aðfaranótt fyrsta leiks mótsins 10. júní ásamt

Aliciu Keys, Shakiru, Black Eyed Peas og suður-afrísku
hljómsveitinni BLK JKS – ásamt fótboltastjörnum frá
ýmsum tímabilum fótboltasögunnar (herma fregnir að
sjálfur Pelé verði þarna í stuði ásamt stjörnum nútímans
á borð við Cristiano Ronaldo og Ronahdinho).
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Sauðburður í algleymi
Dagurinn hjá okkur mæðgum hefst snemma á heimsókn í fjárhúsin til að kanna hvort ekki sé allt með
eðlilegum hætti. Sem betur fer er það nú yfirleitt
þannig, en á þessum árstíma eru sólarhringsvaktir
í fjárhúsunum. Hér er mynd af Bjarteyju með gráan hrút
sem fæddist í vikunni.

Milli klukkan 9 og 10 mæta hópar í hlað. Í dag komu
tveir hópar; fyrir hádegið heimsótti okkur leikskólinn Steinahlíð í Reykjavík. Hér eru nokkur barnanna
að leik í hlöðunni, en það er ómótstæðilegt að fá að
hoppa og ærslast aðeins í heyinu.

Eftir hádegið komu til okkar hressir krakkar frá
félagsmiðstöðinni Nagyn í Grafarvogi. Þau kíktu í
heimsókn í fjárhúsin en fóru líka í fjöruna. Þar er
hægt að finna krabba, kuðunga, krossfiska og fleira
skemmtilegt. Hér heldur hann Valgeir á glæsilegum trjónukrabba.

MYNDBROT ÚR DEGI Fimmtudagurinn 6. maí 2010 | Myndir teknar á Canon EOS 400.
Á býlinu Bjarteyjarsandi er í nógu að snúast þessa dagana. Sauðburður er í
fullum gangi og skólabörn eru tíðir gestir þar sem þau fá að fylgjast með og
taka þátt í sveitalífinu í sérstökum skólaferðum. Arnheiður Hjörleifsdóttir
er umhverfisfræðingur að mennt og býr á Bjarteyjarsandi ásamt fjölskyldu
sinni, Guðmundi Sigurjónssyni, eiginmanni sínum, og fjögurra ára dóttur,
Guðbjörgu Bjarteyju. Auk þeirra búa þar Sigurjón og Kolbrún, foreldrar
Guðmundar, Jónas, föðurbróðir Guðmundar, og Guðjón, sonur hans, og
hans fjölskylda en á Bjarteyjarsandi er rekin bæði ferðaþjónusta og sauðfjárbúskapur.

4

Hér sitjum við í gömlu hlöðunni, þar sem nú er aðstaða fyrir hópa.
Það er ekki óalgengt um þessar mundir að fá sér grillaðar pylsur
í hádeginu – því það er vinsælt hjá skólabörnunum! Hér er móðir
mín, Inga, Sigurjón tengdapabbi, Eyþór, Kolbrún tengdamamma,
Guðmundur, maðurinn minn, og dóttir okkar, Guðbjörg Bjartey.

5

Eftir hádegið skruppum við til að vitja um krabbagildrur á Hvalbryggjunni. Þar hittum við Bergsvein frá Gróustöðum í Reykhólahreppi, þar sem hann var í kræklingaleiðangri.

6

Fæðingarhjálp í fjárhúsunum. Þarna er kindin mín, hún Jarma, að
bera. Heldur var hrúturinn hennar með stór horn, svo ég þurfti
aðeins að aðstoða hana við burðinn.
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MAGNÚS TUMI GUÐMUNDSSON
JARÐEÐLISFRÆÐINGUR ER 49 ÁRA
Í DAG.

ÞETTA GERÐIST: 8. MAÍ 1979

MERKISATBURÐIR

Félag frjálshyggjumanna stofnað

1636 Eldgos verður í Heklu.
1835 Fyrstu ævintýri H.C. And-

Félag frjálshyggjumanna á
Íslandi var stofnað á áttræðisafmæli Friedrichs A. von
Hayeks 8. maí 1979, með það
að markmiði að kynna frjálshyggju á Íslandi.
Stjórnarmenn voru allir
sjálfstæðismenn, þeirra á
meðal Friðrik Friðriksson, sem
var formaður, Árni Sigfússon,
Hannes Hólmsteinn Gissurarson og Hreinn Loftsson, en
þess skal getið að félagið var
ekki í beinum tengslum við
Sjálfstæðisflokkinn.
Félagið stóð fyrir fundahaldi
og útgáfu á tímaritinu Frelsið,

„Það er ómögulegt að spá
fyrir um gos í Kötlu en auðvitað er rétt að hafa augun
hjá sér.“
Magnús Tumi er deildarforseti jarðvísindadeildar Háskóla
Íslands og stýrir Jarðvísindastofnun. Ummælin lét hann
falla 21. mars þegar gos var
nýhafið á Fimmvörðuhálsi.

timamot@frettabladid.is

sem Hannes Hólmsteinn
ritstýrði, bókum eins og Einstaklingsfrelsi og hagskipulag
eftir Ólaf Björnsson prófessor
og Velferðarríki á villigötum
eftir Jónas H. Haralz bankastjóra. Þá komu ýmsir erlendir
fyrirlesarar á vegum félagsins
til landsins, svo sem Nóbelsverðlaunahafarnir Friedrich
A. von Hayek og Milton
Friedman.
Félagið starfaði í áratug eða
til ársins 1989, en þá þótti
ljóst að markmiðið hafði náðst
og því var félagið lagt niður.
Sjá www.wikipedia.org.

1933

1945

1970
1979

1996

ersen gefin út í Danmörku.
Mohandas Gandhi hefur
þriggja vikna hungurverkfall til að mótmæla kúgun
Breta í Indlandi.
Síðari heimsstyrjöldinni
lýkur í Evrópu með uppgjöf Þjóðverja.
Síðasta breiðskífa
Bítlanna kemur út.
Hornsteinn er lagður að
Hjúkrunarheimilinu Eir í
Grafarvogi.
Stjórnarskrá sem tryggir
ríkisborgurum víðtæk réttindi tekur gildi í SuðurAfríku.

Faðir okkar,

J. Grétar Þorvaldsson
bifreiðastjóri, Stóragerði 38,

lést á heimili sínu 5. maí. Jarðarför verður auglýst síðar.
Valdís Ósk Jónasdóttir
Þórir Karl Jónasson
Þorvaldur Jónasson

LÉTTSVEIT REYKJAVÍKUR Einn stærsti kór landsins, en Álftagerðisbræður ætla að taka nokkur lög með honum í kvöld.

Móðir okkar og amma,

MYND/ÚR EINKASAFNI

LÉTTSVEIT REYKJAVÍKUR: HELDUR UPP Á BÆÐI 10 OG 15 ÁRA AFMÆLI

Inga Þorgeirsdóttir

Skemmtilegt að tilheyra svo
stórum og fjölbreyttum hópi

kennari, Hofteigi 48,

verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju mánudaginn
10. maí kl. 15.
Þorgerður Ingólfsdóttir og Knut Ødegård
Mali Ødegård og Roar Sørli
Knut, Kristine
Hege Ødegård
Rut Ingólfsdóttir og Björn Bjarnason
Sigríður Sól Björnsdóttir og Heiðar Guðjónsson
Orri, Bjarki, Rut
Bjarni Benedikt Björnsson og Daði Runólfsson

Léttsveit Reykjavíkur á tvöfalt afmæli
á þessu ári og lýkur þriggja konserta
vordagskrá með tónleikum í Háskólabíói í kvöld. Þar ætlar hún að blása
þjóðinni bjartsýni og baráttuanda í
brjóst og fjalla í leiðinni um ýmislegt
sem hent hefur í þjóðlífinu. Þess ber
söngskráin merki. Þar má finna lagaheiti eins og Af aurum apar og Framtíðardraumar. Önnur hefðbundnari
eru þar einnig, svo sem Þú álfu vorrar yngsta land, Lífsgleði njóttu og
ýmis þjóðleg sveitasælulög.
Margrét Þorvaldsdóttir er formaður
Léttsveitar Reykjavíkur. Hún útskýrir þetta tvöfalda afmæli sem getið er í
upphafi greinarinnar svo: „Léttsveitin
er eitt afsprengi Kvennakórs Reykjavíkur sem hóf starfsemi sína 1993
og ungaði út alls konar kórum. Það
eru fimmtán ár frá því að við urðum
léttsveit innan Kvennakórsins og svo

Vilborg Ingólfsdóttir og Leifur Bárðarson
Margrét María Leifsdóttir og Guðmundur Pálsson
Máni, Diljá Helga, María
Inga María Leifsdóttir og Kristbjörn Helgason
Júlía Helga, Jakob Leifur
Unnur María Ingólfsdóttir og Thomas Jan Stankiewicz
Catherine María Stankiewicz
Helene Inga Stankiewicz
Thomas Davíð Stankiewicz
Inga Rós Ingólfsdóttir og Hörður Áskelsson
Guðrún Hrund Harðardóttir og Gunnar Andreas Kristinsson
Áróra, Auðunn
Inga Harðardóttir og Guðmundur Vignir Karlsson
Björt Inga, Ísleifur Elí
Áskell Harðarson

eigum við tíu ára sjálfstæðisafmæli
því árið 2000 hættum við að heyra
undir stjórn hans. Þannig að þetta eru
stór tímamót þótt um ungan kór sé að
ræða, miðað við marga aðra.“
Í Léttsveit Reykjavíkur eru 113
konur, svo fullyrða má að hún sé
meðal fjölmennustu kóra landsins
ef hún hreinlega á ekki metið. Sami
stjórnandi hefur verið frá upphafi,
Jóhanna V. Þórhallsdóttir, og líka
sami píanóundirleikari, Aðalheiður
Þorsteinsdóttir.
Margrét hefur verið formaður Léttsveitarinnar í sex ár með smá hléi og
á ellefu ára söngferil að baki með
henni, eða frá 1999, svo ljóst er að
tryggðin við félagsskapinn er mikil.
Hvaða töfrar eru þarna í gangi? „Það
er bara ótrúlega skemmtilegt að tilheyra svona stórum og fjölbreyttum
hópi og alltaf gaman að syngja saman.

Ef eitthvað bjátar á er ekkert til betra
en fara á kóræfingu. Það er allra
meina bót,“ svarar hún með sannfæringarkrafti í röddinni.
Margrét segir ýmislegt fleira fylgja
félagsskapnum en söngur. „Við höldum árshátíðir og skemmtisamkomur
fyrir okkur og vinkonur okkar og svo
höfum við ferðast heilmikið og haldið tónleika. Bæði farið til útlanda
og líka um landið okkar. Ég held
við séum búnar að heimsækja alla
landshluta.“
Nú er Léttsveitin nýkomin úr söngferð til Norðurlands. „Við sungum í
Hóladómkirkju og á Dalvík,“ upplýsir
Margrét. „Við lentum inn á sæluvikuna í Skagafirði og hittum Álftagerðisbræður þar. Þeir ætla að endurgjalda heimsóknina og taka nokkur
lög með okkur í Háskólabíói í kvöld.“
gun@frettabladid.is

Oddafélagið með ráðstefnu í Frægarði
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Árleg ráðstefna Oddafélagsins, samtaka áhugamanna
um endurreisn fræðaseturs að Odda á Rangárvöllum, verður haldin í dag.
Ráðstefnan verður sett í
Frægarði hjá Landgræðslu
ríkisins í Gunnarsholti á
Rangárvöllum klukkan 13
og stendur til 17.30 og eru
allir velkomnir.
Þór Jakobsson setur ráðstefnuna sem hefst með því
að tveir meðlimir félagsins
frá byrjun, Þórður Tómasson í Skógum og Jakobína Erlendsdóttir frá Odda
á Rangárvöllum, verða
gerðir að heiðursfélögum.
Meðal fyrirlesara á ráðstefnunni eru Páll Skúlason.
- jma

ÁHUGAFÓLK UM ENDURREISN ODDA Þór Jakobsson, formaður Oddafélagsins, setur ráðstefnu í dag um

endurreisn fræðaseturs að Odda á Rangárvöllum.
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Yngist upp við stuttmyndaleik
„Það sem gerir þetta skemmtilegt er
að vinna með þessu unga og kraftmikla
fólki í Kvikmyndaskólanum. Maður
yngist allur upp og þessi mikli kraftur
og áhugi smitar út frá sér. Maður verður ungur í annað sinn,“ segir leikarinn
Magnús Ólafsson.
Hann hefur haft í nógu að snúast
að undanförnu við leik í stuttmyndum fyrir Kvikmyndaskóla Íslands og
hefur hann frá árinu 2008 leikið í tíu til
tólf myndum. Ein til viðbótar bætist í
sarpinn um helgina. „Það er gaman að
hafa nóg að gera en ég geri þetta ekki
vegna launanna. Þau eru engin ef svo
má segja því skólinn á enga peninga.“
Nýverið lék hann í Eurovision-myndbandinu við lag Heru Bjarkar, Je ne
sais quoi, sem var tekið upp í Sundhöll Reykjavíkur. Þar sést hann lyfta
lóðum við sundlaugarbakkann af miklum þrótti. „Ég var í Sundhöllinni í heilan sólarhring og naut þess að geta farið
í heitu pottana á milli atriða,“ segir
Magnús, sem er mikill sundmaður.
Hann vill að Kvikmyndaskóli
Íslands njóti meiri athygli en hann
hefur gert hingað til. „Ég talaði við
Katrínu Jakobsdóttur menntamála-

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns míns, föður, tengdaföður,
afa og langafa,

Björns Guðmundssonar
bónda, Miðdalsgröf, Strandasýslu.
Guðfríður Guðjónsdóttir
Anna Guðný Björnsdóttir Einar Páll Gunnarsson
Ásta Björk Björnsdóttir
Hildur Björnsdóttir
Reynir Björnsson
Steinunn Jóhanna Þorsteinsdóttir
og afabörn.

MAGNÚS ÓLAFSSON Magnús yngist allur upp við að vinna með krökkunum í Kvikmyndaskóla

Íslands.

ráðherra og sagði henni að í Danmörku og Svíþjóð veldi ríkissjónvarpið bestu myndirnar til sýninga til að
vekja athygli á hvað unga fólkið þar
væri að gera í þeirra kvikmyndaskólum,“ segir Magnús. „Ég sagði henni
að eftir þennan mikla niðurskurð hjá

Rúv væri tilvalið að sýna það besta úr
Kvikmyndaskóla Íslands þegar krakkarnir útskrifast eftir fjórar annir í
skólanum. Þetta væri íslenskt efni
og fólk hefði gaman af íslensku sjónvarpsefni. Katrín tók bara vel í þetta
og ætlar að fara í málið.“
- fb

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Gunnar Gestsson
Heiðarbæ 13, Reykjavík

andaðist miðvikudaginn, 5 maí. Útförin fer fram frá
Árbæjarkirkju miðvikudaginn 12. maí kl. 13.00

Elskulegur faðir okkar , tengdafaðir, afi
og langafi.

Elskuleg móðir mín og tengdamóðir

Jakob Bragi Björnsson

Lilja Bjarnadóttir

frá Neðri-Þverá , Vesturhópi
Síðast til heimilis að Rauðarárstíg 36.

Lést á líknardeild LSH, Landakoti þann 6.maí.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn
14.maí kl. 13:00
Íris Kolbrún Bragadóttir
Jón Þorbergur Jakobsson
Ragnar Bragason
Björn Gísli Bragason
Haukur Davíð Grímsson
Jóhannes Hauksson
afabörn og langafabörn.

Hannes Eðvarð Ívarsson
Virgie Garcia

Brynja Hrönn Bjarnadóttir
Hildur Rut Sigurbjartsdóttir

Sólveig Jóhanna Guðmundsdóttir
Sigríður Lára Gunnarsdóttir, Lýður Skúli Erlendsson
Torfi Gunnarsson,
Grímur Gunnasson
og barnabörn

Bláhömrum 2, Reykjavík

andaðist þriðjudaginn 27.apríl á Landspítalanum í
Fossvogi.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför hennar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sérstakar þakkir til starfsfólks B4 á Landspítalanum
fyrir hlýju og umönnun.

Guðrún Sigurbjörg
Tryggvadóttir

Díana Magnúsdóttir

Hvammi Húsavík,

Stahr, Flemming Stahr.

verður jarðsungin frá Húsavíkurkirkju mánudaginn
10. maí kl. 14.
Tryggvi Jóhannsson
Guðlaug Sigmarsdóttir
Hermann Jóhannsson
Gerður Gísladóttir
Óskar Jóhannsson
Júlía Úlfdís Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar innilegustu þakkir til allra
þeirra einstaklinga og fyrirtækja sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæra

Agnars Árnasonar
kaupmanns.

Guð blessi ykkur öll.
Magnhildur Friðriksdóttir
Magnús Agnarsson
Ulrika Bladh
Kristbjörg Agnarsdóttir
Konráð Sveinsson
Arnar Jökull Agnarsson
Anna Lára Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa, sonar og bróður,

Helga Sverrissonar
Drekavöllum 18, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við Hauka-fjölskyldunni okkar
fyrir alla hjálpina og stuðninginn.
Björg Guðmundsdóttir
Erla Helgadóttir
Dagný Helgadóttir
Andri Helgason
Emilía Aradóttir
Arnór Arason
Sigrún Magnúsdóttir
Reynir Sverrisson

Ari Sverrisson

Vilborg Jóhannsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Bergvin Svavarsson
Vestursíðu 24, Akureyri,

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

lést í Sjúkrahúsi Akureyrar föstudaginn 30. apríl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Lyflækningadeildar
Sjúkrahúss Akureyrar og Heimahlynningar fyrir hlýja
og góða umönnun.
Guðný Bergvinsdóttir
Stefán Arnaldsson
Berghildur María Bergvinsdóttir Sigurður Guðmundsson
Þorgerður Bergvinsdóttir
Valdimar Davíðsson
afa og langafabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sólveig Ólafsdóttir
frá Norður-Fossi í Mýrdal, síðast til
heimilis á Dvalarheimilinu Sólvöllum,
Eyrarbakka,

Ásdísar Andrésdóttur
Arnalds
Kleppsvegi 4, Reykjavík.
Sigurður St. Arnalds
Andrés Arnalds

Sigríður María Sigurðardóttir
Guðrún Pálmadóttir
Sigrún Jóhannsdóttir
Ólafur Arnalds
Ása Lovísa Aradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát eiginmanns míns, föður, tengdaföður, fósturföður, afa og langafa,

Jóhannesar Þórðarsonar
Stykkishólmi/Flatey.

lést 5. maí. Útförin fer fram frá Reyniskirkju í Mýrdal
laugardaginn 15. maí kl. 14.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk St. Franciskusspítala í
Stykkishólmi.

Ólafur Sigursveinsson
Jóhanna Sigursveinsdóttir
Sveinn Sigursveinsson
Sigurður Sigursveinsson
Runólfur Sigursveinsson
og fjölskyldur.

Gyða Sigurðardóttir
Ingveldur Þ. Jóhannesdóttir Hrannar Erlingsson
Valborg E. Jóhannesdóttir
Sigurður G. Markússon
Hrönn Bernharðsdóttir
Gunnar Leví Haraldsson
Agnes Agnarsdóttir
Þórður Þorsteinsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ólöf Karlsdóttir
Ólafur Þorsteinn Jónsson
Kristín Sigurmarsdóttir
Ragnheiður Thorlacius

Vnr. 55095007/107-8

Blákorn
Blákorn 5, 10
eða 40 kg.

Vnr. 55095118-9

Vnr. 55095013

Kartöﬂuútsæði

Illgresiseyðir

Kartöfluútsæði, gullauga
eða rauðar, 5 kg.

CASORON illgresiseyðir, 1 kg.

2.850

890

Verð frá

1.190

ÓDÝRT

Vnr. 88040056
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Trampolín
Trampolín 4,3 m,
með öryggisneti.

59.900

20%

Nýtt í BYKO

AF ÖLLU PALLAEFNI,
GIRÐINGAEININGUM OG GARÐHÚSUM

Nuddpottur

AFSLÁTTUR

:MEDÕlll#Zmed#^h

GILDIR TIL 9. MAÍ

26” REIÐHJÓL

109.000

Upplásinn nuddpottur, 4 sæti. Stærð 1,80 x 70 m, þyngd 32 kg tómur
og fullur 832 kg. Hitari 1500W, nuddmótor 720W, dælusía 12V/60W,
2000 l á klst. Hraði hitunar 1,52 °C/klst. Uppblásinn á 5 mín.
Fæst í BYKO Breidd, Kauptúni og Akureyri.

12” REIÐHJÓL

TILBOÐIÐ GILDIR TIL 9. MAÍ.

19.990
Fullt verð: 23.490

Vnr. 50630100

Gasgrill
Vnr. 49620202

Fjallahjól

36.900

yaakZgZgjW^gibZ[ng^gkVgVjbegZcik^aajgd\$ZVbncYVWgZc\a#

26“ fjallhjól, 21 gíra Shimano gírbúnaður,
bretti, dempari að framan, álfelgur,
glitaugu, keðjuhlíf og V-bremsur.

Vnr. 49620210-1

Reiðhjól

14.990

12“ barnahjól með hjálpardekkjum
og brettum, blátt eða rautt.

28” REIÐHJÓL

OUTBACK gasgrill, tvískiptur
járnbrennari og grillflötur
48x36 cm. Hitaplata yfir
brennara, niðurfellanleg
hliðarborð, neistakveikjari og
þrýstijafnari fylgja, 6,2 kW.

GLÆSILEGT NÝTT BYKOBLAÐ

16” REIÐHJÓL

ER KOMIÐ ÚT!
Fullt af
flottum
sumarvörum
Vnr. 49620200-1

Götuhjól

29.900

28“ götureiðhjól fyrir karla, 6 gíra
með brettum og bögglabera.

Vnr. 49620208-9

Hjól

22.990

16“ BMX barnahjól með hjálpardekkjum, blátt eða rautt.

Frábært sumarfjör í BYKO!
Líf og fjör í BYKO Breidd
og Kauptúni í dag!
Pylsa og Pepsi handa öllum og
hoppukastali fyrir börnin frá
kl. 12-15 í BYKO Kauptúni og Breidd.

Dagskrá í Kauptúni:

Dagskrá í Breidd:

Fornbílar Kl. 13-16

Ráðgjöf á viðhaldi pallsins Kl. 11-14

Félagar úr Fornbílaklúbbnum
mæta á svæðið á glæsivögnum sínum.

Sérfræðingur frá Málningu
verður með ráðgjöf við hreinsun
og viðhald pallsins.

Vespuleiga Kl. 13-17

F

NS

COOTE

R

IS

PU

FI

S.

Vespuleigan Lundavespur
(Puffin Scooters) og Árstíðaferðir
(Season Tours), sem eru með
leiðsöguferðir um Reykjavík, kynna
vespur og rafmagnsreiðhjól sem
viðskiptavinir fá að prófa.

Ráðgjöf garðyrkjufræðings Kl. 11-14

E

REN

KJ

OT

AV I

K

SCO
R

E
TA L - R

Y

Garðyrkjufræðingur ráðleggur
við val á áburði, mosaeyðingu
og umhirðu garðsins.

Nokkrir heppnir viðskiptavinir
vinna gjafabréf!
Reykjavík
ut
bra

Rey

nes

kja

Hafnarfjörður

ptún

Lögreglan skoðar reiðhjól
barnanna fyrir sumarið.
Við brýnum fyrir foreldrum að
láta þau ekki hjóla Reykjanesbrautina ein síns liðs.
Æskilegt væri að börn komu
í fylgd með fullorðnum.

Hjólaleið yfir
Reykjanesbraut

Kau

Skoðun á reiðhjólum Kl. 14-15

Siggi Ben frístundamálari
verður að mála á staðnum.
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Þjónustugóðærið
BAKÞANKAR
Atla Fannars
Bjarkasonar

Þ

að er ekkert rosalega langt síðan ég
varð virkur neytandi og fór að fá fastar
tekjur (sem ég eyddi jafnóðum). Fljótlega
eftir að bankareikningurinn minn byrjaði
að belgjast út um mánaðamótin fór ég að
láta glepjast af auglýsingum fyrirtækja
sem buðu upp á tilboð sem ég átti gríðarlega erfitt með að hafna. Þetta var upp úr
aldamótum og góðærið var rétt að byrja.

AUGLÝSINGARNAR áttu það flestar
sameiginlegt að reyna að troða inn
á mig vörum sem ég þurfti ekkert
sérstaklega á að halda. Bílaumboðin auglýstu bíla sem voru alltof dýrir
fyrir mig, en gátu samt orðið mínir
á viðráðanlegum kjörum. Tölvur og
farsímar kostuðu allt í einu ekki neitt
í fyrstu þó að mánaðarlegar afborganir
fylgdu ávallt með.

VERSLUN gekk sem sagt út á
að dæla út vörum, hvað sem
það kostaði. Ég var í nokkurn veginn sama flokki og
aðrir neytendur, keypti
flatskjá og fartölvu en
lét myntkörfulánin vera
og ók um á gömlum
druslum.

ÞJÓNUSTA var eitthvað
sem virtist vanta inn í

jöfnuna, þrátt fyrir að orðið sé oftast sagt
í samhengi við „verslun“. Verslun og þjónusta. Orðin eru svo tengd að ef ég væri
búinn að mennta mig í íslensku myndi ég
örugglega hlæja yfirlætislega og kalla þau
farsælt orðasamband. Seinni hluti orðasambandsins gleymdist samt í góðærinu,
en hefur skotið upp kollinum í dag.

ÞAÐ ríkir nefnilega þjónustugóðæri í dag
og það er frábært. Fyrirtæki eru allt í einu
byrjuð að auglýsa hvað þau geta gert fyrir
okkur, ekki hverju þau geta prangað inn á
okkur – hvað sem það kostar! eða kostar
ekki. Strax. Í staðinn fyrir að auglýsa allt
of dýran bíl sjáum við reynsluríkt starfsfólk í auglýsingum frá bílaumboðum. Olíufyrirtækin vilja skipta um þurrkublöð og
fylla á rúðupissið í staðinn fyrir að selja
okkur gasgrill á stærð við sumarbústaði.
Og í staðinn fyrir að flytja inn gám af
sófasettum hefur ein elsta verslunarkeðja
landsins boðist til að skutla matvörum
heim til viðskiptavina sinna – frítt!
ÉG nenni ekki að vera gaurinn sem bendir
á jákvæða hluti kreppunnar og segir „sko.
Við höfum það ekkert slæmt!“ Það er samt
hollt fyrir svona leiðindapúka eins og mig
(og þig) að sjá að verslunar- og þjónustufyrirtæki hafa horft í spegil og tekið sig á.
Ég legg til að æðstu stjórnendur landsins
drullist til að gera það sama.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Ég er farin
að sofa.

Ég er alveg að
koma, ætla bara
að taka einn
leik til!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli Dalberg! Ef þú kemur þér
ekki á fætur núna verðurðu of
seinn í skólann, færð lélegar
einkunnir, verður rekinn úr skólanum og endar á því að borða
upp úr ruslafötunum bak við
matvörubúðina!

Mamma Dalberg:
Eiginkona, móðir og
neikvæð hvatning.

■ Handan við hornið

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Eftir Tony Lopes

Til að fá þjónustu:
Vinsamlegast nuddið
lampann

Tryggðu þér miða á eina af
rómuðustu sýningum Vesturports

Takmarkaður sýningafjöldi
Miðasala er haﬁn!

Og svo
verðurðu
að fara
á netið
í gegnum 56K
módem í
stað breiðbands!

■ Barnalán
Fylgstu nú með. Þú byrjar á að
renna reiminni hér yfir, svona.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

... og með því að gera þetta svona
færðu svona rosalega
flott mynstur!
GEISP!

En kannski er skapandi reimun á
skóm ekki nógu spennandi fyrir þig.
Þú ættir kannski
frekar að kenna
mér að raka mig.
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Tilboð óskast í timburhús
T
Tilboð
óskast í þrjú timburhús byggð af nemendum Tækniskólans.
H
Húsin eru 16 m2 að stærð og afhendast tilbúin að utan. Tvö hús
a
afhendast
einangruð og veggir klæddir með gifsi og loft með panel
k
klæðningu.
Eitt hús afhendist einangrað með rakavörn.
T
Tilboð
berist fyrir 20. maí 2010. Áskilið er að taka hvaða tilboði sem
e eða hafna öllum.
er
H
Húsin
eru til sýnis eftir samkomulagi og nánari upplýsingar veitir
G
Guðmundur
Hreinsson skólastjóri Byggingatækniskólans,
g
ghr@tskoli.is,
sími: 514 9101.

LÆRIR ALDREI Lindsay Lohan sótti nám-

skeið um skaðleg áhrif áfengis og skellti
sér á barinn á eftir.
NORDICPHOTOS/GETTY

Lærir seint
Leikkonan Lindsay Lohan átti
fangelsisvist yfir höfði sér vegna
brots á skilorði fyrir skömmu
síðan. Lohan bar skylda til að
sækja námskeið um skaðleg
áhrif áfengis en hafði ekki séð
sér fært að mæta þar til dómari
nokkur hótaði henni fangelsisvist. Leikkonan sótti því fyrsta
tímann fyrr í vikunni en að námskeiðinu loknu ákvað hún að fara
á skemmtistaðinn Las Palmas
og fá sér nokkra drykki. Lohan
sást yfirgefa staðinn í annarlegu
ástandi klukkan hálf þrjú að
nóttu til.

Hátíð hjá
Kaffitári
Í tilefni 20 ára afmælis Kaffitárs í ár verður boðið til afmælishátíðar í öllum kaffihúsum
fyrirtækisins í dag. Boðið verður upp á uppáhellt Brasilíukaffi
og súkkulaðiköku ásamt heimskaffistemningu. Í kaffihúsunum
gætir áhrifa frá kaffiræktunarlöndunum og hafa þau hvert og
eitt þema frá hverju landi fyrir
sig. Þannig verður tónlistaratriði
frá Brasilíu í Höfðatorgi kl. 1315, skreytingar og stemning
frá Indónesíu í Kringlunni og á
Stapabraut, Kólumbía í Smáralind, Gvatemala í Bankastræti,
Afríka í Þjóðminjasafninu og
tónlistaratriði og Níkaragva í
Flugstöðinni.

JAKE GYLLENHAAL Gat ekki hafnað
hlutverkinu í ævintýramyndinni Prince
of Persia.

Ekki hægt að
hafna Prince
Jake Gyllenhaal segist ekki hafa
getað hafnað hlutverkinu í ævintýramyndinni Prince Of Persia
sem er á leiðinni í bíó. Þar leikur
hann hetjuna Dastan sem lendir
í alls konar hremmingum. „Þetta
var svo ólíkt mér að ég varð að
prófa þetta. Að hlaupa um og
berjast með sverðum er eitthvað
sem mig hefur alltaf dreymt
um,“ sagði Gyllenhaal, sem
skemmti sér konunglega við tökurnar. Til að undirbúa sig fyrir
hlutverkið fór hann í gegnum
sex mánaða þjálfunarbúðir sem
reyndu mjög á líkama og sál.

www.tskoli.is
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ath. kl. 20 í kvöld
breski gamanleikurinn 39 þrep var sýndur í fyrsta
sinn í gærkvöldi í Íslensku óperunni og verða sýningar í kvöld og á morgun. Fjórir leikarar fara á kostum í
rússibanareið ótrúlegs fjöld stórra og smárra persóna,
alls 139 hlutverk deilast á leikhópinn. Leikstjóri er
María Sigurðardóttir sem kunn er af vinsælum leiksýningum sunnan og norðan heiða, Sex í sveit og Ló
á skinni. Verkið var sýnt við metaðsókn á Akureyri í
vetur en sýningar sunnan heiða verða fáar.

menning@frettabladid.is

Dansflokknum hrósað
Þýskir gagnrýnendur voru yfir
sig hrifnir af sýningu Íslenska
dansflokksins á danshátíð í Bremen í Þýskalandi sem haldin var í
apríl. Á dagskránni voru tvö verk
eftir þekkta og virta danshöfunda: Kvart eftir Norðmanninn
Jo Strömgren, og Endastöð eftir
Svíann Alexander Ekman. Þriðja
verkið var Heilabrot eftir Brian
Gerke og Steinunni Ketilsdóttur
sem er nýtt og ferskt tvíeyki frá
Íslandi þekkt fyrir kómíska, jafnvel grátbroslega, og óhefðbundna
sköpun.
Blaðið Die Tageszeitung sagði
að Íslenski dansflokkurinn hefði
óvænt verið stjarna hátíðarinnar:
„Vegna landfræðilegrar staðsetningar sinnar er flokkurinn einangraður og hefur þar af leiðandi
tileinkað sér mikla fjölbreytni
– verkin sem flokkurinn sýndi
voru á ótrúlega breiðum skala,
allt frá óvægnu dansleikhús yfir
í dansflugelda í anda Svanavatns-

LISTDANS Úr verkinu Kvart eftir Jo

Strömgren sem sýnt var á danshátíð í
Brimum við mikið lof.

ins. Það virðist einnig sem þetta
kalda loftslag ali af sér virkilega
skemmtilegan húmor.“
Gagnrýnendur Kreiszeitung
Bremen og Augsburger Allgemeine
hrósuðu dönsurunum fyrir tæknilega fullkomnun en einnig og þá
sérstaklega fyrir leiklistarhæfileika þeirra og héldu þeir varla
vatni yfir frammistöðu dansaranna í hinu mjög svo kómíska verki
Endastöð, þar sem þeir túlka eldra
fólk í leit sinni að æskunni.

MYNDLIST Hafsteinn Austmann fagnar sjötíu og fimm ára afmæli með stórri yfirlitssýningu í Gerðarsafni.

YFIRLITSSÝNING HAFSTEINS
Í dag verður opnuð sýning
í Gerðarsafni á verkum
frá löngum ferli Hafsteins
Austmann en hann fagnar með sýningunni 75 ára
afmæli. Á sýningunni má
rekja feril Hafsteins allar
götur frá því að hann sat
kornungur við fótskör
meistara franska skólans á
sjötta áratug síðustu aldar.
Hafsteinn Austmann hefur fyrir
löngu skapað sér nafn sem einn
af vönduðustu listmálurum sinnar kynslóðar. Hann er fæddur á
Vopnafirði 1934, en ólst að mestu
upp í Reykjavík. Kornungur ákvað
Hafsteinn að helga sig myndlistinni og eftir nám í Myndlistaskólanum í Reykjavík og Hand-

Rómeóraunir

LEIKLIST Úr Rómeó og Júlíu Vesturports

2002: Nína Dögg sem Júlía og Ólafur
Darri sem fóstran.
MYND FRETTABLAÐIÐ/

haust í kynningarherferð Borgarleikhússins á þessu kunna verki
í sviðsetningu Þorleifs Arnarssonar frá St. Gallen í Sviss en
ekki bólar á henni og er vísast
um að kenna kreppunni.
Græna ljósið hleypur undir og
sýnir hina frábæru kvikmynd
Baz Luhrmann eftir verkinu
þar sem þau Leonardo DiCaprio
og Clare Danes léku svo eftirminnilega þau Rómeó og Júlíu.
Sýnt verður í Háskólabíó 20. og
21. maí kl. 20.
- pbb

ÏHA:CH@6 $ H>6#>H $ H<7)*%+)%*$%.

Tólf sýningar verða í boði á
næstu vikum á hinum sígilda
sjónleik Williams Shakespeare,
Rómeó og Júlíu, í Borgarleikhúsinu. Vesturport er enn eina
ferðina að rifja upp sviðsetningu
sína sem farið hefur víða um
lönd og var í tvígang á fjölunum
í London eftir að hafa notið mikilla vinsælda hér heima á Litla
sviði Borgarleikhússins 2002.
Er þetta sú leiksýning íslensk
sem átt hefur lengstu lífi að
fagna. Nú verður hún endurlífguð á Stóra sviðinu og er hluti af
áskriftarsýningum hússins frá
liðnu hausti.
Hallgrímur Helgason þýddi
verkið að nýju þegar Vesturport
undir leikstjórn þeirra Gísla
Arnar Garðarssonar og Agnars
Jóns Egilssonar setti sýninguna
á svið. Katrín Hall sá um dansa
en Börkur Jónsson og Þórunn
Elísabet Sveinsdóttir sáu um
útlit leikmyndar og búninga.
Sýningar hefjast 11. maí.
Önnur sviðsetning á sama
verki verður í samstarfi Borgarleikhússins og Listahátíðar í
Reykjavík boðin áhugasömum
gestum, en það er tíu ára gömul
sviðsetning sem hefur farið
víða á þeim áratug: Leikstjóri
er Oskar Korsunovas og verða
sýningar tvær: 14. og 15. maí.
Kostunovas er einn besti leikstjóri heimsins í dag. Þessi uppsetning hefur ferðast um heiminn undanfarin tíu ár og er því
ferðalagi langt frá því lokið.
Í þessari uppsetningu berjast ættir tvær í bakaríum sem
þær reka hvor um sig. Kraftur, húmor og magnað sjónarspil
einkenna sýninguna. Oskaras
er einn fremsti leikstjóri Evrópu en hann hefur verið ráðinn til að leikstýra jólasýningu
Borgarleikhússins 2010 en það
er Ofviðrið eftir Shakespeare.
Heitið var þriðju sýningunni í

MYND FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

íða- og myndlistarskóla Íslands
dvaldi hann í París 1954-55 og
sótti þá tíma í Académie de la
Grande Chaumière, meðal annars hjá myndhöggvaranum Zadkine. Námsdvöl hans í París á
þeim árum þegar franski skólinn
var mikilsvirtur í öllum hinum
vestræna heimi setti mark sitt á
feril hans. Hafsteinn heillaðist
snemma af franskri abstraktlist
og var meðal annars boðið að sýna
á hinni alþjóðlegu Réalités Nouvelles-sýningu, aðeins tvítugum
að aldri. Heimkominn tók Hafsteinn þátt í öllum helstu sýningum íslenskra myndlistarmanna og
skar sig ævinlega úr fyrir fágaðar
abstraktmyndir sínar, bæði olíuog vatnslitamyndir. Hann starfaði einnig við leikmyndagerð fyrir
Leikfélag Reykjavíkur en hefur að
mestu helgað líf sitt málverkinu,
bæði olíu- og ekki síður vatnslita-

myndum sem hann hefur sjaldgæf
tök á, og svo höggmyndum.
Til þessa hefur hann haldið um
30 einkasýningar og tekið þátt í
miklum fjölda samsýninga um
allan heim. Sömuleiðis er verk Hafsteins að finna í öllum helstu listasöfnum Norðurlanda. Verk hans
hafa enn fremur hlotið ýmsar viðurkenningar, meðal annars alþjóðlegu Windsor & Newton-verðlaunin
fyrir vatnslitamyndir. Hafsteinn
hefur einnig hlotið tvenn verðlaun
fyrir útilistaverk og gert veggmynd fyrir Borgarspítalann.
Í tengslum við sýninguna verður
gefin út vönduð bók „Kvika: Hafsteinn Austmann, Myndverk 19502010“, sem Aðalsteinn Ingólfsson
hefur tekið saman. Aðalsteinn mun
vera með leiðsögn um sýninguna
á morgun kl. 15. Sýningin er hluti
af dagskrá Kópavogsdaga og mun
standa til 20. júní. pbb@frettabladid.is
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Söngsveitin Fílharmónía fagnar
50 ára afmæli með glæsilegum
afmælistónleikum sunnudaginn
9. og þriðjudaginn 11. maí í Langholtskirkju, kl. 20 báða daga. Þar
verður frumflutt nýtt íslenskt tónverk sem kórinn pantaði af þessu
tilefni af tónskáldinu Tryggva M.
Baldvinssyni: Heimsljós – íslensk
sálumessa. Með verkinu er brugðið nýju ljósi á eitt ástsælasta bókmenntaverk okkar, en texti tónverksins er sóttur í verk Laxness.
Verk Tryggva er í sex köflum,
samið fyrir kór, hljómsveit og tvo
einsöngvara.
Kórinn leitaði til Tryggva fyrir
meir en tveimur árum og hefur
verið spennandi að fylgjast með
þróun og tilurð verksins sem kórinn hefur æft af kappi síðustu
mánuði og tekið miklu ástfóstri
við. Segja kórfélagar að honum
tekist að skapa listaverk ríkt af
tilfinningu sem talar til huga og
hjarta.
Tryggvi kynntist skáldsögu
Halldórs á unga aldri og lýsir
fyrsta lestri sínum hugljómun:
„Á mörgum stöðum hefur textinn
mann upp í annan heim, drauma,
lita og einlægrar fegurðar, stundum nokkuð sársaukafullan, en
jafnframt umvefur skáldskapurinn lesandann mikilli hlýju.“
Sagan hefur fylgt honum
síðan.
Tónverkið er kynnt sem
sálumessa. Víst má til
sanns vegar færa að
sagan lýsir stríði
sem háð er um
sál og líf Ólafs
ljósvíkings.
Þar takast

mörg öfl á: „Hinum trúarlega tóni
sem svífur yfir vötnunum í sögunni um Ólaf Kárason fannst mér
best komið til leiðar í formi sálumessu, því að efnistök bókarinnar
ríma vel við hina þrjá meginþætti
sálumessunnar: ákall, uppgjör og
friðþægingu.
Með þessu verki er ég þó alls
ekki að reyna að rekja sögu Ólafs
Kárasonar, enda er textinn í tónverkinu tekinn héðan og þaðan og
myndar engan efnislegan söguþráð. Mín athygli er á textanum sjálfum og þeim töfrum sem
þar felast. Það fór mikill tími í að
velja þá kafla og setningar sem
ég notaðist við að lokum. Þeir
þurftu bæði að innihalda
þá ljóðrænu sem ég
sóttist eftir og jafnframt að henta sem
sjálfstæður þáttur
í sálumessunni.
Ég tók mér það
leyfi að stytta
suma textana,
fella úr þeim
orð, setningar og jafnvel
málsgreinar
til að

fella þá betur að tónlistinni. Texti
þriðja þáttar, Guð refsar öllum
sem svíkjast um, sker sig nokkuð úr, því að þar er ekki stuðst við
heila málsgrein heldur er textinn
að miklu leyti settur saman úr
skammaryrðum og upphrópunum í
garð Ólafs Kárasonar. Þessi reiðilestur er slitinn í sundur af draumi
Ólafs um betri tíma. Eflaust væri
hægt að tengja hefðbundin latnesk
kaflaheiti sálumessunnar við hina
sex kafla íslenskrar sálumessu og
bæri þá 3. þátturinn eflaust nafnið
Dies irae, en mér fannst mun eðlilegra að nota kaflaheiti sem sótt
eru í textann.“
Þá verða einnig fluttir valdir kaflar úr nokkrum þeim
stóru verkum sem Söngsve i t i n F í l h a r m ó n ía hefur flutt á ferli
sínum, meðal annars úr Carmina Burana, Þýsku sálumessu
Brahms, Messías eftir
Handel og verkum eftir
Mozart, Haydn og Bach.
Söngsveitin hefur á ferli
sínum lagt megináherslu
á flutning stórra tónverka fyrir kór og hljómsveit og frumflutt á Íslandi
fjöldamörg helstu kórverk
tónlistarsögunnar.
Einsöngvarar eru Ingibjörg Guðjónsdóttir og
Snorri Wium. Sif Tulinius er konsertmeistari 30 manna
hljómsveitar og
Magnús RagnTÓNLIST Tryggvi M. Baldvinsson tónskáld kynntist
arsson stjórnHeimsljósi á unglingsárunum og fann að sáluar tónleikmessuformið hentaði best hinum trúarlega tóni
unum. - pbb
sem er að finna í skáldverkinu.

MYND FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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TÓNLIST Kvennakór Reykjavíkur heldur tónleika á morgun í Lindakirkju.
MYND FRÉTTABLAÐIÐ/-

Kvennakór á ungversku
<VaaZg;daYÆÄZ``i[ng^gigVjhiVÄ_cjhij
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SKEMMTILEGT SUMAR Í TÓNSÖLUM

Nú er tekið á móti umsóknum á eftirfarandi sumarnámskeið:
* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Rafbassanámskeið
* Ukulelenámskeið

Tónsalir bjóða í sumar upp á
8. skipta námskeið sem ætluð
eru fyrir byrjendur á aldrinum 8-16 ára.
Þátttakendur mæta tvisvar í viku.
Skráning er til 21. maí á heimasíðu skólans.

Upplýsingar og innritun á
www.tonsalir.is

...BARA GAMAN...

Bæjarlind 12. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæranáminu.

Kvennakór Reykjavíkur heldur
tvenna tónleika á morgun í Lindakirkju, kl. 17 og 20. Tónleikarnir
marka tímamót hjá kórnum sem
hefur starfað í vetur með nýjum
stjórnanda, Ágota Joó, og eru þetta
fyrstu tónleikarnir sem hún stýrir
með kórnum.
Efnisskráin er fjölbreytt og
tekst kórinn á við söngva á ólíkum málum: ensku, frönsku, ítölsku,
þýsku, rússnesku, ungversku og
svo móðurmálinu. Athygli vekur að
stjórnandinn lætur kórinn takast

á við mál sem heimta gerólíkar
áherslur og hljómamyndun. Meðal
verka sem flutt verða á tónleikunum
er kórverk eftir ungverskt tónskáld,
József Karai, sem heitir Éjszaka.
Verkið er náttúrulýsing, ómstrítt á
stundum með ljúfum tónum á milli.
Þá syngur kórinn ljúf lög eftir
Rossini og Shuman, Louis Prima,
Aron Copland og John Edabenport.
Undirleikur er í höndum þeirra
Vignis Þórs Stefánssonar, Vadims
Fjodorov, Gunnars Hilmarssonar
og Leifs Gunnarssonar.

Blásin bassaklarinetta
Einleikur á bassaklarfarin ár og stígur hér á
inettu verður í boði í
svið sem einleikari með
tónleikaröðinni 15:15
sín uppáhaldsstykki
í Norræna húsinu á
fyrir bassaklarinett
morgun kl. 15:15. Það
og elektróník. Ingólfur
er Ingólfur Vilhjálmshlaut listamannalaun
2009 og gaf út geislason sem blæs í kapp við
disk (Dualism) með
elektróník.
Tvö stykki verða
slagverksleikaranum
frumflutt á tónleik- INGÓLFUR
Tobiasi Guttmann hjá
unum eftir þá Slátur- VILHJÁLMSSON
Íslensku tónverkamiðmenn Áka Ásgeirsstöðinni 2008.
son, 306° og Pál Ivan Pálsson,
Ingólfur lauk einleikaraprófi
Dubhghall 2. Önnur verk eru
frá Tónlistarskólanum í ReykjaZwei singende Klarinetten eftir
vík 1998, BA-prófi í klarínettutaívanska tónskáldið Pei-Yu Shi,
leik frá Konservatoríinu í Utrecht
Elimination of Metaphysics (B)
2000 og Postgraduate-prófi frá
Konservatoríinu í Amsterdam
eftir Davíð Brynjar Franzson
2002. Ingólfur er styrkþegi hjá
og svo Hollands-skammturEnsemble Modern Academy
inn Ecoute-ecoute eftir Roder2006-2007. Hann hefur unnið
ick de Man og Spans eftir Klas
Thorstensson.
með tónskáldum eins og HosokIngólfur hefur helgað sig nær
awa og Lachenmann og er meðalfarið nútímatónlist undanlimur í Adapter Ensemble. - pbb
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
Laugardagur 08. maí 2010
➜ Tónleikar
13.00 Söngkonan
Jussanam Dejah
og píanóleikarinn
Agnar Már Magnússon flytja þekkt
og vinsæl brasilísk
lög á Kaffitári við
Borgartún 10-12.
Enginn aðgangseyrir.
16.00 Vortónleikar Landsvirkjunarkórsins verða haldnir í Hjallakirkju
við Álfaheiði 17 í Kópavogi. Stjórnandi:
Julian Isaacs. Einsöngur: Gunnhildur
Halla Baldursdóttir, sópran. Enginn
aðgangseyrir og allir velkomnir.
17.00 og 21.00 Í Salnum við Hamraborg í Kópavogi verða haldnir tvennir
tónleikar til heiðurs Sigfúsi Halldórssyni. Meðal þeirra sem koma fram eru
Stefán Hilmarsson, Hera Björk Þórhallsdóttir og Egill Ólafsson.
22.00 Hljómsveitin Nýdönsk heldur
tónleika á Græna Hattinum við Hafnarstræti á Akureyri. Húsið verður opnað
kl. 21.
22.00 Rokkabillýband Reykjavíkur
heldur tónleika á Rósenberg við
Klapparstíg.
➜ Myndlist
Jón Ingi Sigurmundsson hefur opnað
málverkasýningu í Gallerí Gónhól við
Eyrargötu á Eyrarbakka. Opið lau. og
sun. kl. 11-18.
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➜ Kvikmyndir
15.00 Í tilefni þess að 65 ár eru liðin frá
lokum síðari heimsstyrjaldarinnar verður
sýnd leikin sovésk-frönsk kvikmynd
Normandie-Níémen, (1960) hjá MÍR að
Hverfisgötu 105. Enginn aðgangseyrir og
allir velkomnir.

➜ Síðustu forvöð
Jóhanna Hreinsdóttir hefur opnað sýningu í Listasal Garðabæjar að Garðatorgi 7. Sýningu lýkur miðvikudaginn 12.
maí. Opið alla daga kl. 13-18.
Síðustu forvöð eru að sjá sýningu
Ingarafns Steinarssonar í Suðsuðvestur við Hafnargötu 22 í Reykjanesbæ.
Sýningin er opin lau. og sun. kl. 14-17.

➜ Menningarhátíð
Menningarhátíðin Kópavogsdagar, 815. maí. Hátíðin er sérstaklega tileinkuð
Sigfúsi Halldórssyni, tónskáldi og
myndlistarmanni. Nánari upplýsingar og
dagskrá á www.kopavogsdagar.is.

➜ Sýningar

➜ Leiðsögn

15.15 Ingólfur Vilhjálmsson klari-

Félag trérennismiða á Íslandi í
samvinnu við Vormarkað Skógræktarfélags Reykjavíkur, verður með sölusýningu í gamla bænum að Elliðavatni
í Heiðmörk laugardag og sunnudag
kl. 10-17. Beygt við Rauðhóla af Suðurlandsvegi. Beygt til hægri við skilti
merkt Elliðavatn. Nánari upplýsingar á
www.trerennismidi.is.

Sunnudagur 09. maí 2010
➜ Tónleikar
14.00 Bára Grímsdóttir og Chris
Foster hafa umsjón með söngdagskránni „Sungið og kveðið” sem
fer fram í Menningarmiðstöðinni
Gerðubergi (Gerðubergi 3-5). Íslensk
alþýðulög sungin og kveðin í bland við
erlend þjóðlög. Nánari upplýsingar á
gerduberg.is.

nettuleikari frumflytur verk eftir Áka
Ásgeirsson og Pál Ivan Pálsson fyrir
klarinett og rafhljóð á tónleikum í
Norræna húsinu við Sturlugötu. Einnig
flytur hann verk eftir Davíð Brynjar
Franzson, Pei-Yu Shi, Roderick de Man
og Klas Thorstensson.
17.00 og 20.00 Kvennakór Reykjavíkur heldur tvenna tónleika í Lindakirkju við Uppsali í Kópavogi. Á efnisskránni verða meðal annars verk eftir J.
Karai, Rossini, Schumann, Piazzolla og
John Davenport.
20.00 Söngsveitin Fílharmónía heldur tónleika í Langholtskirkju við Sólheima. Á efnisskránni verða verk erfti
meðal annars Brahms, Handel, Mozart
og Bach.
20.00 Vígþór Sjafnar og Jónas Ingimundarson verða með tónleika í Salnum við Hamraborg í Kópavogi. Á efnisskránni verða meðal annars verk eftir E.
Grieg, J. Brahms, Sigvalda S. Kaldalóns,
Eyþór Stefánsson og Sigfús Halldórsson.

14.00 Ásdís Ásmundsdóttir verður

með leiðsögn um sýninguna Ég kýs
blómlegar konur... sem nú stendur yfir
á Ásmundarsafni við Sigtún. Opið daglega kl. 10-16.

➜ Kvikmyndir
15.00 Í tilefni þess að 65 ár eru liðin
frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar
verður sýnd leikin mynd frá Mosfilm
Sjóðheitur snjórinn (1972) hjá MÍR, að
Hverfisgötu 105. Enginn aðgangseyrir
og allir velkomnir.
➜ Barnatónleikar
13.00 Í Salnum við Hamraborg í

Kópavogi verða klassískir tónleikar og
dagskrá fyrir börn. Nánari upplýsingar á
www.salurinn.is.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

LENGI LIFIR
Í GÖMLUM GLÆÐUM

Vortónleikar
Samkórs Reykjavíkur
verða haldnir
ﬁmmtudaginn 13. maí
kl. 15.30 í sal
Ferðafélags Íslands
Verð 2.500 kr.
Veitingar innifaldar

Hoffman á
í kvöld

Vortónleikar
Karlakórs Kópavogs
í Kópavogskirkju sunnudaginn 9. maí kl. 16.00

AÐEINS

FIMM VERÐ

500,1.000,2.000,3.000,4.000,ÚTSÖLUMARKAÐUR
Ú
TSÖLUMARKAÐUR HLÍÐARSMÁRA
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Einsöngvari: Sigurður Þengilsson
Stjórnandi: Julian Hewlett
Píanóleikari: Guðríður Sigurðardóttir.
Dagskrá: Í tilefni 90 ára fæðingarafmælis
Sigfúsar Halldórssonar verður meginefni
dagskrár flutningur á nokkrum af helstu
söngperlum hans.
Aðgangseyrir: 1500 kr.

HLÍÐARSMÁRI
H
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PIÐ 1
12-18
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> ENDURREISN HJÁ NEMUM Í LHÍ
Fatahönnuðurinn Hildur Yeoman hefur kennt nemendum Listaháskólans í fatahönnun listina að teikna
tísku og um helgina sýna nemendur afrakstur úr
tískuteiknunarkúrsinum. Sýningin stendur yfir í Hugmyndahúsi háskólanna á Grandagarði og þar gefur að
líta gullfalleg og stórskemmtileg verk. Það er opið frá
12-17 á laugardag og sunnudag og áhugafólk um listir
og tísku ætti ekki að láta þetta framhjá sér fara.

utlit@frettabladid.is

OKKUR
LANGAR Í
…

Ótrúlega fagurt varagloss
sem er hluti af samstarfslínu
Liberty og Mac.

Sexý sundbolur sem
minnir á Hollywood
glamúr sjöunda
áratugarins. Frá
tískudrottningunni Diane Von
Furstenberg og fæst á
netaporter.com

Nammi nammi namm …
þessir litríku leðursandalar
frá Marc Jacobs eru stórfenglega sumarlegir.

ÞÆGILEGT Víðar
snjáðar gallabuxur við gegnsæja
siffonskyrtu.

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Yngsti tískubloggari heims
Ég var algjör lúði þegar ég var lítil og hafði ekki hundsvit á tísku.
Tíska virtist jafn fjarlægt áhugamál og aðrir leiðindahlutir fullorðinna eins og tiltekt og að vinna á skrifstofu. Í dag er kominn heill nýr
markaðshópur í tísku – smákrakkar – og litla fólkið virðist orðið mun
meðvitaðra um persónulegan stíl en áður. Þegar ég fór á RFF í vor
fékk ég litla vinkonu mína lánaða til að setjast mér við hlið á fremsta
bekk og sú stutta var svalari en allir þarna inni, með sín risavöxnu
svörtu gleraugu og blátt hár þar sem hún fylgdist grannt með sýningunni. Stór gleraugu og svalt attitjúd hjá krökkum er auðvitað ekkert
nema kjút en þegar ég rak augun í
tískubloggsíðu stúlkunnar, Tavi, varð
mér ekki um sel. Tavi er stórsniðugt,
stórskrýtið og dálítið ógnvænlegt
fyrirbæri í formi þrettán ára stúlku
frá New York sem hefur bloggað um
tísku frá því að hún var ellefu ára á
síðunni „Style Rookie“.
Tavi er alveg fáránlega smart og
virðist vera með alla putta á púlsinum hvað heitustu tískustraumana
varðar. Fyrst þegar hún byrjaði að
blogga héldu flestir að þetta væri
eitthvert „feik“ því að barn gæti
aldrei haft slík tök á tískunni. En nei,
þessi eðlislæga náðargáfa hennar
hefur skotið henni upp á stjörnuhimininn og í dag situr þessi pínulitla
stuttklippta stúlka með stóru gleraugun á fremstu bekkjum hjá frægustu hönnuðum heims. Hún klæðir
sig oft eins og pínulítil gömul kona og
var meira að segja búin að lita hárið á sér grátt um daginn. Stundum
finnst mér hún furðulega lík tískubloggaranum Facehunter sem mætir
reglulega til Íslands. Miuccia Prada og Rei Kawakubo hreinlega dýrka
hana og þau og fleiri hönnuðir ausa yfir hana gjöfum í formi rándýrs
fatnaðar, fylgihluta og skótaus. Hún hefur setið fyrir á forsíðum ofursvalra tískublaða og verið í ótal viðtölum og fékk vikufrí í skólanum til
að geta mætt á tískuvikuna í New York.
Sniðugt, eða hvað? Þegar fyrirsætur í blöðum verða að vera sextán
ára er þá ekki skrýtið að lítið barn hafi svona mikinn áhuga á heimi
sem, því miður, er oft mengaður af yfirborðskennd, spillingu, djammi
og dópi? Og getur verið gott fyrir litla sál að hafa svona gífurlega mikinn áhuga á ytri klæðum manna í stað þess að vera bara heima hjá sér
að leika sér? Ég efast um að Tavi eigi marga jafnaldra vini. Þeim hlýtur að þykja hún skrýtin. Og hvernig verður stúlkan þegar hún er rétt
skriðin yfir tvítugt? Útbrunnið tískufrík? „Í Gamla testamentinu gekk
fólk aðeins í fötum til að halda á sér hita því það var vilji Guðs,“ segir
hin gyðingatrúaða Tavi. „Ég hef hins vegar orðið fyrir mikilli uppljómun hvað varðar föt og hef öðlast skýra sýn á því að föt geta verið
listaverk.“ Þessari stúlku ætla ég að fylgjast með.

SVEITALEGT

Krúttlegar
smekkbuxur við
blómaskyrtu.

GALLAEFNI HJÁ RALPH LAUREN:

Tímalaus klassík
Bandaríski hönnuðurinn Ralph
Lauren er þekktur fyrir fáguð
föt og falleg efni í klassískum
bandarískum stíl, föt sem henta
bæði á skrifstofur og sveitasetur hjá heldri fjölskyldum. Þeir
sem forðast litagleði í sumartískunni geta glaðst yfir frísklegu
og einföldu yfirbragði sumarlínunnar frá Ralph Lauren þar sem

blá gallaefni voru í forgrunni.
Strákaleg tíska sem einkenndist af skyrtum, vestum, gallabuxum og jafnvel smekkbuxum.
Ljósblái liturinn hefur ekki verið
sérstaklega áberandi undanfarin
ár en Lauren minnti okkur á að
þetta er flottur og óvæminn kostur þegar hlýna tekur í veðri.
- amb

RENDUR

Skyrtukjóll
með svörtu
og strákalegu
vesti yfir.
GAMALDAGS
GALLAEFNI Töffaraleg

síð gallaskyrta yfir
strákalegar buxur.

Klassískur jakki og
skyrta við dökkar
gallabuxur.

RISA
MARKAÐUR
Hinn eini sanni

ÚTIVISTAR- SKÓ OG TÍSKU

Aðeins 2 dagar eftir!

Í B&L Húsinu Grjóthálsi
NÝJAR VORVÖRUR
Opið frá 12 - 18
laugardag og sunnudag

Útsöluvörur frá

8. maí 2010 LAUGARDAGUR

62

Lára með lag dagsins hjá Q

> LANGAR Í BARN
Söngkonan Pink er byrjuð aftur með
fyrrum eiginmanni sínum og er nú
farin að huga að barneignum. „Við
erum ekki að reyna að eignast barn þessa stundina. En
ég hlakka mikið til að byrja
að reyna,“ var haft eftir
söngkonunni.

„ Þetta er alveg geðveikt,“ segir
tónlistarkonan Lára Rúnarsdóttir. Lag
hennar I Wanna Be, sem er tekið af
hennar síðustu plötu Surprise, var í gær
lag dagsins á heimasíðu breska tónlistartímaritsins Q. Mikill fjöldi tónlistaráhugamanna skoðar síðuna á degi hverjum og því er um mjög góða kynningu að
ræða fyrir Láru. Einnig fylgdi með á síðunni nýtt myndband Láru við lagið, sem
Bretinn Henry Bateman leikstýrði.
Lára þakkar árangurinn fyrst og
fremst öðrum Breta, umboðsmanni
sínum, Nick Knowles, sem hún réð fyrir
skömmu. „Þetta er allt honum að þakka,
fyrir utan hvað tónlistin er skemmtileg.
Það er mér að þakka,“ segir Lára og hlær.

folk@frettabladid.is

Kendra selur kynlífsmyndböndin sjálf
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær, þá hyggst
klámframleiðandinn Vivid senda frá sér klámmyndband með sjónvarpsstjörnunni Kendru Wilkinson í
aðalhlutverki.
Kendra hefur hótað að kæra, en þeir sem trúa að hún
vilji í raun og veru stöðva myndbandið verða sífellt
færri. Kendra birtist á forsíðu tímaritsins OK! sama
dag og tilkynningin um myndbandið var send til
fjölmiðla. Það rennir stoðum undir þá kenningu
að hún sé sjálf á bak við útgáfuna og sé að hanna
atburðarás til að auka sölu myndbandsins.
Samkvæmt fréttamiðlinum Radar stofnaði Kendra fyrirtæki árið 2008 sem átti að
sjá um sölu á kynlífsmyndböndum hennar og
fyrrverandi kærasta hennar. Í gær kom svo
fram að hún ætlaði að selja fjölmörg gróf
myndbönd. Það virðist vera að rætast núna.
Á BAK VIÐ TJÖLDIN Kendra er talin vera að selja

eigin kynlífsmyndbönd í laumi.

17. júní í Reykjavík

Dagskráratriði óskast
Auglýst er eŌir skemmƟ- og sýningaratriðum fyrir þjóðháơðarskemmtun
í Reykjavík. Dagskráin fer fram í miðborg Reykjavíkur og stendur hún frá
morgni Ɵl kvölds. Gert er ráð fyrir barna og łölskylduskemmtunum á
sviðum, tónleikum, leiktækjum og ýmsum sýningum og götuuppákomum.
Hægt er að sækja um flutning atriða, uppákomur og viðburði á vef
þjóðháơðarnefndar www.17juni.is. Umsóknum er einnig hægt að skila í
HiƩ Húsið, PósthússtræƟ 3-5, 101 Reykjavík á eyðublöðum sem þar fást.
Umsóknarfrestur rennur út þann 12. maí n.k.

Hitt Húsið Sími: 411 5500 17juni@hitthusid.is www.17juni.is

Knowles býr hér á landi og starfaði síðast
við alþjóðlegu tískuhátíðina í Reykjavík,
RFF, sem var haldin í vor. „Hann kom
óvart á tónleika hjá mér. Hann þekkir
gítarleikarann minn og sá að þetta ætti
mikla möguleika í heimalandinu hans,“
segir hún um samstarf þeirra.
Lára flýgur til Bretlands í júní þar sem
hún ætlar að funda með nokkrum útgáfufyrirtækjum í von um að komast þar á
samning. Í framhaldinu vonast hún til að
Surprise komi út þar í landi. Hún mun
einnig hita upp fyrir söngkonuna Amy
McDonald 9. júní í London og spila víðs
vegar um borgina í eina viku í framhaldinu. Í júlí er síðan fyrirhuguð hringferð
um Ísland. Lára hefur í nógu að snúast

LÁRA RÚNARSDÓTTIR

Lára átti lag
dagsins á
heimasíðu
breska tónlistartímaritsins Q.

því næst á dagskrá er ferðalag til Danmerkur þar sem hún tekur þátt í vinnubúðum lagahöfunda í Árósum. Flestir
höfundarnir koma frá Norðurlöndunum
og standa búðirnar yfir í eina viku. - fb

LISTAMIÐSTÖÐ BARÓNESSU
VIÐ SÆTÚN Í UPPNÁMI
Tímaritið Art Newspaper
greinir frá því að barónessan Francesca von Habsburg
ætli að draga úr umsvifum
sínum í íslensku listalífi.
Listamiðstöð í Kaaber-húsinu er meðal þess sem sett
verður í salt.
Art Newspaper slær því upp í
grein eftir blaðamanninn Clemens
Bomsdorf að barónessan Francesca von Habsburg ætli að draga úr
starfi sínu á Íslandi eftir að hafa
verið áberandi í íslensku listalífi. Francesca hefur stutt fjölda
íslenskra listamanna undanfarin
ár og lagt þeim lið en meðal þess
sem barónessan hyggst setja í salt
er fyrirhuguð listamiðstöð í gamla
Kaaber-húsinu við Sætún. Hún
átti að hýsa Nýlistasafnið, dánarbú Dieter Roth og stóran hluta
af umfangsmiklu listaverkasafni
barónessunnar.
Birta Guðjónsdóttir, safnstjóri
Nýlistasafnsins, segir þetta vera
„ekki-frétt“ hjá Art Newspaper.
„Þessi listamiðstöð náði aldrei
lengra en að vera hugmynd sem
var kastað fram. Menn fóru ef til
vill aðeins fram úr sér í umræðu
og umfjöllun um þetta mál,“ segir
Birta. Barónessan sagði í viðtali
við Morgunblaðið fyrir rúmu ári
að listamiðstöðin væri nauðsynleg
í ljósi bankahrunsins. Von Habsburg seldi síðan þrjátíu listaverk í
sinni eigu fyrir meira en hundrað
milljónir króna á uppboði í London og sagði í umræddu viðtali að
þann pening ætti að nota til að
leggja þessu verkefni lið. „Ég
veit að sem stendur hefur enginn
á Íslandi fé til að setja í stofnun
sem þessa, og þess vegna ákvað
ég að selja þessi verk úr safninu
mínu, safna fé og setja verkefnið á flot. Þetta verður að gerast

VAR BARA Á HUGMYNDASTIGI
Birta Guðjónsdóttir segir fyrirhugaða listamiðstöð Francescu von Habsburg hafa eingöngu
verið á hugmyndastigi og að menn hafi aðeins
farið fram úr sér. Barónessan seldi verk á uppboði í London fyrir hundrað milljónir sem áttu
að nýtast í þetta verkefni en þeir peningar hafa
aldrei sést. Hugmyndin var sú að listamiðstöðin
ætti að rísa í Kaaber-húsinu við Sætún.

NÚNA, í þessum aðstæðum, á
þessum tíma,“ sagði Habsburg
við Morgunblaðið.
Birta segir engin samskipti hafa
átt sér stað við barónessuna frá
þessum tíma. Og þau hafi ekkert
séð af þessum peningum sem barónessan lýsti yfir að skyldi varið til

safnsins og uppbyggingu þess. „Og
við áttum aldrei von á því að þessir peningar myndu skila sér beint
til Nýlistasafnsins. Ég veit ekkert
hvað gerist í framtíðinni. Þetta er
hreinlega eitthvað sem við höfum
ekkert pælt í undanfarið ár.“
freyrgigja@frettabladid.is

KVEÐJU- OG ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
Í Smáralind

Hera Björk og Eurovision-fararnir
Vetrargarðurinn Smáralind í dag
kl. 14.00
14 og 15.00

PIPA
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R\TBW
\ BWA
\TB
A • SÍA
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01180
180
8
80

Áritun
Mynd
Myndatökur

Smellugas

Ný breiðskífa Heru er komin út.
t.
kmarkað upplag á fyrstu sendingu.)
Tilboð á disknum í Smáralind. (Takmarkað

Phone +354 892 1242
Handsupmusic.com
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Jenna ver sambýlismann sinn
Fyrrum klámmyndaleikkonan Jenna Jameson lenti í
útistöðum við sambýlismann sinn, glímukappann Tito
Ortiz, fyrir stuttu og var í kjölfarið flutt á sjúkrahús
til aðhlynningar. Jameson segir Ortiz ekki hafa gengið
í skrokk á sér heldur hafi þetta verið óhapp.
„Við höfðum rifist kvöldið áður og um morguninn
vakti Tito mig og sagðist hafa fundið lyf sem hann
hélt ég væri að ofnota. Við fórum aftur að rífast og
ég elti hann inn á baðherbergi. Hann er stór maður
og vegur næstum hundrað kíló þannig að þegar hann
ætlaði að ýta mér frá flaug ég á gólfið og lenti með öxlina á baðkarið,“ úskýrir Jameson. Hún segist þó ekki
vera búin að ákveða hvort hún taki við sambýlismanni
sínum aftur þar sem hún hafi áður verið í ofbeldisfullum samböndum og lítur því atvikið mjög alvarlegum
augum.

MEIDDIST ÓVART Jenna Jameson segir sambýlismann sinn

ekki hafa ætlað að meiða hana.

NORDICPHOTOS/GETTY
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EIVÖR PÁLSDÓTTIR Eivör gefur út plötuna Larva á þriðjudaginn. Hún var tekin upp á
tíu dögum í Danmörku.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Eldgosið hægir á
Eivöru Pálsdóttur
Eivör Pálsdóttir heldur
útgáfutónleika í Íslensku
óperunni í lok maí. Eivör
hefur ekkert heyrt í ævisöguritara sínum og er
orðin pínulítið stressuð.

„Ég hlakka mikið til að koma til
Íslands. Ég er ekki búin að syngja
mikið þar undanfarin ár og ég
sakna Íslands voða mikið,“ segir
færeyska söngkonan Eivör Pálsdóttir. Hún heldur útgáfutónleika
í Íslensku óperunni 28. maí í tilefni af útkomu sjöttu hljóðversplötu sinnar, Larva, sem kemur
í verslanir á þriðjudaginn.
Eivör var föst á Kastrup-flugvelli í Kaupmannahöfn vegna
öskunnar úr Eyjafjallajökli þegar
Fréttablaðið ræddi við hana.
Útgáfutónleikar hennar í Færeyjum verða haldnir á miðvikudaginn og vonaðist hún eftir að
komast í flug sem fyrst til að geta
undirbúið sig.
Í Danmörku spilaði hún á ell-

efu tónleikum við góðar undirtektir en platan var tekin upp
þar í landi. „Hún er miklu hrárri
og er meira í átt að rokkmúsík
og tilraunamennsku en ég hef
verið að gera. Ég er að vinna
með alls konar hljóðheima. Þetta
eru aðeins meiri læti en fólk er
vant að heyra frá mér,“ segir
Eivör. „Ég fór í hljóðver í Danmörku í tíu daga með hljómsveitinni minni og tók upp alla plötuna „live“ í hljóðverinu. Ég vildi
ná þessari hráu, „live“ stemningu á plötuna sem ég er rosalega
ánægð með.“
Komið hefur fram í fjölmiðlum
að tónlistarbloggarinn Jens Guð
sé að skrifa ævisögu Eivarar. Hún
kannast við málið en hefur ekkert heyrt í Jens vegna bókarinnar. „Eins lengi og maður má lesa
þetta áður og vera með í þessu þá
er þetta fínt. Ég er kannski pínulítið stressuð ef það kemur eitthvað út sem ég er ekki sátt við,“
segir hún. „Hann er búinn að tala
við fólk sem þekkir mig en er ekki
búinn að tala við mig.“
- fb

Naomi líkist
sjálfri sér
Leikkonan Naomi Watts er að
eigin sögn látin í friði á götum úti
þar sem fáir átti sig á því hver
hún sé. „Fólk þekkir mig ekki.
Fólk hefur gengið upp að mér
og sagt við mig: „Þú líkist leikkonunni Naomi Watts
mjög mikið.“ Og
þegar ég er með
Liev hafa stúlkur
ýtt mér í burtu
og hrópað: „Þetta
er gaurinn úr
Scream!“
Watts
hefur verið
í sambúð
með leikaranum Liev
Schreiber,
sem sló í
gegn í hrollvekjunni
Scream, frá
árinu 2005
og eiga þau
saman tvo
syni, Alexander og Samuel.

ÞEKKIST EKKI

Naomi Watts
segist fá frið frá
ágengum aðdáendum því fólk
þekki hana ekki.
NORDICPHOTOS/GETTY
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FARTÖLVUR
TVÖ OFURDÆMI

Acer Extensa 5230E-901G16Mn

Acer Aspire 7740G-334G50MN

t 2.2Ghz Intel Celeron M 900 Centrino örgjörvi
t 1GB DDR2 minni
t 160GB SATA diskur
t 8xDVD±RW Dual Layer og CD-RW skrifari
t15.4” FHD WXGA breiðskjár
t Intel Graphics Media Accelerator X4500 skjákort
tÞráðlaust 802.11bgn netkort
t Windows Vista Home Basic

15,4”

t 2.13GHz Intel Core i3-330M Dual core örgjörvi
t 4GB DDR3 1066MHz minni
t500GB SATA diskur
t17.3" WXGA CrystalBrite skjár með LED baklýsingu
t512MB ATI Mobility Radeon HD 5470 DirectX 11 skjákort
tÞráðlaust netkort og vefmyndavél
t Windows 7 Home Premium 64-BIT

17,3”

59.990

139.990

FULLT VERÐ KR. 79.990

FULLT VERÐ KR. 169.990

TL.IS

www.tolvulistinn.is

REYKJAVÍK
NÓATÚNI 17
S: 414 1700

t

AKUREYRI
STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

t

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

t

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

t

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

t

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750
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Tvennir tónleikar á sjö árum
Hljómsveitin Kakali hefur
gefið út sína fyrstu plötu
sem nefnist The Cave.
HÆTT SAMAN Halle Berry og Gabriel

Aubry eru hætt saman og enginn veit
af hverju.

Halle
sorgmædd
Miklar vangaveltur hafa verið í
kringum sambandsslit leikkonunnar Halle Berry og Gabriels
Aubry, en þau tilkynntu fyrir
stuttu að þau höfðu slitið sambandi sínu í janúar. Bandarískir
fjölmiðlar hafa þó ekki getað
komið sér saman um ástæðu sambandsslitanna og hafa margar
sögur verið á kreiki þess efnis.
„Halle vildi flytja burt frá Los
Angeles og í rólegra hverfi en
Gabriel var ekki tilbúinn til þess
og sleit sambandinu. Þau unnu úr
sínum málum og ákváðu að deila
forræðinu yfir dóttur þeirra,
Nöhlu. Halle er sorgmædd en
ber höfuðið hátt,“ sagði einn
heimildarmaður um málið.

Kakali var stofnuð í Reykjavík
2003 af tvíburunum Árna og Daða
Guðjónssonum og Kristjáni Árna
Kristjánssyni. Bassaleikarinn
Þorsteinn Hermannsson gekk svo
til liðs við sveitina fyrir skömmu,
auk þess sem Guðmundur Stefán
Þorvaldsson og Jón Geir Jóhannsson hafa spilað með henni.
Þrátt fyrir að hafa starfað í sjö
ár spilaði hún á sínum fyrstu tónleikum um síðustu helgi á Sódómu
Reykjavík. Tónleikar númer tvö
voru síðan haldnir á skemmtistaðnum Dillon á föstudagskvöld.
Ástæðan fyrir þessum örfáu tónleikum er sú að hljómsveitarmeðlimir hafa búið sitt á hvað, bæði
hér heima og erlendis, og aldrei
náð að hella sér út í tónleikahald.
„Við erum búnir að taka upp plötuna í bútum í gegnum árin, mest
í október síðastliðnum,“ segir
Kristján Árni, sem er söngvari
og gítarleikari sveitarinnar. „Við
erum búnir að vera að taka upp
á milli landa en núna erum við

KAKALI Hljómsveitin Kakali hefur gefið út sína fyrstu plötu sem nefnist The Cave. Á

Crowe til í
framhald
Leikarinn Russell Crowe er alveg
til í að leika í framhaldsmynd
um Hróa hött. „Við erum ekki
með neitt handrit tilbúið enn þá.
Ef fólk hefur gaman af þessari
mynd og kvikmyndaverið hefur
áhuga þá erum við Ridley [Scott
leikstjóri] alveg til í að gera aðra
svona mynd. Á tímum þegar allt
er gert með tölvubrellum og með
hjálp hasarmyndahetja þá er
ég meira en lítið til í það,“ sagði
Crowe, sem er einn af framleiðendum Robin Hood. Myndin verður frumsýnd hér á landi á miðvikudaginn. Auk Crowe
leika helstu hlutverk
í myndinni Cate
Blanchett, Max Von
Sydow og William
Hurt.

myndina vantar Árna Guðjónsson sem býr í Noregi. Hann lítur alveg eins út og Daði
tvíburabróðir hans, sem er annar frá hægri á myndinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

tilbúnir. Við ætlum að drífa í að
gefa út plötuna og spila eins og
vitleysingar.“
The Cave, sem hefur að geyma
indírokk á ensku, er komin út
á síðunni Gogoyoko.com og á
Kakali.bandcamp.com. Um næstu

mánaðamót kemur hún síðan út á
geisladiski. Útgáfutónleikar eru
fyrirhugaðir um næstu mánaðamót. Þeir sem vilja fylgjast nánar
með hljómsveitinni geta kíkt á
Kakali.is eða á Facebook-síðu
hennar.
freyr@frettabladid.is

RUSSELL
CROWE Crowe

er tilbúinn til
að leika í framhaldsmynd um
Hróa hött.

JENNY MCCARTHY Jenny virðist vera
búin að jafna sig á sambandsslitunum
við Jim Carrey.

Kossaflens í
Las Vegas
Jenny McCarthy virðist vera búin
að jafna sig á sambandsslitunum
við leikarann Jim Carrey. Nýverið sást til hennar kyssa annan
mann á dansgólfi í Las Vegas eftir
að hún hafði farið út á lífið með
systur sinni og nokkrum vinkonum. Eftir að hafa snætt gómsætan humar á steikhúsi fór Jenny á
Playboy-klúbb og var þar í góðum
gír með nýja manninum. Hin 37
ára Jenny, sem er fyrrum Playboy-fyrirsæta, hætti með Carrey
í síðasta mánuði eftir fimm ára
samband. Þrátt fyrir það ætla þau
áfram að vera vinir.

ÓSKARSVERÐLAUNAHAFINN

Í fötunum í
kynlífsatriði

ÓSKARSVERÐLAUNAHAFINN

FRUMSÝND 12. MAÍ
FORSALA HAFIN Á

Leikarinn Samuel L. Jackson var
mestmegnis í fötunum við upptökur á kynlífsatriði í sinni nýjustu mynd, Mother and Child. Þar
lék hann á móti hinni áströlsku
Naomi Watts. „Ég er ekki tilbúinn
fyrir nektina. Trúið mér, þið viljið
ekki sjá mig allan á stóra tjaldinu.
Naomi og ég vorum að kela en við
vorum að mestu í fötunum okkar,“
sagði Jackson. Hann hefur í nógu
að snúast um þessar mundir. Síðast lék hann í Iron Man 2 og síðar
á þessu ári er væntanleg gamanmyndin The Other Guys.
Hann snýr einnig
aftur sem Nick Fury
í Captain America:
The First Avenger.
SAMUEL L. JACKSON Leikarinn

ÁLFABAKKI

KEFLAVÍK SELFOSS

var í fötunum þegar
hann lék í
kynlífsatriði
með Naomi
Watts.
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Einkalíf án áritana

Hægðirnar í ólagi hjá kónginum

Bíti l li n n
fyrrVonandi geturðu
verandi, Sir Paul
skilið það. En ég skal
McCartney, neitar
taka í höndina á þér
að gefa eiginhandarog spjalla við þig“,“
áritanir þegar hann
sagði McCartney.
„Mér finnst í góðu
vill njóta einkalífslagi að tala við fólk
ins.
en um leið og það
„Það getur verið
vill breyta mér í
pirrandi að vera
einhverja stjörnu
frægur. Núna fer ég SIR PAUL MCCARTNEY Bítillinn
fyrrverandi
vill
ekki
alltaf
gefa
sem ég forðast að
eftir reglum. Ég hef
eiginhandaráritanir.
vera á þeim tímaloksins áttað mig á
punkti segi ég: „Nei ég tek ekki
því að ég hef mín réttindi. Þegar
fólk gengur upp að mér á veitingaþátt í þessu“. 99,9 prósent fólks er
stað og biður um eiginhandarármjög skilningsríkt vegna þess að
itun segi ég: „Því miður. Ég gef
það skilur ef maður vill vera út af
fyrir sig.“
ekki áritanir þegar ég er að borða.

Rokkkóngurinn Elvis Presley
lést af völdum hægðatregðu.
Hingað til hefur því verið haldið
fram að hann hafi látist af völdum hjartaáfalls en það virðist
ekki vera rétt.
Elvis fannst látinn á klósettinu heima hjá sér árið 1977, 42
ára. Samkvæmt þáverandi lækni
hans, George „Nick“ Nichopoulos, neitaði kóngurinn að fara í
skurðaðgerð, sem hefði bundið
enda á vandamálið.
„Við áttuðum okkur ekki á
því fyrr en við krufninguna að
hægðatregðan hefði verið svona
slæm,“ sagði læknirinn. „Hann

skammaðist sín fyrir þetta.
Hann lenti í slysum á sviðinu.
Hann þurfti að skipta um föt og
koma aftur vegna þess að við
vorum að reyna að meðhöndla
vandamálið.“
Samkvæmt því sem kemur
fram í bók Nichopoulos, The
King and Doctor Nick, þjáðist
Elvis af arfgengum kvilla sem
nefnist iðralömun en í krufningunni kom í ljós að ristillinn hans
var tvöfalt stærri en í venjulegu
fólki.
„Ef hann hefði farið í aðgerð á
ristlinum væri hann líklega enn
á lífi,“ sagði læknirinn.

ELVIS PRESLEY Rokkkóngurinn lést af

völdum hægðatregðu, samkvæmt lækni
hans, Nichopoulos.

VELDU
ÞINN STAÐ
KOMIN MEÐ NÓG Britney Spears vill að
faðir sinn finni handa sér nýjan kærasta.
NORDICPHOTOS/GETTY

Langar í nýjan kærasta
Söngkonan Britney Spears er
víst komin með nóg af kærasta
sínum, umboðsmanninum Jason
Trawick, og hefur beðið föður
sinn um að finna handa henni
nýjan kærasta. Samkvæmt heimildarmanni hefur söngkonan
afhent föður sínum lista með
draumamönnum sínum, en þeirra
á meðal eru leikarinn Ryan
Phillippe, raunveruleikastjarnan Doug Reinhardt og Avatarstjarnan Sam Worthington.
„Britney vill helst vera búin að
finna nýjan kærasta áður en hún
hættir með Jason. Hún þolir ekki
að vera ein og vill þess vegna
að pabbi hennar gangi strax í
málið.“

Sér eftir
framhjáhaldi
Leikarinn David Boreanaz sem
fer með hlutverk í sjónvarpsþáttunum Bones viðurkenndi fyrir
stuttu að hafa haldið framhjá
eiginkonu sinni til níu ára. Upp
komst um framhjáhaldið
þegar hjákonan reyndi
að kúga fé út úr Boreanaz. Framleiðandi sjónvarpsþáttanna Bones
gaf út tilkynningu
fyrir hönd leikarans í vikunni
og sagði hann
miður sín vegna
málsins. „David
Boreanaz er
miður sín, hann
þakkar aðdáendum sínum
fyrir þann
stuðning sem
þeir hafa sýnt
honum og hann
er harðákveðinn
í að vinna úr sínum
málum.“

Lóðir í grónum hverfum
Reykjavíkurborg auglýsir eftir kauptilboðum í byggingarrétt
fyrir íbúðarhús á eftirtöldum lóðum í Reykjavík. Um er að
ræða lóðir í grónum hverfum borgarinnar.

l Fimm lóðir fyrir um 350 fermetra keðjuhús við Lautarveg í Fossvogi.
l Fimm lóðir fyrir um 275-300 fermetra einbýlishús við Blesugróf, Jöldugróf
og Bleikargróf.
l Einbýlishúsalóð við Lambasel (með grunni).
l Einbýlishúsalóð við Bauganes.
Skilafrestur tilboða
Tilboð skulu gerð á sérstökum tilboðseyðublöðum, sem Reykjavíkurborg lætur í té,
og skal þeim skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, Reykjavík,
fyrir kl. 16:15 miðvikudaginn 19. maí 2010, merkt „Kauptilboð – 2010“.
Hver bjóðandi skal greiða kr. 300.000,- tilboðstryggingu þegar tilboði er skilað.
Tilboð verða opnuð að viðstöddum bjóðendum kl. 16:30.
Skilmálar og önnur útboðsgögn
Allir skilmálar og gögn varðandi lóðirnar og útboð byggingarréttarins eru
aðgengileg á lóðavefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/lodir.

MIÐUR SÍN David Bor-

eanaz er miður sín eftir
að hafa haldið framhjá
eiginkonu sinni.
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- bara lúxus

Fálkaorður og fjör í leikhúsi

POWERSÝNING
KL. 10

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!
2(600 kr), 5, 7.30 og 10 (POWER) 12

IRON MAN 2

5.50, 8 og 10.10

L

SHE´S OUT OF MY LEAGUE

5.50, 8 og 10.10

12

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D

2(900 kr) og 4 - 3D

L

BACK-UP PLAN
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Sími: 553 2075

L

NANNY MCPHEE THE BIG BANG 2(600 kr)

ÍSLENSKT TAL

FYRRI MYNDIN GERÐI ALLT VITLAUST OG ÞESSI ER ENN BETRI

„Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri hafði samband og bað mig
um að semja söngleik. Ég sló bara
til,“ segir rithöfundurinn Gerður
Kristný sem er að semja söngleik
upp úr hinum vinsælu barnabókum sínum, Ballið á Bessastöðum
og Prinsessan á Bessastöðum.
Frumsýning verður á stóra
sviðinu í janúar. Bragi Valdimar,
Baggalútur, semur tónlistina og
leikstjóri verður Ágústa Skúladóttir. „Þetta er mjög skemmtilegt,“
segir Gerður, sem er að semja sinn
fyrsta söngleik. Tíu ár eru aftur
á móti liðin síðan hún samdi sitt
fyrsta og eina leikrit, einleikinn
Bannað að blóta í brúðarkjól. „Leikrit er auðvitað allt öðruvísi en
skáldsaga og nú þarf ég að athuga
hvaða atburði úr bókunum er

GERÐUR KRISTNÝ Rithöfundurinn Gerður Kristný er að semja söngleik upp úr
barnabókum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

skemmtilegt að sjá leikna á sviði,“
segir hún og bætir við að leikstjórinn Ágústa sé sprellsöm kona. „Ég
get látið hana hafa 5 sentimetra af

hugmynd og hún teygir þá upp í 27
sentimetra.“
Söngleikurinn nefnist Draugurinn á Bessastöðum. „Draugurinn
hleypir smá spennu í atburðarásina. Annars koma sömu persónur
við sögu og í bókunum. Forsetinn,
prinsessan, gröfustjórarnir, landnámshænan og svo auðvitað ritararnir þrír. Ég hlakka sérstaklega til
að sjá þá á sviði.“ Jóhannes Haukur
Jóhannesson mun leika forsetann
og Þórunn Arna Kristjánsdóttir,
sem er nýútskrifuð úr leiklistarskólanum, leikur prinsessuna.
Gerður hefur setið við skriftir undanfarna mánuði og hlakkar
mikið til að sjá útkomuna. „Það á
að fara að leiklesa von bráðar. Svo
verða þetta fálkaorður og fjör eins
og er í bókunum.“
- fb

Faxarnir með Ljós í myrkri
Hörku hasargrínmynd með Bruce Willis, Tracy Morgan(30

Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson,
Don Cheadle og Mickey Rourke eru mætt í fyrstu STÓRMYND SUMARSINS

Rock) og Sean William Scott sem kemur öllum í gott skap.

12

KRINGLUNNI
kl. 5:50 - 8:10 - 10:30
COPS OUT
14
IRON MAN 2 kl.12:50 -3:20 -5:40D -8:10D -10:45D 12

COPS OUT
kl. 3 - 5:40 - 8 - 10:20
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

14

KICK ASS

kl. 5:50 - 8 - 10:40
kl. 8:10 - 10:40
AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 1(3D)

14

IRON MAN 2
IRON MAN 2

ÁLFABAKKA
kl. 3D - 5:20D - 8D - 10:40D
kl. 3 - 5:20 - 8 - 10:40

L

KICK ASS
CLASH OF THE TITANS

12
L

AÐ TEMJA DREKANN SINN ísl. Tali kl. 1:30-3:40 -5:50

L

HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10:20
ALICE IN WONDERLAND
kl. 3:40
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30

12
L

kl. 5:50 - 8:10 - 10:40
14
kl. 1:30 - 3:40
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali
L
AÐ TEMJA DREKANN 3D ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) L
AKUREYRI
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D ísl. kl. 3:30
IRON MAN 2
kl. 5:30 - 8 - 10:30

L

kl. 4
kl. 5:40 - 8 - 10:10
SELFOSSI

ASTROBOY
KICK ASS

L

SPARBÍÓ KR 600 Á SÝNINGAR
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU OG
KR. 950 Á 3D MERKT GRÆNU

L
12

IRON MAN 2
KICK ASS
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali

12

12

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali

14

kl. 3:30
kl. 3:30

L
L

Fullt af stórleikurum í fyrstu
STÓRMYND SUMARSINS!

650 kr.

SÍMI
Í 564 000
00000

THE BACKUP PLAN LLÚXUS
ÚXUS
THE BACKUP PLAN
IRON MAN 2
IRON MAN 2 LÚXUS
SHE´S OUT OF MY LEAGUE
THE SPY NEXT DOOR
DATE NIGHT
NANNY MCPHEE

kl
kl. 33Að
Aðeins
i laugardag
l
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl.1 - 2.40 - 5.20 - 8 - 10.40
kl. 2.40 (sun) - 5.20 - 8 - 10.40
kl. 8 - 10.20
kl.1 - 3.20 - 5.40
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl.1

L
L
12
12
12
L
10
10

SHE´S OUT OF MY LEAGUE
THE CRAZIES
THE SPY NEXT DOOR
LEGION
DAYBRAKERS

kl.4 - 6 - 8
kl. 8
kl.4 - 6
kl. 10
kl. 10

SÍMI 530 1919

CRAZY HEART ER Á BÍÓDÖGUM GRÆNA LJÓSSINS

kl. 4 laugardag og sunnudag íslenskur texti
kl. 8 - 10.15 laugardag og sunnudag ísl. t.
kl. 4 - 10 laugardag og sunnudag ísl. texti
kl. 9 laugardag og sunnudag enskur texti
kl. 6 laugardag og sunnudag íslenskur texti
kl. 4 - 8 laugardag og sunnudag ísl. texti
kl. 6 laugardag / kl. 6 -10 sunnudag ísl. t.
kl. 6 - 8 laugardag og sunnudag ísl. texti
kl. 10 aðeins laugardag íslenskur texti
kl. 4 - 6 laugardag og sunnudag ísl. texti

L
12
12
16
L
10
L
12
18
L

650 kr.
650 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ

550 kr.
KL.4 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 BORGARBÍÓ

blog.is til að panta disk og þar með
styrkja verkefnið. Lagið er einnig
fáanlegt á Tónlist.is. Ágóði af sölu
lagsins og plötunnar rennur til
Lyngáss og einnig í styrktarsjóð
Fanneyjar Eddu. Lyngás er sérhæfð dagþjónusta fyrir fötluð börn
og unglinga, rekin af Ási styrktarfélagi, en þar dvaldi Fanney Edda.
atlifannar@frettabladid.is

650 kr.
KL.1 SMÁRABÍÓ

SPARBÍÓ
Á 2D
600 D
KR. 950 Á 3
KR.

kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3 - 6 - 9

kominn inn í hljóðverið daginn
eftir að þeir höfðu samband við
hann. „Okkur datt í hug að tala
við Pál Óskar,“ segir hann. „Þó
að við séum með góðan söngvara,
þá fannst okkur hann vera stórt
númer og henta vel fyrir lagið.“
Lagið er væntanlegt til landsins
á geisladiski í næstu viku, en hægt
er að fara á vefsíðuna ljosimyrkri.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

12
16
L
16
16

SÍMI 551 9000

CRAZY HEART
THE BACKUP PLAN
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

lagið og styrkja gott málefni geta farið inn á ljosimyrkri.blog.is.

550 kr.

SÍMI 462 3500

THE LIVING MATRIX
IMAGINARIUM OF DR.
ONDINE
L UN PROPHÉTE
L FOOD INC.
14 MOON
14 NOWHERE BOY
THE YOUNG VICTORIA
TRASH HUMPERS
FANTASTIC MR. FOX

GÓÐIR FLUGMENN Faxarnir hafa sent frá sér lagið Ljós í myrkri. Þeir sem vilja kaupa

..............

Nánar á www.graenaljosid.is

„Ég horfði á Ísland í dag í mars
sem fjallaði um baráttu stelpunnar
þegar hún var á lífi. Þá kom textinn. Það tók smá tíma að semja
hann – það var erfitt,“ segir Vignir
Örn Guðnason, gítarleikari hljómsveitarinnar Faxarnir.
Faxarnir hafa sent frá sér lagið
Ljós í myrkri, en það var upphaflega samið til styrktar langveikri
stúlku, sem hét Fanney Edda Frímannsdóttir. Hún lést 13. apríl,
skömmu eftir að lagið var klárt
til flutnings, aðeins þriggja ára
að aldri. Fanney Edda var haldin óskilgreindum taugahrörnunarsjúkdómi. Foreldrar hennar eru
bæði flugmenn hjá Flugfélagi
Íslands. Þá er hljómsveitin öll
skipuð flugmönnum hjá sama
flugfélagi.
Páll Óskar Hjálmtýsson flytur
lagið af sinni alkunnu snilld, en
Vignir segir að hann hafi verið

TILBOÐSVERÐ

NÝTT Í BÍÓ!

Hljómsveitin Faxarnir
sendi nýlega frá sér lagið
Ljós í myrkri. Lagið er flutt
af Páli Óskari og tileinkað
Fanneyju Eddu, sem lést 13.
apríl, aðeins þriggja ára að
aldri.

ÍSLENSKU TALI

ÁLFABAKKI KRINGLAN KEFLAVÍK SELFOSSI AKUREYRI
3D ísl kl. 1 3D kl. 1.30 2D kl. 3:30 2D kl. 3.30 3D kl. 3.30
2D ísl kl. 1.30

ÍSLENSKU TALI
ÁLFABAKKI KRINGLAN KEFLAVÍK SELFOSSI AKUREYRI
kl. 1.30 kl. 1.30 kl. 3:30 kl. 3.30 kl. 4

ÁLFABAKKI kl. 3

ÁLFABAKKI KRINGLAN
kl. 12.50
kl. 3

BRÆÐUR
MUNU
BERJAST!

ÞÖKKUM FYRIR
FRÁBÆRT SAMSTARF
Í N1 DEILDINNI Í
VETUR. SVONA Á
HANDBOLTI AÐ VERA!

Í dag takast hin gamalgrónu bræðrafélög Valur og Haukar á um sjálfan
Íslandsmeistaratitilinn í N1 deildinni í hreinum úrslitaleik. Þótt félögin reki
bæði rætur sínar til KFUM er ljóst að lítið verður um kristilegan kærleik
og góðverk að Ásvöllum í dag. Það verður barist til síðasta svitadropa.
F í t o n / S Í A

Til hamingju með daginn!

WWW.N1.IS / SÍMI 440 1000

Meira í leiðinni
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34 DAGAR Í HM

Árangurinn kemur öllum nema okkur á óvart

Peter Shilton og Fabien Barthez eiga metið saman yfir
þá markmenn sem hafa oftast haldið
hreinu í leik í úrslitakeppni HM. Shilton
hélt 10 sinnum hreinu í 17 leikjum
með Englandi á HM 1982, 1986 og
1990. Barthez hélt einnig 10 sinnum
hreinu í 17 leikjum með Frakklandi
á HM 1998, 2002 og 2006.

sport@frettabladid.is

Elísabet Gunnarsdóttir hefur náð frábærum árangri með Kristianstad í fyrstu umferðum sænsku úrvalsdeildarinnar í vor, þvert á
allar spár spekinga fyrir mótið. Liðið vann til að mynda glæsilegan 3-1 sigur á stórliði Umeå í síðustu umferð þar sem Erla
Steina Arnardóttir þurfti að standa í markinu vegna meiðsla
aðalmarkvarðar liðsins.
Liðið er nú í þriðja sæti deildarinnar með tíu stig og er
þremur stigum á eftir toppliði Malmö sem Þóra Helgadóttir og Dóra Stefánsdóttir leika með. Þessi tvö lið
mætast einmitt á morgun.
„Það er frábær stemning í liðinu og árangurinn hefur
ekki við að koma okkur á óvart, ólíkt öllum öðrum. Við
höfum verið að tala um þetta síðan í haust og það er
frábært að sjá markmiðin sín ganga eftir,“ sagði Elísabet við
Fréttablaðið.
Hún segir að það sé þó lítið búið af tímabilinu og að
mikið þurfi að hafa fyrir því að halda liðinu í toppbarátt-

unni. „Við þurfum að vera á tánum og halda fullri einbeitingu.
Við erum lítið lið með fámennan leikmannahóp.“
Kristianstad missti átta leikmenn frá síðasta tímabili og hefur
Elísabet þurft að fylla upp í átján manna leikmannahóp með
mjög ungum leikmönnum. „Þetta eru ungar stelpur sem þurfa
að sinna sínum skóla og eiga því erfitt með að koma með í
útileikina. Við vorum því með aðeins tvo varamenn í leik
gegn Tyresö á útivelli og það var ótrúlegt að við komumst
í gegnum þann leik,“ sagði Elísabet en þeim leik lauk með
markalausu jafntefli.
Mikið aðhald hefur verið á fjármálum félagsins og því
hefur gengið illa að bæta fyrir leikmannaskortinn. En
Erla Steina þarf þó ekki að standa í markinu á morgun
þar sem Kristianstad fékk í gær undanþágu frá sænska
knattspyrnusambandinu til að semja við ítalska landsliðsmarkvörðinn Önnu Mariu Picarelli. „Það er gríðarlegur léttir að
fá hana – ekki síst fyrir Erlu Steinu,“ sagði Elísabet í léttum dúr.

Valur vinnur á breiddinni
Gunnar Magnússon, þjálfari HK, spáir því að Valur verði Íslandsmeistari í dag
en Valur sækir Hauka heim að Ásvöllum. Leikurinn er hreinn úrslitaleikur um
titilinn. Þjálfarar liðanna í N1-deildinni eru ekki á einu máli um hvernig fer.
HANDBOLTI Það má búast við rosa-

FANNAR ÞÓR FRIÐGEIRSSON Var frábær
í síðasta leik og skiptir miklu máli fyrir
Valsmenn í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Oddaleikur um titilinn í dag:

Hvað segja
þjálfararnir?
HANDBOLTI Fréttablaðið leitaði til

þjálfara liðanna sex í N1 deild
karla sem ekki komust í úrslitaeinvígið um Íslandsmeistaratitilinn og fékk þá til að spá fyrir um
hvernig oddaleikur Hauka og
Vals fer á morgun og hvaða leikmaður verður maður leiksins.
Það stefnir greinilega í mjög
jafnan leik því þrír þjálfarar spá
Haukum sigri og þrír þjálfarar
spá Val sigri.
Valsmaðurinn Fannar Þór Friðgeirsson og Haukamarkvörðurinn Birkir Ívar Guðmundsson
fengu flest atkvæði þegar kom að
því að spá fyrir um það hver yrði
maður leiksins.
- óój, esá

Þessir spá Haukum sigri:
Rúnar Sigtryggsson, þjálfari Akureyrar:
Maður leiksins: Birkir Ívar Guðmundsson
Einar Andri Einarsson, þjálfari FH:
Maður leiksins: Björgvin Hólmgeirsson
Einar Jónsson, þjálfari Fram:
Maður leiksins: Birkir Ívar Guðmundsson

Þessir spá Val sigri:
Geir Sveinsson, þjálfari Gróttu:
Maður leiksins: Fannar Þór Friðgeirsson
Gunnar Magnússon, þjálfari HK:
Maður leiksins: Hlynur Morthens
Patrekur Jóhannesson, þjálfari Stjörnunnar:
Maður leiksins: Fannar Þór Friðgeirsson

legri stemningu í íþróttahúsinu að
Ásvöllum klukkan 14.00 í dag er
Haukar og Valur mætast í oddaleik
liðanna í úrslitum N1-deildar karla.
Það er allt undir í dag því liðið sem
vinnur verður Íslandsmeistari.
Fréttablaðið fékk Gunnar Magnússon, þjálfara HK og aðstoðarlandsliðsþjálfara, til þess að spá í
spilin fyrir leik kvöldsins.
„Ég sagði fyrir þessa rimmu að
Valur myndi vinna 3-2 og ég stend
við þá spá,“ sagði Gunnar ákveðinn en hann sagði leiki liðanna
hafa spilast nokkurn veginn eins
og hann gerði ráð fyrir.
„Ástæðan fyrir því að Valur
vinnur er sú að liðið hefur meiri
breidd og Haukaliðið veikist mikið
ef það þarf að skipta mönnum af
velli. Ungu strákarnir hjá Haukum
eru efnilegir en ekki eins sterkir
og varamenn Vals. Valsmönnum
tekst betur að rúlla sínu liði og mér
finnst vera farið að draga aðeins af
Haukunum.“
Úrslitarimman er spiluð afar
þétt og Gunnar segir Valsmenn
græða á því. „Það sást augljóslega
að þegar Haukar voru að hvíla sína
bestu menn í síðasta leik voru Valsmenn mikið betri. Haukarnir verða
eitthvað að hvíla sína bestu menn
og þá verða hinir að stíga upp
núna,“ sagði Gunnar og bætir við
að það hjálpi Haukum ekki mikið
að vera án Gunnars Bergs Viktorssonar sem hefur verið máttarstólpi
í varnarleik liðsins.
„Það munar mjög mikið um
Gunnar Berg. Það skarð verður
erfitt að fylla. Nú reynir á hinn
unga Heimi Óla Heimisson. Stóra
tækifærið hans er í þessum leik. Ég
geri ráð fyrir að Aron muni spila
meiri 5/1 vörn í þessum leik en oft
áður þar sem það vantar Gunnar
Berg,“ sagði Gunnar.
Þessi lið eru búin að mætast

PÉTUR PÁLSSON Hefur nýtt 16 af 17

skotum sínum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Tölfræðin úr úrslitaeinvíginu:

Pétur með 94
prósenta nýtingu
HANDBOLTI Haukar eiga bæði

markahæsta mann úrslitaeinvígisins sem og þá sem hafa gefið
flestar stoðsendingar og fiskað
flest víti. Hér fyrir neðan má sjá
lista yfir þá menn sem hafa verið
atkvæðamestir í tölfræðinni í
fyrstu fjórum leikjunum.
- óój

Topplistar tölfræðinnar
Flest mörk
Sigurbergur Sveinsson, Haukum 37/12 (54%)
Arnór Þór Gunnarsson, Val
28/14 (58%)
Fannar Þór Friðgeirsson, Val
27/4 (49%)
Sigurður Eggertsson, Val
18 (44%)
Björgvin Þór Hólmgeirss., Haukum 17 (40%)
Pétur Pálsson, Haukum
16 (94%)

Flest varin skot
BLÓÐUG BARÁTTA Það verður ekkert gefið eftir í dag og menn munu berjast til

síðasta blóðdropa.

margoft áður í vetur og því ætti
ekkert í leik þeirra að koma andstæðingnum á óvart. Gunnar segir
að það reyni því mikið á kænsku
þjálfaranna í dag.
„Þarna mætast tveir frábærir
þjálfarar sem eru með sína taktík
upp á tíu. Í dag mun þetta snúast
um hvor þjálfarinn nær að stilla
spennustigið betur hjá sínu liði.
Þetta mun snúast mikið um hugar-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

far og spennustig. Ef spennustig
Valsmanna verður rétt þá vinna
þeir enda með meiri breidd og svo
eru Haukarnir lemstraðir og án
Gunnars Bergs,“ sagði Gunnar sem
býst þó við spennandi leik.
„Það kæmi mér ekkert á óvart
ef þessi leikur yrði framlengdur
eða jafnvel tvíframlengdur. Mín
tilfinning er sú að Valur vinni þó
nauman sigur.“ henry@frettabladid.is

Hlynur Morthens, Val
67/0 (43%)
Birkir Ívar Guðmundss., Haukum 60/2 (41%)
Flestar stoðsendingar
Elías Már Halldórsson, Haukum
14
Sigurbergur Sveinsson, Haukum
13
Sigfús Páll Sigfússon, Val
13
Fannar Þór Friðgeirsson, Val
11
Sigurður Eggertsson, Val
11
Flest fiskuð víti
Pétur Pálsson, Haukum
9
Fannar Þór Friðgeirsson, Val
4
Ingvar Árnason, Val
4

Flest hraðaupphlaupsmörk
Freyr Brynjarsson, Haukum
Fannar Þór Friðgeirsson, Val
Pétur Pálsson, Haukum

5
5
4

Úrslitaleikurinn um sænska meistaratitilinn fer fram á morgun:

Minn langstærsti leikur til þessa

N1 Deildin

HANDBOLTI Gunnar Steinn Jónsson

2009 - 2010

LEIKUR 5
ÚRSLITIN RÁÐAST Í DAG
KARLAR
Laugardagur
Ásvellir

Haukar - Valur

14:00

og félagar hans í Drott mæta í dag
Sävehof í hreinum úrslitaleik um
sænska meistaratitilinn í handbolta karla. Árangur Drott hefur
komið mörgum á óvart en lykilmaður í liðinu er leikstjórnandinn
Gunnar Steinn Jónsson sem er á
sínu fyrsta tímabili með liðinu.
„Þetta hefur verið mikið ævintýri. Það bjóst enginn við þessu
af okkur og nú erum við komnir
í úrslitaleikinn. Það er von á 14
þúsund áhorfendum í Malmö og er
þetta langstærsti leikurinn sem ég
hef tekið þátt í á ferlinum,“ sagði
Gunnar Steinn við Fréttablaðið.
„Mín frammistaða í vetur hefur
verið framar mínum björtustu
vonum. Ég ætlaði fyrst að gefa
mér ár til að aðlagast en svo hefur
þetta gengið mjög vel. Ég hef líka
bætt mig heilmikið sem leikmaður
á þessu eina ári.“

GUNNAR STEINN JÓNSSON Hefur slegið í

gegn með Drott.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Gunnar Steinn segir að þjálfari
Drott, Ulf Sivertsson, eigi stóran
hlut í því. „Hann er ótrúlega fær.
Hann þjálfaði Kolding í Danmörku
í sex ár áður en hann kom hingað og kvaddi liðið með meistaratitli í fyrra. Ég hef fengið stórt

hlutverk hjá honum og spilað nánast alla leiki í stöðu leikstjórnanda
frá upphafi til enda.“
Leikurinn verður í beinni
útsendingu á SVT1 sem má nálgast
hér á landi. Útsending hefst klukkan 14.00. Sérfræðingur stöðvarinnar, Magnus Grahn, segir Gunnar
Stein vera sterkasta hlekk Drott,
ásamt þjálfaranum. „Hann er
alhliða leikmaður og getur unnið
leiki fyrir sitt lið,“ sagði hann í
úttekt sinni á liði Drott.
Þónokkur lið hafa sýnt Gunnari
Steini áhuga en sjálfur vill hann
vera áfram í Svíþjóð. „Það hefur
komið slatti af fyrirspurnum, til
að mynda frá Danmörku og Þýskalandi. En ég vildi ekki stökkva á
hvað sem er. Hér er allt til alls,
góð aðstaða og frábær þjálfari. Ég
gerði nýlega tveggja ára samning
og á ekki von á öðru en að vera hér
í allavega eitt ár til viðbótar.“ - esá

Smelltu þér út að grilla!
Olís býður Ellingsen-gæðagasgrill í öllum verðﬂokkum ásamt frábærum kaupauka.
Við bjóðum upp á léttgreiðslur Visa og Euro!

Ellingsen, 2 steypujárnsbrennarar.
Grillﬂötur 450 x 467 mm.

Ellingsen, 3 steypujárnsbrennarar + hliðarbrennari
og innrauður bakbrennari. Grillﬂötur 633 x 467 mm.

Ellingsen, 4 steypujárnsbrennarar + hliðarbrennari
og innrauður bakbrennari. Grillﬂötur 780 x 467 mm.

13.317 kr. í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

18.250 kr. í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

21.650 í 6 mán. á vaxtalausum léttgreiðslum.

Verð 79.900 kr.

Verð 109.500 kr.

Verð 129.900 kr.

Nýtt og einfaldara kerﬁ
Olís hefur innleitt Smellugas, nýtt og einfaldara kerﬁ við gasnotkun.
Þrýstijafnarann þarf ekki lengur að skrúfa á stútinn – honum er
einfaldlega smellt á.

Smellugas

Hrefna Rósa Sætran, yﬁrkokkur og eigandi
Fiskmarkaðarins, notar Smellugas frá Olís.

Með öllum grillum fylgir:
5 kg smellugashylki
grillyﬁrbreiðsla
kippa af 2 lítra Coca-Cola
Lays-ﬂögur

3,3$5?7%:$6Ì$?

Þú færð gasgrillið samsett
og sent heim!*

*Heimsending er fyrir höfuðborgarsvæðið, Suðurnes og Akureyri í dag, laugardag kl. 9–16 og virka daga kl. 8–18.

Við höldum með þér!
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Pressan farin af FH yfir á KR
Fréttablaðið spáir því að KR hampi Íslandsmeistaratitlinum í ár en að FH þurfi að sætta sig við annað
sætið að þessu sinni. Það er minni pressa á FH í ár en mörg síðustu ár en mikil pressa er á Vesturbæingum.
FÓTBOLTI Pepsi-deild karla hefst
LOGI ÓLAFSSON Vann titilinn með

Víkingi (1991) og ÍA (1995) þegar KR var
spáð titlinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KR spáð titlinum í 12. sinn:

Aðeins klárað
titilinn þrisvar
FÓTBOLTI KR-ingum var spáð
Íslandmeistaratitlinum í árlegri
spá fyrirliða, þjálfara og forráðamanna liðanna í Pepsi-deild karla
en pressan hefur oft farið illa
með Vesturbæjarliðið.
KR-ingar hafa aðeins þrisvar
sinnum unnið titilinn í þau ellefu
skipti sem liðinu hefur verið spáð
titlinum í þessari árlegu spá.
KR-liðið vann titilinn 1999, 2000
og 2003 en hefur oftar endað í
fimmta sæti eða neðar þegar liðinu hefur verið spáð svona góðu
gengi í sumarbyrjun.
Þegar meistaraspáin er skoðuð
betur kemur í ljós að önnur lið
hafa unnið í 9 af 14 skiptum sem
þeim hefur verið spáð titlinum
(64 prósent) sem er mun betri
árangur spámannanna en þegar
þeir hafa spáð KR titlinum en þá
státa þeir aðeins af 27 prósenta
árangri.
- óój

Gengi KR þegar félaginu er
spáð titlinum að vori:
2004
2003
2001
2000
1999
1997
1996
1995
1994
1993
1991

6. sæti (FH varð meistari)
Íslandsmeistarar
7. sæti (ÍA)
Íslandsmeistarar
Íslandsmeistarar
5. sæti (ÍBV)
2. sæti (ÍA)
2. sæti (ÍA)
5. sæti (ÍA)
5. sæti (ÍA)
3. sæti (Víkingur)

Meistarakeppni kvenna í gær:

Valur vann
fjórða árið í röð
FÓTBOLTI Íslands- og bikarmeist-

arar Vals bættu við þriðja titlinum í vor þegar liðið vann 1-0
sigur á Breiðabliki í Meistarakeppni KSÍ í gær. Valur hafði
áður unnið Reykjavíkurmeistaratitilinn og Lengjubikarinn. Þetta
er fjórða árið í röð og í sjötta sinn
á sjö árum sem Valsliðið vinnur
Meistarakeppnina.
Dagný Brynjarsdóttir skoraði
tvö glæsileg mörk með mínútu
millibili í seinni hálfleik eftir
að Kristín Ýr Bjarnadóttir hafði
komið liðinu í 1-0 eftir 6 mínútur
og Katrín Jónsdóttir bætt við
öðru marki á 66. mínútu.
- óój

SANYL

ÞAKRENNUR

eftir aðeins tvo daga og Fréttablaðið birtir í dag umfjöllun um
þau lið sem við teljum að muni bítast um Íslandsmeistaratitilinn í ár.
Það eru liðin sem enduðu í fyrsta
og öðru sæti síðasta sumar.

2. sæti – FH
Einn helsti styrkleiki FH síðustu
ár er hversu litlar breytingar
hafa orðið á liðinu milli ára. Í ár
er staðan aðeins önnur enda hefur
liðið misst þrjá algjöra lykilmenn
– Davíð Þór Viðarsson, Tryggva
Guðmundsson og Daða Lárusson.
FH fékk reyndar enn betri mann
í markið fyrir Daða, Gunnleif
Gunnleifsson. Góður markvörður er gulls ígildi og Gunnleifur á
örugglega eftir að verða nokkurra
stiga virði fyrir FH-inga.
Skörð þeirra Tryggva og Davíðs hafa ekki verið fyllt eins vel.
Davíð Þór hefur verið prímusmótorinn í þessu liði undanfarin ár
og slíkt skarð er einfaldlega ekki
fyllt svo auðveldlega. Gunnar Már
Guðmundsson er mættur til FH í
staðinn. Flestir þekkja hæfileika
drengsins en hann þekkir ekkert
nema Fjölni og hefur aldrei sannað
sig annars staðar.
Hann hefur alla burði til þess
að standa sig afar vel en er samt
ákveðið spurningamerki. Frammistaða hans í vorleikjunum hefur að
margra mati ekki verið nógu sannfærandi.
Þó svo Tryggvi hafi ekki spilað jafn mikið í fyrra og síðustu
ár þá má engan veginn vanmeta
hans frábæra framlag. Tryggvi
er mikill sigurvegari og tryggði
FH-ingum ófá stigin með annaðhvort mikilvægum mörkum eða
frábærri stoðsendingu. Tryggvi er
maður sem getur gjörbreytt gangi
leikja og FH mun klárlega sakna
hans mikið í sumar.
FH hefur ekki gengið sem skyldi
á leikmannamarkaðinum og hreyfingar þeirra á markaðinum síðustu
vikur lykta af ákveðinni örvæntingu. Motland bauð ekki upp á
neina flugeldasýningu er hann
kom til landsins en fékk samt
samning enda vantaði FH framherja. Að FH sé síðan að reyna að
draga Bjarka Gunnlaugsson á flot
sýnir svo ekki verður um villst að
FH er ekki sérstaklega öruggt með
sig fyrir tímabilið.
Liðið vantar þess utan afgerandi
leiðtoga. Horfa margir til Matthíasar Vilhjálmssonar í þeim efnum
og það mun mæða mikið á honum
í sumar.
Í fyrsta skipti í mörg herrans
ár yrði það afrek hjá FH að verða
Íslandsmeistari en ekki skylda í
augum margra. Heimir Guðjónsson kann því eflaust vel að vera
ekki undir sömu pressu og síðustu

Lið: FH
Spá Fréttablaðsins: 2. sæti.
Árangur í fyrra: Íslandsmeistarar.
Þjálfari: Heimir Guðjónsson.
Lykilmaður: Matthías Vilhjálmsson.
Styrkleikar: Frábær markvörður,
sterk varnarlína, öflugir miðjumenn, góð framlína, sterkur
heimavöllur, sigurhefð í hópnum.
Veikleikar: Meiri breyting á liði
milli ára en áður, misstu lykilmenn, ekki sama breiddin og
áður.
Helstu breytingar: Liðið missti
Tryggva Guðmundsson, Davíð
Þór Viðarsson, Daða Lárusson
og Dennis Siim en fékk Gunnleif Gunnleifsson, Gunnar Már
Guðmundsson, Torger Motland og
væntanlega Jesper Neestrup.
LYKILLINN AÐ MEISTARATITLINUM? Bjarni Guðjónsson er leiðtogi KR-liðsins og mað-

urinn sem á að binda liðið saman inni á vellinum. Hann mun þurfa að vera í sínu
allra besta formi ætli KR sér alla leið í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ár en hann mun samt aldrei sætta
sig við neitt annað en þann stóra.

1. sæti – KR
Þó svo breytingar séu á KR-liðinu
milli ára er beinagrindin í liðinu
frá því í fyrra til staðar og rúmlega það. KR ætti því að ná þeim
stöðugleika sem hefur vantað upp
á þetta sumarið. Frammistaða
liðsins gefur klárlega til kynna að
liðið sé mun sterkara en það var
í fyrra.
Skal svo sem engan undra enda
á KR tvo menn í hverja stöðu og
hreinlega þrjá leikmenn í nokkrar
stöður. Pressan er því öll á KR í
sumar. Allt nema Íslandsmeistara-

titill er vonbrigði fyrir KR, sama
hversu mikið þjálfarinn reynir
að tala pressuna niður. Nú duga
hreinlega engar afsakanir.
Logi Ólafsson, þjálfari KR, þarf
því að vinna við nýjar aðstæður í sumar og verkefnið verður
erfitt þó svo efniviðurinn sé til
staðar. Sagan sýnir nefnilega að
KR hefur ekkert allt of oft gengið vel að standa undir væntingum
þegar félagið er með besta liðið á
pappírnum fræga.
Það mun virkilega reyna á hann
að búa til samheldni í hópnum
með öllum þessum stjörnum. Það
verður ekki auðvelt verk að halda
öllum leikmönnum ánægðum. Það

er hætta á að þeir sem verða fúlir
fari í baktal og niðurrifsstarfsemi,
slíkt hefur komið fyrir áður. Þarna
þarf Logi að vera klókur á sama
tíma og hann þarf að passa sig á
því að halda réttu jafnvægi í liðinu í stað þess að troða mönnum
í hinar og þessar stöður bara til
þess að láta þá spila.
Miðað við fjölda sóknarmanna
sem KR hefur verður sókn líklega
besta vörnin hjá KR. Það ætti því
að verða gaman að fylgjast með
leikjum liðsins í sumar en það
mun reyna á andlega hliðina hjá
leikmönnum.
Fyrstu leikirnir eru gegn nýliðunum tveimur. Þar ætti KR að
næla í sex auðveld stig en misstígi liðið sig í upphafi gæti komið
skjálfti í hópinn. henry@frettabladid.is

Chelsea og Manchester United berjast um titilinn í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn:

Chelsea vinnur titilinn með sigri á Wigan
FÓTBOLTI Lokaumferðin í ensku

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR

Lið: KR.
Spá Fréttablaðsins: 1. sæti.
Árangur í fyrra: 2. sæti.
Þjálfari: Logi Ólafsson.
Lykilmaður: Bjarni Guðjónsson.
Styrkleikar: Gríðarleg breidd,
stórskotalið í framlínunni, sterkir
miðjumenn, frábær heimavöllur,
liðið minna breytt en síðustu ár.
Veikleikar: Mikil pressa, erfitt að
halda öllum ánægðum.
Helstu breytingar: Liðið missti
Andre Hansen, Atla Jóhannsson, Guðmund Benediktsson,
Guðmund Pétursson en fékk
Guðjón Baldvinsson, Guðmund
Reyni Gunnarsson, Kjartan Henry
Finnbogason, Lars Ivar Moldskred
og Viktor Bjarka Arnarsson.

úrvalsdeildinni fer fram á morgun og þá ræðst það hvort Chelsea
tekst að enda þriggja ára sigurgöngu Manchester United og vinna
meistaratitilinn í fyrsta sinn síðan
2006. Þetta er aðeins í fimmta sinn
sem titillinn vinnst á lokadeginum
síðan úrvalsdeildin var sett á laggirnar 1992. Chelsea er með eins
stigs forskot á Manchester United og það lið sem var í sömu stöðu
og Chelsea hefur alltaf hampað
titlinum í lokaumferðinni.
Chelsea er á heimavelli á móti
Wigan þar sem liðið hefur unnið 16
af 18 leikjum í deildinni og skorað
í þeim 60 mörk. Það gerir þennan
leik þó aðeins athyglisverðari að
Wigan vann fyrri leik liðanna 3-1.
„Það eru ekki fleiri leikir í
boði. Ef við nýtum ekki tækifærið núna þá er enginn möguleiki á
því að bæta fyrir það,“ sagði Carlo

Ancelotti, stjóri Chelsea, sem á
möguleika á að gera Chelsea að
meisturum á sínu fyrsta ári með
liðið.
„Við erum í mjög góðri stöðu en
við vildum samt vera með fleiri
stig en við erum með. Við erum
samt með einu stigi meira en
United. Það er gott að geta ráðið
örlögum sínum sjálfur og það á
heimavelli okkar á Brúnni. Við
verðum samt að spila þennan leik
og það er ekkert klárt ennþá,“
sagði Ancelotti. „Þeir eru með
mjög gott lið og unnu okkur fyrr á
tímabilinu. Við verðum því að vera
vakandi,“ sagði Ancelotti.
„Mér er alveg sama hvor verður meistari því ég hef bara áhuga
STJÓRARNIR Sir Alex Ferguson, stjóri
Manchester United, og Carlo Ancelotti,
stjóri Chelsea.
MYND/AFP

á því hvernig við spilum. Það er
mikilvægt að enda tímabilið með
góðri frammistöðu á Brúnni,“
sagði Roberto Martinez, stjóri
Wigan.
Manchester United er líka á
heimavelli og á móti liði Stoke sem
steinlá 7-0 á móti Chelsea fyrir
tveimur vikum. Stoke á enn möguleika á níunda sætinu eftir sigur á
Fulham í vikunni en þá þarf félagið að gera það sem því hefur ekki
tekist frá því að það kom upp – að
skora mark hjá United.
„Ég hef trú á Wigan og að það
reyni sitt besta. Við getum samt
ekki búist við því að Chelsea tapi
stigum. Það er pressa á báðum liðunum því bæði liðin þurfa að vinna
sinn leik. Ég veit ekki hvað fer í
gegnum hugann á Chelsea-mönnum en það eina sem við getum gert
er að vona,“ sagði Alex Ferguson,
stjóri Manchester United.
- óój
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Hlaupaskór með gel-dempun
og innanfótarstyrkingu.
Dömu- og herrastærðir.
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Síðerma hlaupabolur
með dri-ﬁt öndun.
Litir: Bleikur, svartur.
Dömustærðir.
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Hlaupabuxur úr polyester
og elastan. Dömustærðir.

Armbandshulstur
fyrir iPod Nano.
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Hlaupabolur með dri-ﬁt öndun.
Litir: Svartur, bleikur. Dömustærðir.
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Hlaupaskór með adiPRENE dempun
og innanfótarstyrkingu. Dömustærðir.
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Hlaupasett, vindjakki og buxur.
Dömu- og herrastærðir.
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Úlnliðs- og ökklalóð. 1,5 kg 2.490 kr.
2,5 kg 2.990 kr.
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Emma

SUNNUDAGSKVÖLD
> Tim Robbins

Sjónvarpið kl. 19.35

„Faðir minn hefur lýsti mér sem elsta
barni sem hann hefur kynnst. Ég var
víst mjög íhugull og þungt hugsi.“

Cold Case

Robbins fer með annað aðalhlutverkið í kvikmyndinni The Secret
Life of Words sem Stöð 2 Bíó sýnir
í kvöld kl. 20.00.

Sjöunda spennuþáttaröðin um Lilly
Rush og félaga hennar í sérdeild
lögreglunnar sem rannsakar
sakamál sem stungið hefur verið
óupplýstum ofan í skjalakassa. Í
þættinum í kvöld er morðmál sem
deildin rannsakaði, opnað að nýju
þegar upp kemur að byssukúla
úr málinu er tengd morðmáli frá
níunda áratuginum. Þátturinn
verður í tveimur hlutum og seinni
hlutinn sýndur næsta sunnudag.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar
Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, Þakbúarnir, Með afa í vasanum, Fínni
kostur, Sígildar teiknimyndir, Finnbogi og Felix og Hanna Montana.
10.15 Alla leið (e)
11.05 Síðasta ferðin (e)
12.00 Leiðin á HM (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Listahátíð 2010 (e)
14.25 Stigakóngurinn (The King
of Kong) (e)

15.45 Tengdasonurinn (Son in
Law) (e)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Friðþjófur forvitni (2:10)
17.55 Stundin okkar (e)
18.25 Út og suður (3:15) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Emma (1:4)
20.30 Störtebeker (Störtebeker)
(2:2) Þýsk sjónvarpsmynd um sjóræningjann Klaus Störtebeker sem
var uppi á 14. öld og gerði Hansakaupmönnum lífið leitt.

22.05 Bræður (Brødre) Dönsk
bíómynd frá 2004. Hermaðurinn Michael hverfur í Afganistan og er talinn af. Ónytjungurinn
Jannik bróðir hans fyllir skarð hans
á heimili konu hans og dætra og
þegar Michael kemur óvænt heim
er allt breytt.

00.00 Silfur Egils (e)
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
09.35 Barnatími Stöðvar 2
10.40 Garfield Gets Real
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 American Idol (34:43)
14.30 American Idol (35:43)
15.20 Grey‘s Anatomy (20:24)
16.10 Monk (12:16)
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (16:24) Sígildir og

08.20 Sevilla - Barcelona Út-

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.10 Dr. Phil (e)
12.50 Dr. Phil (e)
13.35 Dr. Phil (e)
14.15 I’m A Celebrity... Get Me
15.00 I’m A Celebrity... Get Me

11.30 Formúla 1 Bein útsending
frá Formúlu 1 kappakstrinum í Barcelona á Spáni.

ríska útgáfan af busluganginum
botnlausa. Ómenguð skemmtun
sem ekki nokkur maður getur
staðist.

14.15 F1: Við endamarkið

18.30 ET Weekend Allt það

10.00 Pepsi-deildin 2010: Upphitun Hitað upp fyrir Pepsi-deild
karla í knattspyrnu.
11.00 F1: Tímataka Útsending
frá tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í Barcelona á Spáni.

Keppni helgarinnar í Formúlu 1
kappakstrinum krufin til mergjar.

14.45 PGA Tour 2010
18.35 Inside the PGA Tour

margverðlaunaðir gamanþættir um
útvarpsmanninn Dr. Frasier Crane.

2010

19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll

ship Bein útsending frá lokadegi
The Players Championship mótsins í golfi.

19.00 The Players Champion-

heldur áfram mannlífsrannsóknum
sínum, tekur hús á áhugaverðu fólki
og kynnist því eins og honum einum
er lagið.

20.20 Cold Case (18:22) Sjöunda

23.00 Boston - Cleveland Útsending frá leik í úrslitakeppni NBA
körfuboltans.

21.05 The Mentalist (17:23)
Patrick Jane er sjálfstætt starfandi
ráðgjafi rannsóknarlögreglunnar í
Kaliforníu. Hann á að baki glæsilegan feril við að leysa flókin glæpamál
með hárbeittri athyglisgáfu sinni.
21.50 Twenty Four (15:24) Áttunda serían af spennuþætti um
leyniþjónustumanninum Jack Bauer.

22.35 60 mínútur
23.20 Daily Show: Global Edition Spjallþáttur með Jon Stewart þar
sem engum er hlíft. Ómissandi þáttur fyrir þá sem vilja vera með á nótunum og kunna að meta góðan og
beinskeyttan húmor.

00.10 The Tudors (2:10)
01.10 Sunshine
02.55 It‘s Always Sunny In
Philadelphia (3:15)

03.20 Cold Case (18:22)
04.05 The Mentalist (17:23)
04.50 Frasier (16:24)
05.15 Fréttir

Fullt verð

09.05 Premier League World
09.35 Blackpool - Nott. Forest Frá leik í umspili ensku 1. deildarinnar.

11.15 Premier League Review
12.10 Leicester - Cardiff Bein
útsending frá leik í umspili ensku 1.
deildarinnar.

14.15 Premier League Preview
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar.

14.45 Chelsea - Wigan Bein útsending frá lokaumferðinni í ensku
úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Sport 2.
Chelsea - Wigan Sport 3. Man. Utd Stoke Sport 4. Burnley - Tottenham
Sport 5. West Ham - Man. City Sport
6. Hull - Liverpool

19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.45 Matarást með Rikku
(1:8) Friðrika Hjördís Geirsdóttir
sækir heim þjóðþekkta Íslendinga,
sem eiga það sameiginlegt að eiga
í misjafnlega löngu en í öllum tilfellum alveg eldheitu ástarsambandi við
matargerð.

20.15 Auddi og Sveppi Auddi og

20.45 Steindinn okkar Nýr
sketstaþáttur með nýstirninu Steinda
Jr. Í þættinum nýtur hann stuðnings
þjóðþekktra einstaklinga.
21.15 The Power of One Þáttur
þar sem dávaldurinn Peter Powers
ferðast um og finnur sjálfboðaliða
sem eru tilbúnir að láta dáleiða sig.
21.45 Supernatural (9:16) Yfirnáttúrulegir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean sem halda áfram
að berjast gegn illum öflum og eiga í
baráttu við sjálfan djöfulinn.
22.25
22.50
23.35
00.20

Sjáðu
ET Weekend
Fréttir Stöðvar 2

Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

Out Of Here (13:14) (e)
Out Of Here (14:14) (e)

15.45 Með öngulinn í rassinum (e)

16.15 Spjallið með Sölva
(12:14) (e)
17.05 Nýtt útlit (10:11) (e)
17.55 Biggest Loser (2:18) (e)
18.40 Girlfriends (17:22)
19.00 The Office (27:28) (e)
19.25 Parks & Recreation (1:13)
(e)

19.50 Fyndnar fjölskyldu-

í kaþólskum skóla fremur sjálfsmorð. Prestur við skólann telur að
stúlkan hafi verið haldin illum anda
og telur sig þekkja handbragð djöfulsins. Hann fær Shawn og Gus til
að rannsaka málið.

21.00 Law & Order: UK (1:13)
21.50 Californication (7:12)
Hank reynir að haga sér vel og
hætta að hitta háskólapíurnar sínar
til að næla í Karen aftur en það
endar öðruvísi en hann hafði áætlað. Charlie reynir að hindra að
stærsti viðskiptavinur umboðsskrifstofunnar segi honum upp.

22.25 Heroes (8:19) Bandarísk
þáttaröð um fólk sem býr yfir yfirnáttúrulegum hæfileikum. Hiro fær
annað tækifæri til að bjarga Charlie
þegar hann ferðast þrjú ár aftur í
tímann en þar hittir hann einnig
Samuel.

í ensku úrvalsdeildinni.

(21:22)

21.35 Burnley - Tottenham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

23.15 West Ham - Man. City
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

00.55 Hull - Liverpool Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

Með 40% afsl.

195.000 kr

117.000 kr

3ja sæta

165.000 kr

99.000 kr

95.000 kr

57.000 kr

17.00 Græðlingur 17.30
Mannamál 18.00 Kokkalíf 18.30
Heim og saman 19.00 Alkemistinn 19.30 Björn Bjarna 20.00
Hrafnaþing 21.00 Eitt fjall á
viku 21.30 Eldhús meistaranna
22.00 Hrafnaþing 23.00 Golf
fyrir alla

Verðlaunamynd um unga heyrnardaufa konu sem kynnist manni
sem missir sjónina eftir slys á borpalli. Aðalhlutverk: Tim Robbins og
Sarah Polley.

22.00 28 Weeks Later Hrollvekjandi kvikmynd sem er sjálfstætt
framhald 28 Days Later.
00.00
02.00
04.00
06.00

Dead Silence
Vlad
28 Weeks Later
The Love Guru

myndir (e)

19.55 Arsenal - Fulham Útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

08.00 Happy Gilmore
10.00 Popstar
12.00 Wayne‘s World
14.00 Happy Gilmore
16.00 Popstar
18.00 Wayne‘s World
20.00 The Secret Life of Words

20.15 Psych (4:16) Háskólastelpa

23.10 Royal Pains (3:13) (e)
00.00 Life (3:21) (e)
00.50 Battlestar Galactica

17.30 Mörk dagsins
18.15 Man. Utd. - Stoke Frá leik

4ja sæta
Stóll

helsta sem gerðist í vikunni í heimi
fína og fræga fólksins er tíundað á
hressilegan hátt.

Sveppi eru mættir aftur hressari og
uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr
í gamanþætti þar sem allt er leyfilegt.

spennuþáttaröðin um Lilly Rush og
félaga hennar.

Look (2:6) Grínþáttur uppfullur af
frábærum sketsum með David Mitchell og Robert Webb en þeir slógu í
gegn í Peep Show.

PISA FAR
SÓ
LEÐUR

14.25 The Doctors
15.05 The Doctors
15.45 The Doctors
16.25 The Doctors
17.05 The Doctors
17.45 Wipeout USA USA Banda-

sending frá leik í spænska boltanum.

23.45 That Mitchell and Webb

10.10 Top Gear 11.10 Tribe 12.10 The
Restaurant 13.00 My Hero 13.30 My
Hero 14.00 My Hero 14.30 My Hero
15.00 My Hero 15.30 Doctor Who 16.15
Doctor Who 17.00 Lark Rise to Candleford
17.50 Allo, ‚Allo! 18.25 Allo, ‚Allo! 18.55
Allo, ‚Allo! 19.30 Allo, ‚Allo! 20.00 Allo,
‚Allo! 20.30 Top Gear 21.30 Tribe 22.30
The Restaurant 23.20 The Smoking Room
23.50 Ruddy Hell! It‘s Harry and Paul

Sjónvarpið byrjar í kvöld að sýna
breskan myndaflokk í fjórum þáttum
sem byggður er á sögu eftir Jane
Austen. Hér segir frá Emmu Woodhouse sem er sífellt að reyna að finna
eiginmenn handa vinkonum sínum og
oftar en ekki finnur hún
þá í sínum eigin
vonbiðlahóp. Meðal
leikenda eru
Michael
Gambon,
Romola Garai,
Louise Dylan
og Jonny Lee
Miller.

STÖÐ 2 KL. 20.20

01.30 Saturday Night Live

10.00 DR Update - nyheder og vejr
10.10 Boxen 10.25 OBS 10.30 Molly og
mig 11.50 Bispevielse 14.15 Historier fra
Danmark 14.30 Kroniken 15.30 Vores
store verden 16.00 Et rigtigt cirkusliv
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Robin
Hood 18.00 Livets planet 18.50 Bagom
Livets planet 19.00 21 Søndag 19.40
SportNyt med SAS liga 20.05 Taggart
21.15 Verdens værste naturkatastrofer
22.00 Bag tremmer 22.50 2020

10.05 Den blå lagune 11.50 Mesternes
mester 12.50 Ut i nærturen 13.05
Adresse Oslo 13.50 4·4·2 16.00
Onskehagen 16.30 Åpen himmel 17.00
Søndagsrevyen 17.45 Sportsrevyen
18.05 Det fantastiske livet 18.55 På
innsida av det danske kongehuset 19.25
Poirot 20.15 Tilbake til viktoriatiden 21.15
Kveldsnytt 21.35 Apokalypse - verden
i krig 22.25 Adresse Oslo 23.10 Nurse
Jackie 23.40 Blues jukeboks

SVT 1

(18:24) (e)

02.15 Pepsi MAX tónlist

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

11.35 Fittcrew 12.35 K-märkta ord
12.40 Debatt valspecial 14.00 Jakten
på Julia 15.00 STCC 16.15 Landet runt
17.00 Sverige! 18.00 Bubblan 18.30
Sportspegeln 19.15 Livet på Laerkevej
20.00 Lärare på hemmaplan 20.30
Rymdens erövrare 21.00 Andra Avenyn
21.50 Brottskod. Försvunnen

MONTMARTRE
glerskápur
190x120
Fullt verð: 149.000 kr
Afsláttarverð: 89.400 kr

opiÐ
Mán–lau kl. 11-18
sun kl. 13-17

Hægindastóll
Fullt verð: 49.000 kr.
Afsláttarverð: 29.400 kr.

MONTMARTRE - sófaborð (110x60)
Fullt verð: 39.000 kr
Afsláttarverð: 23.400 kr

kauptúni (gegnt ikea)
Sími 564 4499

EKKERT VENJULEGT SUMAR
SkjárEinn býður þér glæsilegt úrval af íslensku
og erlendu sjónvarpsefni á sérlega hagstæðu
verði. Ef þú missir af uppáhaldsþættinum þínum á
SkjáEinum getur þú horft á hann hvenær sem þér
hentar með SkjáFrelsi. Áskriftin færir þér aðgang

að þúsundum nýrra og klassískra bíómynda í
SkjáBíói og frábæru úrvali af ókeypis barnaefni.
Ofan á allt saman getur þú valið á milli mismunandi
pakka af heimsklassa skemmtun, fræðslu og
fréttum með yfir 60 erlendum sjónvarpsrásum.

EKKERT
VENJULEGT
SJÓNVARP

SKJÁREINN

AÐEINS
2.200
KR.
Á MÁN.

INNIHELDUR:

SKJÁRBÍÓ
VOD

SkjárBíó VOD, SkjárFrelsi og SkjárHeimur er aðgengilegt um Sjónvarp Símans. Með Digital Ísland+ fæst aðgangur að SkjáEinum og SkjáFrelsi.

E N N E M M / S Í A / NM42013

SKJÁREINN &
SKJÁRFRELSI
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VIÐ TÆKIÐ KOLBEINN ÓTTARSSON PROPPÉ DÁIST AÐ DRYKKFELLDU SKÁLDI

> Bruce Willis

Litla flugan flýgur inn í Skáholt
Lana Kolbrún Eddudóttir hefur um langt skeið haldið úti þættinum
Litla flugan. Líkt og nafnið ber til kynna er fókus þáttanna á dægurtónlist – og þá ekki þá nýjustu af nálinni. Þvert á móti beinir
Lana Kolbrún sjónum sínum að tónlist frá öldinni sem leið;
dægurperlur og danslög frá gullaldarárum dansleikjanna
hljóma úr viðtækjunum. Haukur Morthens, Alfreð Clausen,
Tónakvartettinn frá Húsavík og danshljómsveit Victors Sylvester; allt þetta og meira til er að finna í Litlu flugunni.
Í vikunni sem leið var á dagskrá fyrri þáttur af tveimur,
þar sem umfjöllunarefnið var Vilhjálmur frá Skáholti. Lana
Kolbrún lék lög samin við ljóð skáldsins og fór nokkrum
orðum yfir feril hans og lífshlaup. Þekktar dægurperlur, líkt
og Íslenskt ástarljóð, Simbi sjómaður og Borg mín borg,
ómuðu og Arnar Jónsson leikari las ljóð skáldsins.
Vel til fundið var að leika brot úr gömlum þáttum
með Illuga Jökulssyni og Vilmundi Gylfasyni og

LAUGARDAGUR

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

18.00

STÖÐ 2

Sjáðu

10.25 Hlé
10.50 Leiðarljós (e)
11.30 Leiðarljós (e)
12.15 Kastljós (e)
12.45 Íslenski boltinn (e)
13.45 Íslandsmótið í handbolta
Bein útsending frá leik Vals og Hauka í úrslitakeppni karla í handbolta.

19.00

PGA Tour 2010, beint

▼

STÖÐ 2 SPORT

15.35 Íslandsmótið í hópfimleikum
16.55 Ofvitinn
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 Ístölt - Þeir allra sterkustu
18.25 Talið í söngvakeppni (1:3) (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Alla leið
20.35 Bandaríski draumurinn (Ameri-

can Dreamz) Bandarísk bíómynd frá 2006.
Aðalhlutverk; Hugh Grant, Dennis Quaid og
Mandy Moore.

22.20 Tvö, þrjátíu og sjö (2.37) Áströlsk

19.30

bíómynd frá 2006. Aðalhlutverk: Teresa Palmer, Frank Sweetog Marni Spillane.
Sidewalks of New York

SKJÁREINN

00.00 Stjörnudraumar (Undiscovered)
Bandarísk bíómynd frá 2005. Aðalhlutverk:
Pell James, Steven Strait, Ashlee Simpson
og Kip Pardue. (e)

01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.15 Die Hard 4: Live Free or Die
Hard

19.40

20.00

Alla leið

SJÓVNARPIÐ

American Idol

STÖÐ 2 EXTRA

08.20 Collage Road Trip
10.00 10 Things I Hate About You
12.00 101 Dalmatians
14.00 Collage Road Trip
16.00 10 Things I Hate About You
18.00 101 Dalmatians
20.00 Die Hard 4: Live Free or Die

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.00 Algjör Sveppi
09.05 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 Sjálfstætt fólk
15.10 Mad Men (8:13)
16.00 Matarást með Rikku (1:8) Friðrika Hjördís Geirsdóttir sækir heim þjóðþekkta Íslendinga, sem eiga það sameiginlegt
að eiga í eldheitu ástarsambandi við matargerð.

16.35 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi

08.25 F1: föstudagur Hitað upp fyrir
komandi keppni í Formúlu 1 kappakstrinum.

08.55 F1: Æfingar
10.00 PGA Tour Highlights Öll mót árs-

Here (12:14) (e)

10.55 Inside the PGA Tour 2010

15.15 Rules of Engagement (12:13) (e)
15.40 America’s Next Top Model (e)
16.45 Melrose Place (13:18) (e)
17.30 Psych (3:16) (e)
18.15 Girlfriends (16:22)
18.35 Game Tíví (15:17) (e)
19.05 Accidentally on Purpose (15:18)

Skyggnst á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni í golfi.

11.15 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðöl
tekin við leikmenn og þjálfara.
11.45 Formúla 1 2010 Bein útsending frá
tímatökunni fyrir Formúlu 1 kappaksturinn í
Barcelona á Spáni.

13.50 Pepsi-deildin 2010: Upphitun
Hitað upp fyrir Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

14.50 PGA Tour 2010 Útsending frá The
Players Championship mótinu í golfi.

17.50 Atvinnumennirnir okkar: Grétar
Rafn Steinsson

17.15 ET Weekend Fremsti og frægasti

18.30 La Liga Report
19.00 PGA Tour 2010 Bein útsending

þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir
eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

18.30
18.49
18.56
19.04
19.29
19.35

Fréttir Stöðvar 2

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.30 Dr. Phil (e)
13.10 Dr. Phil (e)
13.55 I’m A Celebrity... Get Me Out Of

ins á PGA mótaröðinni krufin til mergjar.

eru mættir aftur með þátt þar sem allt er
leyfilegt.

▼

08.00 Morgunstundin okkar Pálína,
Teitur, Sögustund með Mömmu Marsibil,
Manni meistari, Tóti og Patti, Mærin Mæja,
Eþíópía, Elías Knár, Millý og Mollý, Hrúturinn Hreinn og Latibær.

SKJÁREINN

▼

Willis fer með hlutverk
lögreglumannsins og
hörkutólsins John McClane
í myndinni Die Hard 4:
Live Free or Die Hard sem
Stöð 2 bíó sýnir í kvöld.
kl. 20.00

rúsínan í pylsuendanum var síðan lestur skáldsins sjálfs í gamalli
upptöku.
Vilhjálmur fæddist árið 1907 og kenndi sig við Skáholt,
hús í Reykjavík. Hann var lýrískt skáld og ljóð hans eru oftar
en ekki angurvær. Líkt og margra lífskúnstnera var – og er
– siður, þótti honum sopinn góður. Sagt hefur verið að á
meðan Tómas Guðmundsson var skáld Austurstrætis, þá
var Vilhjálmur frá Skáholti skáld Hafnarstrætis. Á hans tíð
mátti finna þar Hafnarstrætisbarónana, rónana, og fjölda
drykkjukráa.
Lana Kolbrún er hafsjór fróðleiks þegar kemur að tónlist,
ekki síst djassinum. Þá hefur hún þekkilega útvarpsrödd og
skemmtilega létt viðhorf þegar kemur að útvarpinu. Hún
spjallar við hlustendur frekar en að lesa fyrir þá.
Seinni þátturinn um Vilhjálm frá Skáholti verður á
dagskrá Rásar 1 á fimmtudag klukkan 10.13.

frá The Players Championship mótinu í golfi.

23.00 Sevilla - Barcelona Útsending fra
leik í spænska boltanum. Leikurinn er syndur
beint a Sport 3 kl 18.55.

00.40 UFC Unleashed Bestu bardagarnir
í sögu Ultimate Fighting Champion skoðaðir.
01.20 UFC Unleashed

Bandarísk gamanþáttaröð um konu á besta
aldri sem verður ólétt eftir einnar nætur
kynni með ungum fola. (e)

19.30 Sidewalks of New York Rómantísk gamanmynd um sex einstaklinga í
New York sem allir eru að leita að ástinni
og tengjast með einhverjum hætti. Aðalhlutverk: Heather Graham, Edward Burns,
Rosario Dawson, Brittany Murphy, Dennis
Farina og Stanley Tucci. (e)

▼

„Ég er karlmaður og ég mun berja í
klessu hvern þann sem gefur í skyn
að svo sé ekki vegna þess að ég
sé með skalla.“

21.20 Saturday Night Live (18:24) Grínþáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi. Tina Fey snýr
nú aftur á heimaslóðir og er gestaleikari
þáttarins að þessu sinni. Ungstjarnan Justin
Bieber tekur tvö lög.

22.10 Alex & Emma Rómantísk gamanmynd frá árinu 2003 með Luke Wilson og
Kate Hudson í aðalhlutverkum.

Íþróttir
Lottó

23.50 Spjallið með Sölva (12:14) (e)
00.40 Worlds Most Amazing Vid-

Ísland í dag - helgarúrval

08.00 Fulham - Stoke Útsending frá leik

Veður

í ensku úrvalsdeildinni.

eos (e)

09.40 Premier League World
10.10 Season Highlights
11.05 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum

01.25 Big Game (3:8) (e)
03.05 Girlfriends (15:22) (e)
03.25 Jay Leno (e)
04.10 Jay Leno (e)
04.55 Pepsi MAX tónlist

My Girl Sígild fjölskyldumynd um
Vöndu sem er ellefu ára og á eftirminnilegt
sumar fram undan. Pabbi hennar er sérvitur
ekkjumaður sem rekur útfararþjónustu og má
ekki vera að því að sinna henni. Sem betur
fer kynnist hún Thomas J. sem reynist henni
einstakur vinur.

21.15 Mr. Woodcock Gamanmynd með
Susan Sarandon, Billy Bob Thornton og
Seann William Scott.

22.45 Mrs. Henderson Presents Gam-

Hard

anmynd byggð á sönnum atburðum um
ekkjuna Lauru Henderson sem kaupir gamalt og niðurnítt leikhús og býður upp á ögrandi og umdeildar sýningar með léttklæddum dansmeyjum.

22.05 There‘s Something About Mary
00.00 Brokeback Mountain
02.10 Pathfinder
04.00 There‘s Something About Mary
06.00 The Secret Life of Words

00.25 Hot Fuzz
02.20 The New World
04.30 Auddi og Sveppi
05.05 ET Weekend
05.45 Fréttir

leikjunum í Coca-Cola deildinni.

11.35 Blackpool - Nott. Forest Bein útsending frá leik í umspili ensku 1. deildarinnar. Sport 3 13.55. Leeds - Bristol i ensku
2. deildinni.

13.50 Leeds - Bristol Bein útsending fra
leik í ensku 2. deildinni.
15.50 Football Rivalries
16.45 Man. City - Tottenham Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.30 Blackburn - Arsenal Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.10 Chelsea - Stoke Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

21.50 Blackpool - Nott. Forest Útsending fra leik í umspili ensku 1. deildarinnar.

23.30 Football Rivalries

LAGERSALA

18.00 Hrafnaþing
19.00 Golf fyrir alla
19.30 Grínland
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Mannamál
22.00 Kokkalíf
22.30 Heim og saman
23.00 Alkemistinn
23.30 Björn Bjarna
00.00 Hrafnaþing

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Seljum eingöngu beint af lager okkar
sem er aðeins opinn um helgar.
LíƟl yfirbygging = betra verð

Woo sófar 3ja og 2ja sæta

3551 Leðursófi

OPIÐ UM HELGINA
LAUG. 12 - 16
SUNN. 13 - 16
Hamilton Hornsófi 226x280

Edge hornsófi 200x280 cm kr. 318.350 Lagersöluverð kr. 254.600

Akralind 9
201 Kópavogur
Sími 553 7100
www.linan.is
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STÖÐ 2 KL. 21.15
Mr. Woodcock
Stöð 2 sýnir í kvöld
gamanmynd um ungan
mann sem snýr aftur á
heimaslóðir til þess að
reyna að koma í veg fyrir
að móðir hans giftist
gamla íþróttakennaranum hans, þeim sama og
gerði honum lífið leitt í
menntaskóla. Aðalhlutverk: Susan Sarandon,
Billy Bob Thornton og
Seann William Scott.

▼

Í KVÖLD

77

VIÐ MÆLUM MEÐ

Alex og Emma
SkjárEinn kl. 22.10
Rómantísk gamanmynd frá árinu
2003 um rithöfundinn Alex sem er
haldinn ritstíflu og með svimandi háar
veðmálaskuldir. Til að klára nýjustu
bókina sína ræður hann til starfa
Emmu sem er öflugur vélritari en hún
reynist hafa sterkar skoðanir á því
hvernig bókin hans eigi að vera. Aðalhlutverk: Luke Wilson og Kate Hudson.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
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
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

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 Í boði náttúrunnar
17.00 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.50 Veðurfregnir
FM
FM
FM
FM
FM

15.05 Nágrannar
15.25 Nágrannar
15.45 Nágrannar
16.05 Nágrannar
16.30 Nágrannar
16.55 Gilmore Girls (17:22)
17.40 Ally McBeal (5:22) Mamma
Jenny, sem er gift 22 ára gömlum manni,
ákærir fyrrverandi atvinnuveitendur sína fyrir
kynferðislega áreitni.

18.25 E.R. (18:22) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

19.10 Wipeout USA Bandaríska útgáfan
af busluganginum botnlausa. Ómenguð
skemmtun sem ekki nokkur maður getur
staðist.

▼

20.00 American Idol (34:43) Úrslitaslagurinn heldur áfram í American Idol og
aðeins sex bestu söngvararnir eru eftir. Keppendur þurfa því að leggja enn harðar af sér til
þess að vinna hylli og atkvæði almennings.

20.45 American Idol (35:43) Nú kemur í
ljós hvaða fimm keppendur halda áfram.

21.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi
eru mættir aftur hressari og uppátækjasamari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem
allt er leyfilegt.

22.05 Steindinn okkar Nýr sketstaþáttur
með nýstirninu Steinda Jr.
22.35 Gilmore Girls (17:22)
23.20 Ally McBeal (5:22)
00.05 E.R. (18:22)
00.50 Sjáðu
01.15 Fréttir Stöðvar 2
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

10.15 Allo, ‚Allo! 10.50 Allo, ‚Allo! 11.20 Allo, ‚Allo!
11.55 Allo, ‚Allo! 12.25 Allo, ‚Allo! 12.55 Monarch
of the Glen 13.45 Monarch of the Glen 14.35
Cranford 15.30 My Hero 16.00 My Hero 16.30
Doctor Who 17.15 Doctor Who 18.00 Top Gear
19.00 Tribe 20.00 The Restaurant 20.50 Spooks
21.40 Gavin And Stacey 22.10 Hotel Babylon
23.00 Mistresses 23.50 The Smoking Room

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10
Troldspejlet 10.30 Boogie 11.30 I Zlatans fodspor 12.00 Høvdingebold 13.00 OBS 13.05
Tæt på Dyrene 13.35 Hercule Poirot 15.10 Før
Søndagen 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 Sport 16.55
SportNyt 17.05 Høvdingebold 18.00 Kroniken
19.00 Kriminalkommissær Barnaby 20.40 Bullitt
22.30 Bag tremmer 23.20 Boogie

11.35 Delikatesser langs veien 12.25 Kroniken
13.25 Ei reise i arkitektur 14.15 Tekno 14.45 4·4·2
17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-trekning 17.55
Mesternes mester 18.55 Nedtelling til Eurovision
Song Contest 19.25 Strengt hemmelig 21.10
Kveldsnytt 21.25 Krigsreporteren 23.05 En velutstyrt mann 23.35 Dansefot jukeboks m/chat

SVT 1
10.55 Köping Hillbillies 11.25 X-Games 12.10
Landet runt 12.55 Så ska det låta 14.00 Handboll.
SM-finaler 15.50 Helgmålsringning 16.15 Merlin
17.00 Wild kids 18.00 Jakten på Julia 19.00
Brottskod. Försvunnen 19.50 Gavin &amp; Stacey
20.20 Ett land utan kvinnor 21.50 Studio 60 on
the Sunset Strip 22.35 Life on Mars 23.30 Andra
Avenyn

frábært úrval af

hlaupaskóm

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónar að nóni
20.00 Sagnaslóð
20.40 Mánafjöll
21.10 Iðunn áttræð!
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.25 Hvað er að heyra?
23.15 Stefnumót
00.05 Næturtónar

FM
FM
FM
FM

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

„Útrásarvíkingar eru
líka fólk, það
á fjölskyldu
og burtséð
frá því hvað
Hreiðar Már
og Magnús
Guðmundsson
hafa gert þá
er það alltaf
átakanlegt að
sjá einhvern misstíga sig svona.
Það er engin heygafflastemning
hjá mér enda sæmir það engum
að sparka í liggjandi mann.“
Lára Björg Björnsdóttir, sagnfræðingur og
pistlahöfundur.
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FRÉTT VIKUNNAR

20

21

LÁRÉTT
2. ofsi, 6. mannþvaga, 8. því næst,
9. borg, 11. hvort, 12. þyrping, 14.
skrásetja, 16. fisk, 17. hár, 18. upphaf,
20. tveir eins, 21. lítill.
LÓÐRÉTT
1. landamerki, 3. í röð, 4. bylgju, 5.
hrós, 7. blóm, 10. blóðhlaup, 13. eru,
15. bor, 16. tímabils, 19. á fæti.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. mörk, 3. rs, 4. sveiflu, 5.
lof, 7. sólblóm, 10. mar, 13. séu, 15.
alur, 16. árs, 19. tá.
LÁRÉTT: 2. ærsl, 6. ös, 8. svo, 9. róm,
11. ef, 12. klasi, 14. bréfa, 16. ál, 17.
ull, 18. rót, 20. uu, 21. smár.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

1 420 milljarðar.
2 Enginn kannast við að hafa lofað

einu né neinu um laun hans.
3 Dorrit Moussaeiff forsetafrú.

Norræna er síðasta úrræði Eurovision-fara
„Við erum ekki búin að panta miða
í Norrænu. Við ætlum að bíða
með það fram á síðustu stundu,“
segir Jónatan Garðarsson, fararstjóri íslenska Eurovision-hópsins.
Askan frá eldgosinu í Eyjafjallajökli er enn að setja flugsamgöngur úr skorðum í Evrópu og nú
styttist í að Eurovision-hópurinn
haldi út til Osló. Samkvæmt opinbera skipulaginu er fyrsta æfing
íslenska hópsins 17. maí þannig að
ferðadagur er einum til tveimur
dögum fyrir þann tíma.
Jónatan segir Norrænu vissulega vera möguleika en hann sé
fjarlægur. „Það myndi útheimta

meiri kostnað, við þyrftum að
leigja langferðabíl undir allt dótið.
Ef þessi staða kæmi upp, að flugsamgöngur frá landinu lægju niðri
í marga daga, þá yrðum við samt
sem áður að skoða þennan möguleika.“ Hann bendir þó á að það
hafi komið fyrir í sögu Eurovision
að þátttakendur hafi ekki getað
mætt á tilsettum tíma. „Ég hefði
þá samband við yfirstjórn NRK
(norska ríkissjónvarpið) og EBU
(Evrópska sjónvarpssambandið)
og tilkynnti um seinkun. Æfingar
hópsins yrðu færðar til í samræmi
við það.“
Eldgosið í Eyjafjallajökli hefur

þó haft nokkur áhrif á þátttöku
Íslands. Í ár munu myndbrot
frá hverju landi birtast á
skjám Evrópubúa í stað
myndbrota frá landinu sem
heldur keppnina. Upptökumenn frá norska sjónvarpinu
hafa hins vegar ekki komist til Íslands. „Þeir eru
fastir núna á Írlandi
og við erum því að
gera þetta fyrir þá.
Sjónvarpið tekur
upp einn bút og
Saga Film annan,“
útskýrir Jónatan.
- fgg

PÁLL ÓSKAR HJÁLMTÝSSON: ÞAÐ VERÐA FULLT AF DJÚSÍ POPPSÖGUM

BIGGI Í MAUS SKRIFAR
POPPSÖGU PÁLS ÓSKARS
„Þetta er farið að líta mjög skemmtilega út og gæti orðið ágætiskennslubók fyrir poppara og áhugafólk um
tónlist,“ segir poppkóngurinn Páll
Óskar Hjálmtýsson.
Páll Óskar hefur ráðið Birgi Örn
Steinarsson, Bigga í Maus, til að
skrifa poppsögu sína. Í bókinni
verður farið í sögurnar á bakvið
plöturnar og lögin. Þá verða tæmandi listar yfir plötur, smáskífur,
tónleika og flest annað sem tengist
tónlistarferli Páls, en hann gaf út
fyrstu sólóplötuna, Seif, árið 1993.
DV greindi frá því á dögunum að
Biggi væri að skrifa ævisögu Páls
Óskars, en því vísar hann til föðurhúsanna. „Ég er ekki að fara að
skrifa ævisögu mína – allavega ekki
núna,“ segir Páll Óskar ákveðinn.
„Ég vil skrifa ævisögu mína
sjálfur, eftir sextugt, eða
sjötugt. Ég veit ekki hvaða
lærdóm á að draga af ævi
minni núna, af því að hún
er ekki liðin – ég er enn þá á
fullu að lifa hana. Það er allt
of snemmt að skrifa ævisögu núna.“
Páll Óskar segir að
bókin varpi ljósi á hvað
gekk á þegar popptónlist
var unnin við íslenskar
aðstæður, áður en netsala tók við af geisladisknum. „ Það er
líf í bókinni. Hún er
skrautleg og það er
fullt af djúsí poppsögum sem eru þegar
byrjaðar að poppa
upp,“ segir hann. „Við
erum að reyna að gera
bókina eins ýtarlega og
hægt er.“
Þú hefur gert plötur
á bæði réttan og rangan hátt …

LANGT FERÐALAG Norræna leggur
úr höfn frá Seyðisfirði hinn 12. maí
og leggst að bryggju í Esbjerg
15. maí. Í kjölfarið yrði keyrt
niður til Kaupmannahafnar og tekin þaðan
ferja til Óslóar. Þetta
væri síður en svo
óskastaða að mati
Jónatans Garðarssonar, fararstjóra
íslenska hópsins.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Gísla Erni Garðarssyni hefur
verið boðið að taka þátt í viðhafnarsýningu kvikmyndarinnar
Prince of Persia í Los Angeles 17. maí. Upphaflega
stóð ekki til að Gísli yrði
viðstaddur þá sýningu
heldur eingöngu
heimsfrumsýninguna
í Westerfield-verslunarmiðstöðinni í
London.
Óvíst er þó hvort Gísli geti þekkst
boðið því Vesturport er jú á þeim
tíma á fullu við að sýna Rómeó
og Júlíu í Borgarleikhúsinu. Uppselt
er á allar sýningar
hópsins á þessari
frægu uppsetningu
fram í júní og því
ljóst að þetta gæti
sett leikhússtjórann Magnús Geir
Þórðarson í nokkur vandræði.

POPPBÓK UM PALLA Biggi í Maus vinnur að poppbók um Pál

Óskar, einn allra vinsælasta tónlistarmann Íslandssögunnar.
Palli segir bókina vera fulla af djúsí sögum ásamt því að virka
sem kennslubók um bransann fyrir áhugamenn og tónlistarfólk.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„ Já , það
er það sem
fólk lærir
vonandi af –
bæði af því
sem gekk vel
hjá mér og því
sem floppaði.“
Þessi tegund
bóka er vel þekkt
og sjálfur á Páll
Óskar svipaðar bækur
um David Bowie, Burt
Bacharach og Bítlana.

Óvíst er hvenær bókin kemur út,
en Páll Óskar segir að kapp verði
lagt á að klára bókina í tæka tíð
svo hægt verði að gefa hana út í ár.
Hann leggur þó áherslu á að hún
komi ekki út fyrr en hann finnur
að hún sé 100 prósent tilbúin. „Við
þurfum að vera ógeðslega duglegir ef við ætlum að gefa út í ár. Það
er möguleiki, en það fer allt eftir
hvernig bókin vinnst,“ segir Páll.
„En ég vil ekki skila af mér hálfbakaðri köku. Þá er betra að hinkra
aðeins.“
atlifannar@frettabladid.is

Þá gæti frumsýning Prince of
Persia á Íslandi einnig verið í smá
klemmu því ráðgert hafði verið
að frumsýna myndina hér á landi
um það leyti. Þorvaldur Árnason,
framkvæmdastjóri Samfilm, sem á réttinn
að myndinni hér á
landi, ætti hins vegar
ekki að þurfa að
kvíða því enda verður
hann á rauða teppinu
í London ef flugsamgöngur raskast ekki
sökum eldgossins í
Eyjafjallajökli.
Gísli Örn gæti orðið af mikilli veislu
sem AFI, bandarísku kvikmyndasamtökin, ætla að halda til heiðurs
Bruckheimer. Bruce Willis,
Eddie Murphy, Orlando
Bloom og Nicolas Cage
eru meðal þeirra sem
hyggjast flytja stutt
erindi um reynslu sína
af því að leika í
kvikmyndum
ofurframleið- fgg
andans.

Þurfa yfir hundrað milljónir
Helgartilboð
1.195

835,-

tnaðarfullu
Státum af me

bóka
úrvali erlendra

Lækjargata 2a 101 R. sími 511-5001 opið alla daga 9.00 - 22.00

Tónlistarveitan og netsamfélagið Gogoyoko.com er
í miðju hlutafjárútboði um þessar mundir og bindur vonir við að afla yfir eitt hundrað milljóna króna
áður en þessi mánuður er á enda.
„Við erum á öllum áætlununum sem við höfum
lagt upp með. Félagið er mjög vel rekið og þetta er
ekkert sem er að koma okkur á óvart,“ segir Haukur
Davíð Magnússon, framkvæmdastjóri Gogoyoko
og einn af stofnendum fyrirtækisins. „Eins og allir
þekkja sem eru í nýsköpun fer mikil vinna í að koma
hlutum af stað. Þetta er barátta við að halda sér
gangandi og koma sér í sjálfbærni. En við höfum
fengið mjög góð viðbrögð við okkar kynningum og
erum bjartsýn á að fyrr en seinna munum við taka
við fjármagni til að fara í næsta tveggja ára fasa
með félagið.“
Í byrjun síðasta árs var gengið frá samningum
fjárfestingarfélags í eigu Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Vilhjálms Þorsteinssonar, stjórnarformanns CCP, við Gogoyoko um fjármögnum fyrirtækisins. Nam upphæðin hundrað milljónum króna.
Næsta skref er semsagt að tvöfalda þá tölu og rúmlega það. Rætt hefur verið bæði við innlenda og
erlenda aðila og hefur Íslandsbanki verið Gogoyoko
til aðstoðar. „Félagið hefur verið að tikka í þessi box
sem það ætlaði sér að gera og ég vil ítreka að það er

STARFSMENN GOGOYOKO Gogoyoko bindur vonir við að afla

yfir eitt hundrað milljóna í hlutafjárútboðinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

vel rekið og undir rekstraráætlunum,“ segir Haukur
Davíð.
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að brátt
muni stjórnendur Gogoyoko eiga erfitt með að
greiða sér laun vegna peningaskorts. „Það er ekkert hægt að fullyrða um það. Við erum með sterka
aðila sem eru inni í félaginu og það er mikil trú á
félaginu,“ segir Haukur og vonast eftir því að komandi samningafundir eigi eftir að gefa góða raun
varðandi framtíðina.
- fb

Sumarvörurnar eru komnar - og meira á leiðinni
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Gleraugnakóngur
til landsins
Hönnuðurinn Alain
Mikli er væntanlegur
til landsins í næstu
viku og verður
hann á meðal
gesta Listahátíðar
í Reykjavík. Mikli
ætlar á tónleika
Amadou & Mariam í Laugardalshöll á miðvikudaginn, en hann er
mikill aðdáandi hjónanna. Mikli er
þekktastur fyrir gleraugnalínu sína,
en Elton John er á meðal frægustu
viskiptavina hans ásamt Kanye
West, Meryl Streep og Samuel L.
Jackson.

Vitlaust land
Mikil stemning virðist annars
vera að myndast fyrir tónleikum
Amadou & Mariam. Í gær bárust
fréttir af því að hjónin komi fram í
opnunarpartíi heimsmeistaramótsins í knattspyrnu í Suður-Afríku
í næsta mánuði svo Íslendingar
mega sáttir una við þessa
gestakomu. Það er, ef Amadou &
Mariam skila sér
nokkurn tímann til
landsins. Á heimasíðu hljómsveitarinnar segir nefnilega að
þau séu að fara að
spila á Listahátíð
í Reykjavík sem
haldin sé í Finnlandi. - afb, hdm

Kastað fyrir ljónin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
veltir fyrir sér tilgangi gæsluvarðhalds í pistli á Pressunni. „Það
fór um mig hrollur, þegar ég sá
ummæli Steingríms J. Sigfússonar
fjármálaráðherra, sem kvaðst vonast til þess, að handtökur Kaupþingsmannanna tveggja myndu
„sefa óánægju almennings”. Erum
við skyndilega stödd í Colosseum,
þar sem föngum rómverska heimsveldisins er kastað fyrir ljónin?”
skrifar Hannes.

Mest lesið
1

Gæsluvarðhald er helvíti á
jörðu

2

Ekki talið að andlát Eric hafi
borið að með saknæmum
hætti

3

Hreiðar og Magnús báðir
komnir á Litla-Hraun

4

Mikið öskufall undir
Eyjafjöllum – fólki ráðlagt að
halda sig innandyra

5

Ölvuð kona handtekin á þaki
Konukots

TRYGGÐU
ÞÉR MIÐA
www.listahatid.is

2.490,-/stk.

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

