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I ndverjar líta með spenningi til nýjustu stjörnu fyrirsætu-bransans þar í landi. Angela Jonsson, sem meðal annars bar sigur úr býtum í indverskum raunveruleikaþætti fyrir stuttu, er forsíðustúlka hins indverska Cosmopolitan í þessum mánuði en í viðtali við blaðið segir hún frá því að þrátt fyrir að hafa búið alla tíð á Indlandi sé hún hálfíslensk. „Mamma mín er indversk og 

pabbi minn er íslenskur en saman eignuðust þau tíu börn og ég ólst því upp í stórum systkinahópi á risastórum búgarði í fjallaþorp-inu Kodaikanal á Suður-Indlandi,“ upplýsir Angela þegar Fréttablaðið slær á þráðinn til Indlands. Faðir hennar, Vilhjálmur Jónsson, flutt-ist til Indlands fyrir tæplega þrjá-tíu árum og kynntist þar móður hennar, Söndru Tamar. Foreldrar hennar hafa vakið mikla athygli

þar í landi fyrir störf sín í þágu mannúðarmála en þau hafa eink-um unnið með ungu heyrnarlausu fólki auk þess sem þau reka heima-skóla. Anglea sjálf býr um þessar mundir í Mumbai enda í nægu að snúast hjá henni sem fyrirsæta.„Það er ekki langt síðan ég fór að sitja fyrir, ekki nema hálft ár, en það hefur gengið vonum framar

Rísandi stjarna á Indlandi með íslenskar rætur

MYND/ÚR EINKASAFNI

Ein bjartasta von fyrirsætugeirans á Indlandi heitir Angela Jonsson og á íslenskan föður

Hundasýning chihuahua-deildar   Hundaræktunar-
félags Íslands fer fram í Blómavali/Húsasmiðjunni við 
Skútuvog klukkan 11 á morgun og verða úrslit kunngjörð 
korter fyrir fjögur. Þess má geta að chihuahua-hundar 
eru meðal algengustu smáhunda heims.
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Stoðtæki, skór og 

skartgripir
Hægt verður að berja ýmsar hliðar 

vöru- og iðnhönnunar augum á 

sýningu á Laugavegi 91. 

SÍÐA 2

Lifandi miðstöð

Sýning innanhússarkitekta, 10+, er nú haldin í annað 

sinn að Grandagarði 16 með stóraukinni þátttöku. SÍÐA 4

VEISLA FYRIR ÖLL 

SKILNINGARVITIN
Íslensk hönnun eins og hún gerist best.

HönnunarMars er á næsta leiti.

ATVINNUMÁL Vilhjálmur Egils-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, óttast að ráðast 
þurfi í miklar skattahækkanir og 
niðurskurð opinberra útgjalda á 
næsta ári. Mæta þurfi þeim tekju-
samdrætti sem ríkið verði fyrir 
þegar fyrirtækin fjárfesti ekki.

„Við erum að stefna inn í meiri 
háttar skattahækkanir og niður-
skurð árið 2012 því ef ekki er fjár-
fest þá verður ekki hagvöxtur og  
við fáum ekki tekjur í ríkissjóð. Í 
staðinn fáum við viðbótargat og 
mér sýnist það gat stefna í 20 til 30 
milljarða króna,“ segir Vilhjálmur.

Kjaraviðræður hafa gengið 
hægt en auk hreinna kjara launa-
manna er margt sem varðar 
umgjörð atvinnulífsins sem og 
framkvæmdir uppi á borðinu.

„Okkur er mjög í mun að  þess-
um málum verði hraðað því 
atvinnulífinu í landinu er að 
blæða út. Fjárfestingar eru komn-
ar mjög langt niður og fyrirtækin 
eru ekki að endurnýja sig. Það er 
hvorki eftirspurn eftir vinnuafli 
né er verið að byggja upp störf 
til lengri tíma. Við gröfum undan 
okkur þegar fjárfestingarnar eru 
svona litlar.“ 

Að sögn Vilhjálms myndu fram-
kvæmdir við álver Norðuráls í 
Helguvík og tilheyrandi orku-
framkvæmdir skipta sköpum. 

„Þegar menn eru á móti þessu 
verkefni eru þeir um leið að 
boða skattahækkanir upp á tólf 
til fimmtán milljarða. Ef Helgu-
vík væri komin á fullt myndi það 
skipta ríkissjóð máli upp á að 
milljarði á mánuði.“

Vilhjálmur segir framkvæmdir 
aðeins stranda á ákvörðun stjórn-
valda. Næg orka sé til og hægt að 
klára samninga milli Norðuráls og 
orkufyrirtækjanna. - bþs

Stefnir í niðurskurð 
og skattahækkanir
Umfangsmiklar skattahækkanir og niðurskurður opinberra útgjalda blasa við á 
næsta ári ef ekkert verður að gert, að mati framkvæmdastjóra SA. Í stað þess að 
fyrirtækin fjárfesti blæði þeim út með tilheyrandi tekjusamdrætti ríkisins. 

Dagarnir renna út í eitt
atvinnuleysi 16

Umdeildur rauður Ópal
Andri Snær Magnason 
flutti erindi um íslensku 
hagbóluna í Kína.
ferðalög 30

Kjarvalsfáninn heillar
Mynd komin 
á íslensku 
fánalögin 
fánar 28

Vesen, leiðindi og hatur
Björk Eiðsdóttir og Andri 
Freyr Viðarsson um einelti, 
borgarstjórann og Axl Rose.
rökstólar 32

Hilmir Snær 
syngur í óperu

leikhús 24

RÚSTIR EINAR Gríðarlegt uppbyggingarstarf bíður japönsku þjóðarinnar í kjölfar jarðskjálftans í síðustu viku sem óttast er að hafi orðið um 20 
þúsund manns að bana. Fjölmargar byggðir eru rústir einar og áhyggjur af ástandi kjarnorkuversins í Fukushima fara vaxandi. Sjá síðu 8 NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK Fyrirsætan Angela Jonsson, 
sem er hálfíslensk, sigraði nýverið 
í vinsælum raunveruleikaþætti á 
Indlandi og situr nú fyrir á forsíðu 
Cosmopolitan þar í landi. Hún upp-
lýsir í viðtali við tímaritið að hún 
sé hálfíslensk þótt hún hafi alla tíð 
búið á Indlandi.  Angela á íslensk-
an föður en indverska móður. 
Faðir hennar, Vilhjálmur Jónsson, 
fluttist til Indlands fyrir nærri 
þrjátíu árum. Angela ólst upp í tíu 
systkina hópi í fjallaþorpi í Suður-
Indlandi. - jma / sjá Allt í miðju blaðs

Fyrirsætan Angela Jonsson:

Rísandi stjarna 
á Indlandi

ANGELA JONSSON Sigurvegari í raun-
veruleikaþætti baðfataframleiðanda.
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Barnsins stoð og stytta

Nánari upplýsingar um 
Stoðmjólk á www.ms.is
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SVEITARSTJÓRNIR Þrír bæjarfulltrú-
ar í Kópavogi sem sýknaðir voru 
í meiðyrðamáli í Héraðsdómi 
Reykjaness þurfa ekki sjálfir að 
greiða lögmanni sínum málsvarn-
arlaun sem eru umfram dæmdan 
málskostnað heldur fá upphæðina  
greidda úr bæjarsjóði. Bæjarráð 
samþykkti þetta á fimmtudag.

Félagið Frjáls miðlun höfðaði 
málið gegn Guðríði Arnardóttur og 
Hafsteini Karlssyni úr Samfylk-
ingunni og Ólafi Þór Gunnarssyni 
úr Vinstri grænum vegna ummæla 
þeirra í blaðagrein. Frjáls miðlun 
er í eigu dóttur og tengdasonar 
Gunnars I. Birgissonar, fyrrver-
andi bæjarstjóra. Ummælin lutu 
að viðskiptum Frjálsrar miðlun-
ar við Kópavogsbæ á þeim tíma 
sem Gunnar fór fyrir sjálfstæðis-
mönnum í meirihlutasamstarfi við 
framsóknarmenn í bæjarstjórn.

Núverandi meirihluti í bæjar-
stjórn telur athugasemdir þrem-
menninganna hafa tengst starfi 
þeirra sem bæjarfulltrúa. Það 
skilyrði er sett fyrir útgreiðslu 
málskostnaðarins að þau endur-
greiði upphæðina ef Hæstiréttur 
snýr niðurstöðu héraðsdóms. „Þá 
felur bæjarráð bæjarlögmanni að 
leita eftir tilboðum í tryggingar 
sem tækju á sams konar málum 
í framtíðinni,“ segir meirihlutinn 
sem þannig vill tryggja bæjarsjóð 
gegn frekari útgjöldum vegna 
meiðyrðamála.

„Tillaga sú sem liggur hér fyrir 
felur í sér að þremenningarnir 
fái vaxtalaust lán hjá bæjarsjóði 
Kópavogs. Kópavogsbær stund-
ar ekki bankastarfsemi,“ bókaði 
Gunnar I. Birgisson sem jafnframt 
varaði við fordæmisgildi málsins.

Gunnar tók ekki þátt í atkvæða-

Borga í meiðyrðamáli 
þriggja bæjarfulltrúa
Bæjarsjóður Kópavogs leggur út um sex hundruð þúsund krónur sem vantar 
upp að dæmdar málsvarnarbætur þriggja bæjarfulltrúa dugi fyrir lögmanns-
kostnaði í meiðyrðamáli sem félag dóttur fyrrverandi bæjarstjóra höfðaði.

GUÐRÍÐUR 
ARNARDÓTTIR Lög-

mannsreikningur 
þriggja bæjarfulltrúa 

sem sýknaðir voru 
í meiðyrðamáli var 

mun hærri en máls-
varnarlaunin sem 
þeim voru dæmd. 

Þau hafa fengið 
bæjarsjóð til að 

greiða mismuninn.HAFSTEINN 
KARLSSON

ÓLAFUR ÞÓR 
GUNNARSSON

GUNNAR I. 
BIRGISSON

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

greiðslu um málið en fékk sam-
þykkta tillögu um að leitað yrði 
álits Lögmannafélags Íslands á 
því hvort reikningur lögmanns-
ins væri eðlilegur. Reikningurinn 
mun vera um 1,6 milljónir króna 
en dæmdur málskostnaður var 
hins vegar ein milljón. Tveir af 
fulltrúum meirihlutans, Hjálm-
ar Hjálmarsson úr Næst besta 
flokknum og Guðný Dóra Gests-
dóttir úr Vinstri grænum, studdu 
tillögu Gunnars með þeim fyrir-
vara að bæjarsjóður þyrfti ekki 
að borga fyrir álitið.

Oddviti Sjálfstæðisflokks-
ins, Ármann Kr. Ólafsson, gerði 
athugasemd við upphæð reiknings 
lögmannsins. Ekki hafi verið sýnt 
fram á að dæmdar málsvarnar-
bætur hafi verið of lágar. „Ef lög-
fræðingur þremenninganna hafði 
þegið sömu þóknun og dómstóla-
ráð kveður á um að sveitar stjórnir 
greiði í barnaverndarmálum þá 
hefðu málsvarnarbætur verið 
hærri en málskostnaðurinn og þre-
menningarnir átt afgang,“ sagði í 
bókun Ármanns. 

 gar@frettabladid.is

ATVINNUMÁL Skúli Helgason, 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
mælti á miðvikudag fyrir þings-
ályktunartillögu um menntun og 
atvinnusköpun ungs fólks. Flutn-
ingsmenn ásamt Skúla eru fjór-
tán þingmenn allra flokka.

Samkvæmt tillögunni skal 
Alþingi fela forsætisráðherra að 
stýra mótun aðgerðaáætlunar 
sem hafi þann þríþætta tilgang 
að vinna bug á langtíma atvinnu-
leysi meðal ungs fólks, efla iðn- 
og tæknimenntun í samfélaginu 
og svara eftirspurn helstu vaxt-

argreina 
atvinnulífsins 
eftir vinnu-
afli með slíka 
menntun. 
L ögð verði 
áhersla á að 
bjóða ungum 
atvinnuleit-
endum fjöl-
breytt úrræði 
til menntunar, 

starfsmennta og starfsþjálfunar 
í iðn-, raun- og tæknigreinum. 
Þá verði leitað eftir samningum 

við atvinnurekendur um að bjóða 
ungum atvinnuleitendum störf að 
námi loknu. 

Það er vilji flutningsmanna 
að aðgerðaáætlunin verði mótuð 
í breiðu samráði ráðuneyta, 
Samtaka iðnaðarins, Alþýðu-
sambands Íslands, háskóla, 
framhaldsskóla, Símenntunar-
miðstöðvar, Landssambands 
æskulýðsfélaga og Vinnumála-
stofnunar. Þá verði stefnt að því 
að niðurstöðum verði skilað fyrir 
1. júlí næstkomandi.

  - shá / sjá síðu 16

Þingsályktunartillaga um atvinnu- og menntaleiðir fyrir ungt atvinnulaust fólk:

Aðgerðaáætlun í burðarliðnum

SKÚLI HELGASON

VIÐSKIPTI Landsbankinn hefur 
tekið yfir rekstur og hlutafé Pizza-
Pizza ehf., umboðsaðila Domino‘s 
Pizza á Íslandi.

Pizza-Pizza rekur fjórtán Dom-
ino‘s pitsustaði á Íslandi en yfir-
takan á sér stað í samvinnu við 
Domino‘s Pizza International.

Landsbankinn mun endurskipu-
leggja fjárhag og skuldir félags-
ins á næstum vikum og skipa því 
stjórn. Undirbúningur að sölu 
félagsins er þegar hafinn en gert 
er ráð fyrir að söluferli hefjist 
innan fárra vikna.

Yfirtakan er gerð með fyrirvara 
um samþykki Samkeppniseftirlits-
ins.  - mþl

Söluferli hefjist bráðlega:

Domino‘s undir 
Landsbankann

DOMINO’S Á höfuðborgarsvæðinu eru 
ellefu Domino‘s staðir en þrír utan þess.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Icelandair Group skilaði 
4,6 milljarða króna hagnaði  árið 
2010 sem er besti árangur í sögu 
félagsins. Velta fyrirtækisins 
nam 88 milljörðum og jókst um 
10 prósent milli ára.

Björgólfur Jóhannsson, for-
stjóri, segir í ársskýrslu fyrir-
tækisins að góð afkoma skýr-
ist aðallega af auknum tekjum 
frá sölu farmiða. Þá hafi félagið 
brugðist skjótt við sviptingum í 
rekstrarumhverfi, ekki síst í kjöl-
far eldgossins í Eyjafjallajökli.

Fjárhagslegri endurskipulagn-
ingu Icelandair Group lauk á 
árinu og í kjölfarið fór fram vel 
heppnað hlutafjárútboð.  - mþl

Ársreikningur Icelandair:

Metár hjá Ice-
landair Group

ICELANDAIR GROUP Fyrirtækið skilaði 
methagnaði árið 2010.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fíkniefnasalar teknir
Tveir karlar á þrítugsaldri voru hand-
teknir í Breiðholti í fyrrinótt eftir að 
lögreglan stöðvaði þar ökutæki. Hjá 
þeim fannst allnokkuð af fíkniefnum 
en mennirnir voru einnig með tals-
vert af peningum í fórum sínum sem 
grunur leikur á að séu tilkomnir vegna 
fíkniefnasölu. Þess má jafnframt geta 
að sá þeirra sem sat undir stýri hafði 
þegar verið sviptur ökuleyfi.

LÖGREGLUMÁL

Fundu fíkniefni í Kópavogi
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
fann fíkniefni við húsleit í íbúð í 
fjölbýlishúsi í Kópavogi í fyrrinótt. 
Um var að ræða bæði amfetamín og 
kannabis. Tveir karlar um fimmtugt 
voru handteknir.

SAMKEPPNISMÁL Stjórn Húsa-
smiðjunnar hefur ákveðið að þrír 
starfsmenn vörustýringarsviðs 
fari í tímabundið leyfi á meðan 
á rannsókn Samkeppniseftirlits-
ins á meintu samráði verslana á 
byggingavörumarkaði stendur.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá Húsasmiðjunni en þar segir 
að málið sé litið mjög alvarlegum 
augum innanhúss. Þar kemur enn 
fremur fram að fyrirtækið hafi 
ráðið til sín sérfræðinga í sam-
keppnisrétti til að gera úttekt á 
verkferlum fyrirtækisins varð-
andi verðkannanir og tilboðsgerð. 

Þá hefur fyrirtækið boðið fram 
alla aðstoð sem það getur veitt 
við rannsókn málsins.  - mþl

Rannsaka Húsasmiðjuna:

Þrír starfsmenn 
sendir í leyfi

NOREGUR Umhverfisstofnun Nor-
egs hefur lýst yfir áhyggjum 
vegna fyrirhugaðrar olíuleitar 
við Jan Mayen. Stofnunin ótt-
ast að viðbúnaður vegna bráða-
mengunar verði ekki nægilega 
öflugur.

Hún bendir á fjölskrúðugt sjó-
fuglalíf við Jan Mayen og að 
hafið umhverfis eyna sé auð-
ugt af fiskistofnum. Olíuboran-
ir séu fyrirhugaðar í aðeins 30 
kílómetra fjarlægð frá eynni og 
hætta sé á að jafnvel lítill olíu-
leki geti haft veruleg áhrif.

Loftslagsstofnun Noregs:

Óttast mengun 
við Jan Mayen

STÓRIÐJA Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra 
minntist ekki á álver í Helguvík þegar hún taldi 
upp fyrirhugaðar stórframkvæmdir hér á landi á 
Alþingi í vikunni. Vakti ræða Jóhönnu áhyggjur á 
Suðurnesjum.

Ásmundur Friðriksson, bæjarstjóri í Garði, og 
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sendu 
frá sér ályktun í gær, þar sem þeir lýstu furðu 
sinni á ummælum forsætisráðherra. Þeir segja 
álver í Helguvík vera stærstu og þjóðhagslega mik-
ilvægustu framkvæmdina sem nú stendur fyrir 
dyrum.

„Framkvæmdir við álver í Helguvík sem for-
sætisráðherra minnist ekki á skila um 8-10.000 
ársverkum á byggingartíma og skapa yfir 2.000 
varanleg störf, á Suðurnesjum og höfuðborgar-
svæðinu,“ segir í ályktun bæjarstjóranna.

Þeir benda á að Alþingi hefur þegar samþykkt 
að styðja uppbyggingu álversins með fjárfesting-
arsamningi sem skuldbindi ríkisstjórnina til að 
styðja við verkefnið.

Í ræðu sinni á þriðjudag taldi forsætisráðherra 
upp stórar framkvæmdir á döfinni hér á landi og 
sagði viðbúið að fljótlega myndu skapast 2.200 til 

2.300 ársverk, og í framhaldinu 500 til 600 varan-
leg störf. Nefndi Jóhanna í því samhengi stækkun 
álversins í Straumsvík, Búðarhálsvirkjun, kísil-
málmverksmiðju í Helguvík, hreinkísilverksmiðju 
í Grindavík og natríumklóratverksmiðju á Grund-
artanga.  - mþl

Helguvík ekki í upptalningu forsætisráðherra um fyrirhugaðar framkvæmdir:

Suðurnesjamenn áhyggjufullir

HELGUVÍK Suðurnesjamenn segja ríkisstjórnina halda aftur af 
framþróun orkuiðnaðar á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SPURNING DAGSINS

„Ólafur, er ekki allt í belg og 
biðu þarna austur frá?

„Nei, en það er gott að geta lagt orð 
í belg.“

Íslenski veðurspárvefurinn Belgingur 
hefur búið til veðurspá fyrir átakasvæði í 
Líbíu og yfir kjarnorkuverinu í Fukus-
hima í Japan. Ólafur Rögnvaldsson er 
framkvæmdastjóri Reiknistofu í veður-
fræði sem rekur Belging.
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Fram kom í Fréttablaðinu í gær að áætl-
aður rekstrarkostnaður þjónustusamn-
inga allra ráðuneyta sé 44210 milljarðar 
króna. Eins og gefur að skilja misritaðist 
það rétt tala er 44,210 milljarðar króna.

Rangt var farið með nafn tónlistar-
mannsins Karls Henry Hákonarsonar 
í blaði gærdagsins. Beðist er vel-
virðingar á því.

Í Fréttablaðinu í gær var fjallað um 
hrörnunarsjúkdóminn Brown-Vialetto-
Van Laere Syndrome og sagt að talið 
væri að aðeins einn Íslendingur hefði 
greinst með hann. Fréttablaðinu er 
nú kunnugt um að minnsta kosti þrír 
Íslendingar séu haldnir sjúkdómnum.

LEIÐRÉTTINGAR

SVEITARSTJÓRNIR Hjálmar Hjálm-
arsson, bæjarfulltrúi Næst besta 
flokksins, hefur lagt fram fyrir-
spurn í bæjarráði Kópavogs um 
það hvort Gunnar I. Birgisson, 
fyrrverandi bæjarstjóri, hafi þegið 
boð Landsbankans á fótboltaleik í 
London.

Í fyrirspurn Hjálmars segir að 
Gunnari hafi borist „boð frá Lands-
bankanum um ferð á leik West Ham 
United og Newcastle United þann 
26. apríl 2008 klukkan 15.00“.

Áður hefur komið fram í svari 
Gunnars við fyrirspurn að hann 
hafi engar utanlandsferðir þegið 

frá einkaaðilum. „Ég hef 
heyrt að Gunnar hafi verið í 
þessari ferð og vil fá að vita 
hvort hann hafi misminnt 
þegar hann gaf fyrra svar 
sitt,“ útskýrir Hjálmar fyrir-
spurnina.

Gunnar segist hafa 
haft þá stefnu sem 
bæjarstjóri að þiggja 
engar boðsferðir frá 
fyrirtækjum og ein-
staklingum.

„ Þ en n a n d a g 
var ég í vikuferð í 
Wuhan í höfðing-

legu boði Kínverska alþýðulýð-
veldins ásamt þremur öðrum 
bæjarfulltrúum Kópavogs, 
þeim Gunnsteini Sigurðs-
syni, Hafsteini Karlssyni og 

Ómari Stefánssyni. Þegar 
þessi leikur fór fram 

sat ég í kvöldverði 
við hlið ráðherra 
orkumála í Kína. 
Þannig að ég gat  
ómögulega verið á 
Upton Park á þess-
um tíma,“ segir 
Gunnar I. Birgis-
son.   - gar

Bæjarfulltrúi í Kópavogi spyr hvort Gunnar I. Birgisson hafi þegið boð til London:

Ég var í Wuhan segir Gunnar
SVÍÞJÓÐ Um 48 prósent Svía vilja 
að mynd af Astrid Lindgren, 
barnabókahöfundinum ástsæla, 
prýði nýjan 200 króna peninga-
seðil sem gefinn verður út í land-
inu á næstunni.

Lindgren hefur mikla yfir-
burði í nýrri könnun sem sænska 
ríkisútvarpið segir frá. Alls vilja 
ellefu prósent mynd af Alfred 
Nobel, sem nóbelsverðlaunin eru 
kennd við, og sex prósent telja að 
þar eigi að heiðra minningu Önnu 
Lindh, fyrrum utanríkisráðherra, 
sem var myrt árið 2003.   - pg

Nýr seðill gefinn út í Svíþjóð:

Vilja mynd af 
Astrid Lindgren

HJÁLMAR HJÁLMARSSON 
Bæjarfulltrúi Næst besta 
flokksins vill fá að vita hvort 
Gunnar I. Birgisson hafi mis-
minnt þegar hann sagðist 
engar boðsferðir hafi þegið 
frá einkaaðilum.

LÍBÍA Frakkar, Bretar og fleiri ríki 
Vesturlanda voru í óðaönn að búa 
sig undir loftárásir á Líbíu í gær 
þegar Líbíustjórn lýsti yfir vopna-
hléi og sagðist ætla að hætta öllum 
hernaði gegn uppreisnarmönnum 
án tafar.

Árásirnar héldu þó áfram og 
Vesturlönd héldu áfram að undir-
búa hernaðaraðgerðir.

Bretar og Frakkar hafa haft for-
ystu um að farið verði út í hernað-
araðgerðir gegn Líbíu. Þeir sátu á 
fundi með NATO í gær til að ræða 
það, hvernig ályktun öryggisráðs-
ins verði fylgt eftir.

Alain Juppé, utanríkisráðherra 
Frakklands, sagði allt tilbúið til 
aðgerða, en vildi þó ekki gefa upp 
neinar tímasetningar. „Við verðum 
að fara ofan í skilyrði vopnahlés,“ 
sagði hann.

Bandaríkjamenn hafa stutt 
hernað gegn Líbíu, en sagt að 
Evrópuríki eigi að hafa forystuna. 
Þjóðverjar sátu hjá við atkvæða-
greiðsluna, rétt eins og Rússar og 
Kínverjar, sem hafa verið treg-
ir til að fallast á slíkar aðgerðir. 
Ákvörðun þeirra um að greiða 
ekki atkvæði gegn ályktuninni, 
þrátt fyrir neitunarvald, hefur 
væntanlega verið tekin í ljósi þess 
að Arababandalagið hafði kallað 
eftir slíkum aðgerðum.

Angela Merkel Þýskalandskansl-
ari sagði Þjóðverja þó styðja mark-
mið ályktunarinnar, en gætu ekki 
tekið þátt í neinum hernaði.

Öryggisráðið samþykkti á 
fimmtudagskvöld ályktun, sem 
meðal annars heimilar að loft-
ferðabann verði sett á yfir Líbíu. 
Til þess að framfylgja slíku 
banni þurfa herþotur á vegum 
Vesturlanda að geta flogið yfir 
Líbíu, og því þarf að byrja á því 
að eyðileggja loftvarnir Líbíu-
stjórnar. Líklegt er því að fyrstu 

aðgerðir Vesturlanda verði loft-
árásir á loftvarnakerfi í Líbíu.

„Þetta er brjálæði,“ sagði 
Múammar Gaddafí á fimmtudags-
kvöld, rétt áður en ályktunin var 
samþykkt í öryggisráðinu. „Heim-
urinn er brjálaður, og við verðum 
brjálaðir líka. Við munum svara 
þeim og gera líf þeirra að helvíti. 
Þeir munu aldrei fá frið.“ 

Í gær kom sonur Gaddafís þó 
fram í sjónvarpi og sagði Líbíu-
menn ætla að hlíta skilyrðum Sam-
einuðu þjóðanna.

Moussa Koussa, utanríkisráð-
herra Líbíu, tilkynnti síðan að 
stjórnin hefði lýst yfir vopnahléi 
og myndi þegar í stað hætta öllum 
hernaðaraðgerðum. 

Mikil óvissa ríkir um það hve 
mikilli getu liðsmenn Gaddafís 
búa yfir til að verjast árásum Vest-
urlanda og hve mikinn vilja þeir 
hafa til þess.

„Knýjandi athugunarefni er 
hvað tekur við ef loftferðabannið 
virkar ekki,“ sagði Aaron David 
Miller, sérfræðingur í málefnum 
Mið-Austurlanda og fyrrverandi 
ráðgjafi sex bandarískra utanrík-
isráðherra.

 gudsteinn@frettabladid.is

GENGIÐ 18.03.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,7971
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,42  114,96

184,25  185,15

161,17  162,07

21,609  21,735

20,355  20,475

17,925  18,031

1,4034  1,4116

181,05  182,13

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is  SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@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: Sigurlaug Aðalsteinsdóttir sigurlaug@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is  KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is

Árásir á Líbíu yfirvofandi
Vesturlönd bjuggu sig undir árásir á Líbíu í gær, þrátt fyrir að stjórn Gaddafís hafi lýst yfir vopnahléi. Upp-
reisnarmenn fögnuðu ákaft ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um loftferðabann yfir landinu.

Ályktun öryggisráðsins númer 
1973 var samþykkt með tíu 
atkvæðum af fimmtán, en 
fimm ríki sátu hjá, þar á meðal 
tvö fastaríkjanna. Ályktunin 
heimilar aðildarríkjum Sam-
einuðu þjóðanna að „grípa til allra 
nauðsynlegra ráðstafana“ í því 
skyni að vernda almenna borgara 
og framfylgja loftferðabanni. Í 
ályktuninni er þó lagt blátt bann 
við hernámi af hvaða tagi sem er á 
líbísku landsvæði.

Fastaríki með neitunarvald
Bandaríkin .........................Samþykkti
Bretland .............................Samþykkti
Frakkland ...........................Samþykkti
Kína ........................................... Sat hjá
Rússland .................................. Sat hjá

Kosin til tveggja ára
Bosnía og Hersegóvína. Samþykkti
Brasilía ...................................... Sat hjá
Gabon .................................Samþykkti
Indland ..................................... Sat hjá
Kólumbía ...........................Samþykkti
Líbanon ..............................Samþykkti
Nígería ................................Samþykkti
Portúgal..............................Samþykkti
Suður-Afríka ......................Samþykkti
Þýskaland ................................ Sat hjá

Ályktun 
öryggisráðsins

STRÍÐSHEIMILD FAGNAÐ Uppreisnarmenn í Bengasi kættust mjög yfir fréttum af 
ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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MISGOTT VEÐUR   
á landinu í dag, 
suðvestan strekk-
ingur og slydda 
eða rigning suð-
austan og austan-
lands en hægari 
norðaustanátt og 
snjókoma í öðrum 
landshlutum. Lítur 
út fyrir að veður 
verði nokkuð um-
hleypingasamt 
áfram.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

Heimurinn er brjál-
aður, og við verðum 

brjálaðir líka. Við munum 
svara þeim og gera líf þeirra 
að helvíti. Þeir munu aldrei fá 
frið.

MÚAMMAR GADDAFÍ 
LEIÐTOGI LÍBÍU

UMHVERFISMÁL Íslensku sjálfboða-
liðasamtökin SEEDS hafa verið 
tilnefnd til náttúru- og umhverf-
isverðlauna Norðurlandaráðs 
(NLR). Verðlaunin verða afhent í 
Kaupmannahöfn í nóvember.

SEEDS tekur á móti erlendum 
sjálfboðaliðum og skipuleggur 
verkefni á sviði umhverfis- og 
menningarmála. Á síðasta ári 
komu um 800 sjálfboðaliðar hing-
að til lands á þeirra vegum. - bj

Umhverfisverðlaun NLR:

SEEDS tilnefnd 
til verðlauna

VIÐSKIPTI Landsvirkjun skilaði 
8,4 milljarða króna hagnaði eftir 
skatta á síðasta ári borið saman 
við 22,2 milljarða á síðasta ári. 
Þetta kemur fram í ársreikningi 
félagsins sem var birtur í gær.

Rekstrartekjur námu 43,4 
milljörðum króna og jukust um 
10,3 prósent milli ára. Þá var 
lausafjárstaða Landsvirkjunar 
sterk í lok síðasta árs og hafði 
fyrirtækið aðgang að sem nemur 
65,9 milljörðum króna.  - mþl

Ársreikningur Landsvirkjunar:

Hagnaðist um 
8,4 milljarða



laugardag og sunnudag í Blómavali

Fræ og laukar
Eitt mesta úrval landsins!

kryddjurtir, 
matjurtir, 

sumarblóm

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

Blómaval og Húsasmiðjan
Skútuvogi og Selfossi 
laugardag 12:00-16:00
   

BRÚÐARLEIKUR BLÓMAVALS
KOMDU OG KLÁRAÐU MÁLIÐ......OG ÞÚ FÆRÐ

20% AFSLÁTT AF BRÚÐARVENDINUM 
OG ÖLLUM BLÓMUM FYRIR BRÚÐKAUPIÐ. 

ÞANNIG GÆTIR ÞÚ EINNIG UNNIÐ:
BORGARFERÐ FYRIR TVO AÐ EIGIN VALI

 MEÐ ICELAND EXPRESS        

100.000 KRÓNA GJAFABRÉF 
Í HÚSASMIÐJUNNI OG BLÓMAVALI

 

fræ, mold, 
sáðbakkar

 20%
afsláttur 

TILBOÐSHELGI
                   
   

Chihuahuadeild Hundaræktarfélags Íslands
er með hundasýningu í Skútuvogi í dag 

       kl. 11:00-16:00

Hundasýning

alla föstudaga og laugardaga

Allir 
blómvendir 

99

 

Vertu með 
í brúðarleiknum!

 

RÝMINGARSALA
af völdum 

gæludýravörum
og -fóðri!

70%
   afsláttur
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Premium Icelandair 
American Express® 
er betri ferðafélagi.

Kynntu þér kostina á 
americanexpress.is

Fáðu 
meira þegar 
þú verslar

DÓMSMÁL Þolendur kynferðis-
ofbeldis og stuðningssamtök 
þeirra bera ekki nægilegt traust 
til réttarkerfisins og brýnt er 
að á þeim vanda sé tekið. Þetta 
sagði Ögmundur Jónasson innan-

ríkisráðherra 
á fundi ríkis-
saksóknara 
og Ákærenda-
félags Íslands í 
Þjóðminjasafn-
inu í gær. 

Valtýr Sig-
urðsson rík-
issaksóknari 
gerði kynferðis-
brotamál einnig 
að umfjöllun-

arefni í erindi sínu á fundinum. 
Hann sagði að árið 2003 hefði 
sýknuhlutfall í kynferðisbrota-
málum verið tæp 70 prósent, 
aðeins þrjú af hverjum tíu málum 
enduðu með sakfellingu. Á síðustu 
árum hefði sýknuhlutfallið lækk-
að og verið á bilinu 30 til 40 pró-
sent. „Þessi sýknutala er samt 
sem áður uggvænleg,“ sagði Val-
týr og lagði til að skoðað yrði 
heildstætt hvar vandinn lægi í 
þessum málum. 

Ögmundur sagði á fundinum 
að kynferðisbrot væru sá mála-
flokkur þar sem hvað mest reyndi 
á réttarkerfið. Það væri skylda 
stjórnvalda að fjalla um kyn-
ferðisbrotamál á opinberum vett-
vangi. „Hvort sem mönnum líkar 
það betur eða verr þá ríkir ekki 
nægilegt traust til réttarkerfis-
ins á þessu sviði af hálfu fjölda 
brotaþola,“ sagði ráðherrann. „Í 
stað þess að afneita þeirri stað-
reynd er brýnt að á vandanum sé 
tekið. Það þarf að sjálfsögðu að 
gera með réttsýni og sanngirni á 
alla vegu að leiðarljósi.“ 

Ráðherrann sagði einnig frá 

ráðstefnu um kynferðisbrot gegn 
börnum sem hann sótti í fyrra. 
Þar hafi komið fram ýmislegt 
sem draga mætti lærdóm af. „Við 
þurfum við spyrja hvort verið geti 
að sú tortryggni sem ríkt hafi af 

hálfu kvennahreyfinga og margra 
fórnarlamba kynferðisofbeldis í 
garð löggæslu, í garð ákæruvalds 
og dómsvalds, sé vegna þess að 
aðilar hafi ekki átt opnar og 
hreinskiptar samræður. Ef svo er 
þá er það sameiginlegt verkefni 
að fá úr þessu bætt.“ Ögmundur 
sagði jafnframt að í innanríkis-
ráðuneytinu hefði verið stigið 
skref í þá átt með viðamiklu sam-
ráði um þessi mál. 

Þá kom fram í máli ráðherrans 
að fljótlega kæmi fram frumvarp 
í þinginu um svokallaða austur-
ríska leið, „um að veita lögreglu 
vald til að fjarlægja ofbeldis-
manninn af heimilinu í stað þess 
að þolendurnir þurfi að víkja“. 

 thorunn@frettabladid.is

Bera ekki nægilegt 
traust til réttarkerfis
Þolendur kynferðisofbeldis og stuðningssamtök bera ekki nægilegt traust til 
réttarkerfisins og á því verður að taka segir innanríkisráðherra. Ríkissaksókn-
ari leggur til að hátt hlutfall sýknudóma í kynferðisbrotamálum verði skoðað.

DÓMSMÁL Jóhanna Sigurðardótt-
ir forsætisráðherra hefur nánast 
ærst af fögnuði þegar útrásarvík-
ingar eru hnepptir í gæsluvarð-
hald. Þetta sagði Valtýr Sigurðs-
son, fráfarandi ríkissaksóknari, 
í ávarpi sínu á fundi í Þjóðminja-
safninu í gær. 

„Forsætisráðherra hefur reglu-
lega tilkynnt að ákveðið hafi verið 
að veita svo og svo miklu fé til 
að rannsaka mál tengd banka-
hruninu, án þess að nein heild-
arstefna sé mótuð um áherslur í 
baráttunni gegn glæpum,“ sagði 
Valtýr. Þá sagði hann Jóhönnu hafa 
tekið virkan þátt í baráttunni gegn 
útrásarvíkingum og hvatt menn til 
dáða. 

„Sami ráðherra tjáir sig svo 

fjálglega um það að hún telji að það 
hafi verið mistök hjá ákæruvald-
inu að ákæra með tilteknum hætti 
í máli níumenninganna svokölluðu, 
og verður að ætla að hún eigi við 
pólitísk mistök en ekki fagleg. Slík 
yfirlýsing var sett fram áður en 
áfrýjunarfresturinn í málinu var 
liðinn og nú hefur verið ákveðið 
að áfrýja málinu ekki til Hæsta-
réttar.“ 

Þá gagnrýndi Valtýr yfirlýsing-
ar og störf Evu Joly. Hann sagði 
hana hafa meðal annars talað 
niður til starfsfólks saksóknara 
og viðhaft yfirlýsingar um meinta 
sekt sakborninga, sem ættu að 
vera saklausir þar til sekt væri 
sönnuð samkvæmt lögum.

 - þeb

Valtýr Sigurðsson gerði Jóhönnu Sigurðardóttur og Evu Joly að umtalsefni:

Gagnrýndi ráðherra og ráðgjafa

VALTÝR SIGURÐSSON Lætur af störfum 
sem ríkissaksóknari í næsta mánuði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UTANRÍKISMÁL Íslensk stjórnvöld 
munu veita tólf milljónum króna 
til neyðaraðstoðar í Líbíu og tíu 
milljónum í Japan. Framlagið 
til Japan mun renna til Rauða 
krossins þar í landi. Framlagið 
til Líbíu mun renna til Matvæla-
áætlunar og Flóttamannahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna.

Fyrstu áætlanir í Líbíu gera 
ráð fyrir þriggja mánaða hjálpar-
starfi. Matvælum og hjálpar-
gögnum á að koma til einnar 
milljónar manna í Líbíu, Egypta-
landi og Túnis. - þeb

Hjálparstarf í Líbíu og Japan:

22 milljónir til 
neyðaraðstoðar

KJÖRKASSINN

Hvort sem mönnum 
líkar það betur eða 

verr þá ríkir ekki nægilegt 
traust til réttarkerfisins á 
þessu sviði af hálfu fjölda 
brotaþola.

ÖGMUNDUR JÓNASSON 
INNANRÍKISRÁÐHERRA

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

RÉTTARKERFIÐ Taka verður á því að almenningur beri ekki nægilegt traust til 
réttarkerfisins sagði Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Er eðlilegt að handhafar 
forsetavalds þiggi laun þegar 
forseti Íslands er erlendis?
JÁ 18,1%
NEI 81,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú farið á skíði í vetur?

Segðu þína skoðun á visir.is

LÖGREGLUMÁL  Fimm lögreglubíla þurfti til að 
stöðva ökumann í annarlegu ástandi í Ártúns-
brekkunni í fyrrinótt. 

Lögreglumenn á eftirlitsferð veittu bifreið 
athygli sem ekið var skrykkjótt eftir Bústaðavegi. 
Ökumaðurinn virti ekki stöðvunarmerki lögreglu 
og ók um Háaleitishverfið, á móti rauðu ljósi og 
yfir umferðareyjur. 

Í Ártúnsbrekkunni tókst lögreglumönnum á 
fimm lögreglubifreiðum að hefta för ökumannsins. 
Brjóta þurfti rúðu til að ná ökumanni úr bifreið-
inni. Auk þess að vera í annarlegu ástandi hafði 
ökumaðurinn ekki ökuréttindi. Maðurinn var 
færður í fangageymslur. Engar skemmdir urðu á 
lögreglubílunum. - kh

Ökumaður í annarlegu ástandi ók yfir umferðareyjar í Háaleitishverfinu:

Þurfti fimm lögreglubíla til að hefta för 

FRÁ VETTVANGI Fimm lögreglubíla þurfti til að hefta för 
mannsins.  MYND/LÖGREGLAN



Gildir til 20. mars á meðan birgðir endast.

Danske
dager

TULIP ÁLEGG
Hamborgarhryggur

Rúllupylsa
Reykt rúllupylsa
Steiktur kambur

Roastbeef
Nautabringa

Kartöflusalami
Piparspægipylsa

Tulip álegg í úrvali

lifrakæfur
2 tegundir

Ekta dönsk  
     lifrakæfa

TILBOÐ

598kr/pk

 frá Steff Holberg

Danskir 
frystiréttir

Svikinn héri
með kartöflum,  
beikoni og villisósu

Kjötbollur
með mildri karrísósu 
og hrísgrjónum

Hamborgarhryggur
með aspassósu, 
grænmeti og kartöflum

Steiktur svínakambur 
með rauðkáli,  
kartöflum og sósu

Steikt medister 
með kartöflum  
og grænmeti

Hakkabuff 
með kartöflumús

meðan birgðir endast

Danmark
Direkte
      fra

Danmark
Direkte
      fra

Sambakossar
2 tegundir

Danskir gosdrykkirDönsk glassúr kaka

Bisca kex og kökubitar

Graasten brauðsalöt
fjöldi tegunda

Den gamle fabrik sultur
gott á brauðið

Birkibrauð Eplaskífur Hreinn djús
3 tegundir

danske dage
Nyheder

       på
Danmark

Direkte
      fra

danske dage
Nyheder

       på
danske dage

Nyheder

       på

danske dage
Nyheder

       på

danske dage
Nyheder

       på

TILBOÐ

249kr/stk

GOTT VERÐ

229kr/pk

GOTT VERÐ

399kr/stk

GOTT VERÐ

99kr/stk
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fjölskyldufyrirtæki
í 19ár

JAPAN „Við munum endurbyggja 
Japan frá grunni,“ sagði Naoto Kan 
forsætisráðherra í sjónvarpsávarpi 
til þjóðarinnar í gær, þegar rétt 
vika var liðin frá því fjórði stærsti 
jarðskjálfti sögunnar reið þar yfir. 

Skjálftinn mældist 9 stig og flóð-
bylgjan mikla í kjölfarið lagði heilu 
borgarhlutana í rúst.

Tölur um mannfall hafa hækkað 

hratt síðustu daga og eru nú farn-
ar að nálgast tuttugu þúsund. Í gær 
hafði fengist staðfest að hamfarirn-
ar hefðu kostað nærri sjö þúsund 
manns lífið, en hátt í ellefu þúsund 
að auki var saknað. Þetta er mun 
meira manntjón en í jarðskjálft-
anum í Kobe árið 1995, sem mæld-
ist 6,8 stig og kostaði nærri 6.500 
manns lífið.

Erfiðlega gekk að kæla niður 
ofna kjarnorkuversins í Fukus-
hima í gær. Japönsk stjórnvöld 
hafa verið gagnrýnd fyrir að gera 
lítið úr vandanum, en í gær var 
hættustigið í verinu hækkað úr 
fjórum í fimm, sem er sama stig 
og notað var um kjarnorkuslysið á 
Þriggja mílna eyju í Bandaríkjun-
um árið 1979. - gb

Endurbyggja Japan
Tölur um mannfall í Japan farnar að nálgast tuttugu þúsund. Heilu borgar-
hlutarnir eru í rúst eftir jarðskjálfta og flóðbylgjuna sem fylgdi í kjölfarið. Afar 
erfiðlega hefur gengið að kæla niður ofna kjarnorkuversins í Fukushima.

SKIP Á ÞURRU LANDI Björgunarfólk leitar að látnu fólki í rústum borgarinnar Kesennuma í Miyagi-sýslu, skammt frá stóru skipi 
sem flóðbylgjan bar á land. NORDICPHOTOS/AFP

GENGIÐ YFIR BRÚNA Kona gengur yfir brú í borginni Minamisanriku. Eyðileggingin 
blasir við í baksýn. NORDICPHOTOS/AFP

HJÓLAÐ UM BORGINA Eldri hjón hjóla fram hjá hrundum húsum í bænum Kamaishi.
 NORDICPHOTOS/AFP
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islandsstofa.is 
Borgartún 35  |  105 Reykjavík

Íslandsstofa boðar til fræðslufundar um val og stjórnun 
umboðsmanna og dreifiaðila á útflutningsmörkuðum, 
á Hilton Reykjavík Nordica, þriðjudaginn 22. mars
kl. 8.30–12.00.
Leiðbeinandi er Mark Dodsworth, framkvæmdastjóri 
Europartnerships ltd., sem hefur verið ráðgjafi íslenskra 
fyrirtækja síðastliðin átta ár og hefur því góða þekkingu
á íslensku viðskiptaumhverfi.

Helstu atriði fundarins eru:
 Skilgreining og mikilvægi umboðsmanna og dreifiaðila
 Að finna og velja umboðsmenn og dreifiaðila
 Mikilvægi löglegra samninga
 Hvatning, eftirlit og mat á frammistöðu umboðsmanna 
og dreifiaðila
Skráning fer fram í síma 511 4000 eða með tölvupósti, 
islandsstofa@islandsstofa.is.
Nánari upplýsingar veita Brynja Bjarkadóttir, 
brynja@islandsstofa.is og Hermann Ottósson, 
hermann@islandsstofa.is.

Val og stjórnun
umboðsmanna
og dreifiaðila

Nýtt nám í ráðstefnutúlkun 
– góðir tekjumöguleikar
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Forkröfur í námið: Háskólagráða á grunn stigi, 
BA eða BS gráða með 1. einkunn (7,25+). 
Sýna þarf fram á kunnáttu í tveim ur erlend um 
tungu málum og einnig fara fram hæfnis próf 
um miðjan apríl.

Fyrsti hluti hæfnisprófa fer fram laugar daginn 
16. apríl nk. og felst í þremur verk efnum: 
Tveimur stuttum þýði ngum úr erlend um 
mál um (300 orð hvor) og krossa prófi í mál skiln-
ingi á íslensku. Umsókn um námið er jafn framt 
skráning í prófin. Prófin fara fram 
í Aðal bygg ingu HÍ frá kl. 10–14.

Þeir sem standast skriflegu prófin taka munn leg 
próf 18. og 19. apríl þar sem þeir fá tæki færi til 
að spreyta sig á ör stutt um ræðum.

Sótt er um námið á vef Háskóla Íslands, 
www.hi.is. Umsóknar frestur er til og með 
15. apríl.

Upplýsingar um námið má finna í kennslu skrá 
á vef Háskóla Íslands.

Haustið 2011 verður boðið upp á nýtt tveggja ára meistaranám í ráðstefnu túlkun 
við Hugvísindasvið*.

• Ráðstefnutúlkar starfa við túlkun á ráðstefnum og fundum um víða veröld. 
Starfið er vel launað því framboð af túlkum er miklu minna en eftirspurn.

• Góður ráðstefnutúlkur þarf að kunna móðurmálið og að minnsta kosti tvö 
erlend tungumál afburða vel og búa yfir víðtækri almennri þekkingu.

* Takist að tryggja nægilegt fé

1. Hve mikið/lítið mældist traust al-
mennings á forsætisráðherra í nýrri 
könnun MMR?

2. Hvaða leikmaður Manchester 
United heilsaði upp á Akureyring-
inn Tryggva Jón eftir leik á Old 
Trafford um daginn?

3. Hvað heitir forstjóri Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands?

SVÖR

1. 16,9% 2. Edwin van der Sar. 3. Þor-
steinn Ingi Sigfússon.  

HAÍTI Jean-Bertrand Aristide, sem árið 1991 
varð fyrsti lýðræðislega kjörni forsetinn á 
Haítí, sneri aftur þangað frá Suður-Afríku í 
gær eftir sjö ára útlegð. Fjölmennur hópur 
stuðningsmanna hans tók fagnandi á móti 
honum á flugvellinum.

Á sunnudaginn verður haldin á Haítí 
seinni umferð forsetakosninga, þar sem 
landsmenn velja á milli Mirlande Manigat, 
fyrrverandi forsetafrúar landsins, og Michel 
Martelly, vinsæls skemmtikrafts og söngv-
ara.

Aristide, sem er fyrrverandi prestur, var 
þrisvar sinnum forseti á Haítí, fyrst í tæpa 
átta mánuði þangað til herinn steypti honum 
af stóli í febrúar 1991. Herinn lét síðan undan 

þrýstingi frá Bandaríkjamönnum árið 1994 
og þá komst Aristide aftur til valda. Hann sat 
út kjörtímabilið en bauð sig ekki fram í kosn-
ingum 1996. Hann var síðan aftur kosinn for-
seti árið 2001 og ríkti þangað til honum var 
aftur steypt af stóli, að þessu sinni í byltingu 
sem fyrrverandi hermenn tóku þátt í.

Honum tókst að gera ýmsar umbætur 
í landinu, einkum á sviði heilsugæslu og 
menntunar. Hann var hins vegar einnig sak-
aður um mannréttindabrot og spillingu.  - gb

Íbúar Haítí velja milli fyrrverandi forsetafrúar og vinsæls söngvara í seinni umferð forsetakosninga á morgun:

Aristide snúinn heim eftir sjö ára útlegð

FAGNAÐ VIÐ HEIMKOMUNA Fjölmennur hópur stuðn-
ingsmanna beið á flugvellinum þegar Aristide kom 

heim úr útlegðinni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÓLK Kveikt verður á friðarsúlu 
japönsku listakonunnar Yoko Ono 
í Viðey annað kvöld á vorjafn-
dægrum. Ferðin til Viðeyjar á 
morgun er tileinkuð fórnarlömb-
um hamfaranna í Japan að því er 
segir á vef Reykjavíkurborgar. 

Kveikt verður á Friðarsúl-
unni klukkstund eftir sólsetur og 
mun hún lýsa fram að miðnætti 
í eina viku. Tilboð verður í Við-
eyjarferð Eldingar annað kvöld. 
Aðgangseyrir rennur óskiptur til 
Barnaheilla.  - gar

Samhugur með Japönum:

Friðarsúla fyrir 
Japan í neyð

YOKO ONO Friðarsúla japönsku 
listakonunnar mun lýsa í virðingarskyni 
við þjóð hennar.

LÖGREGLUMÁL Níu bílar skemmd-
ust töluvert í gærmorgun eftir 
að bíll ók utan í vegrið á Hafnar-
fjarðarvegi við Kópavogslæk-
inn. 

Lögregla var kölluð til og voru 
fjórir lögreglubílar á staðnum 
með blikkandi ljós. Þrátt fyrir 
það virtist sem ökumenn tækju 
ekki tillit til aðstæðna og keyrðu 
á fullri ferð þrátt fyrir ljósin. 
Engin slys urðu á fólki.

Ókurteisir ökumenn:

Fjórir árekstrar 
í Kópavoginum

DÓMSMÁL Innanríkisráðuneyt-
ið hefur úrskurðað að Vatns-
veita Hafnarfjarðar hafi með 
ólögmætum hætti lagt gjald á 
Alcan vegna notkunar álversins 
í Straumsvík á köldu vatni. 

Alcan greiddi um 67 milljónir 
króna í júlí 2009 vegna endur-
skoðunar á vatnsgjaldinu fyrir 
árin 2005 til 2009. Fyrirtækið 
gerði þó þann fyrirvara að það 
taldi álagninguna ekki eiga sér 
stoð í lögum og krafðist endur-
greiðslu þegar í stað. Málið 
endaði hjá innanríkisráðuneyt-
inu sem segir Vatnsveituna ekki 
hafa mátt endurákvarða vatns-
gjaldið með afturvirkum hætti. 
Vatnsveitan eigi að endurgreiða 
Alcan hið ofgreidda gjald.  - gar

Úrskurður innanríkisráðneytis:

Alcan ofrukkað 
um 67 milljónir

Eldur í fjölbýlishúsi
Eldur kviknaði í íbúð í fjölbýlishúsi í 
austurborginni um kvöldmatarleytið í 
fyrrakvöld en vel gekk að ráða niður-
lögum hans. Karl um áttrætt býr í 
íbúðinni og var hann heima þegar 
eldurinn kom upp en maðurinn var 
fluttur á slysadeild til aðhlynningar. 
Nokkrar skemmdir urðu í eldhúsi 
íbúðarinnar. Eldsupptök eru ókunn.

ELDUR

DÓMSMÁL Níu mál komu inn á borð 
sérstaks saksóknara í síðustu viku. 
Heildarfjöldi mála er þar með orð-
inn 119 en þar af teljast 89 virk. 
Talan mun að öllum líkindum halda 
áfram að hækka á næstu misserum 
en tugir mála eru til skoðunar hjá 
Fjármálaeftirlitinu.

Þetta var meðal þess sem kom 
fram á fundi embættis ríkissak-
sóknara og Ákærendafélagsins í 
fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins í 
gær. Rætt var um stöðu embætt-
is sérstaks saksóknara og framtíð 
efnahagsbrotarannsókna á Íslandi. 

Ólafur Þór Hauksson, sérstak-
ur saksóknari, og Helgi Magnús 
Gunnarsson sem er varasaksókn-
ari Alþingis í ótímabundnu leyfi frá 
starfi saksóknara efnahagsbrota, 
tóku til máls á fundinum.

Í erindi sínu fór Ólafur yfir 
gang mála hjá embættinu frá því 
það var sett á laggirnar í lok árs 
2008. Í upphafi störfuðu þar fimm 
einstaklingar en þeim hefur fjölg-
að í 72. Í málunum 119 sem emb-
ættið hefur rannsakað koma fyrir 
100 ólíkir sakborningar en nokkur 
fjöldi þeirra kemur við sögu í fleira 
en einu máli.

Ólafur sagði flest málin varða 
verulega fjárhagslega hagsmuni 
og yfirleitt hafi margir komið að 
þeim gjörningum sem til skoðunar 
séu. Þá telji innlendir sem erlend-
ir sérfræðingar málin stór og flók-
in á alla mælikvarða. „Til marks 
um það má nefna nýlega aðgerð 
sem Serious Fraud Office (SFO) í 
Bretlandi stóð fyrir í samvinnu við 
okkur. Þar tóku þátt 135 löreglu-
menn og starfsmenn SFO. Þetta 
telst langstærsta aðgerð sem SFO 
hefur staðið fyrir,“ sagði Ólafur.

Sérstakur saksóknari hefur hing-
að til gefið út tvær ákærur en að 
sögn Ólafs bíða stóru málin enn. 
Áætlanir gera ráð fyrir að flestum 
málum verði lokið eða þau komin 
vel á veg árið 2014.

Komið hefur fram að sameina á 
embætti sérstaks saksóknara og 
efnahagsbrotadeild ríkislögreglu-
stjóra í haust. Ólafur og Helgi 
ræddu fyrirhugaða sameiningu 
einnig á fundinum sem þeir telja 
skynsamlega.  
 magnusl@frettabladid.is

Málum sérstaks sak-
sóknara fjölgar enn
Heildarfjöldi mála hjá sérstökum saksóknara er orðinn 119 en 89 þeirra teljast 
virk. Tugir mála munu sennilega bætast við á næstu misserum. Sakborningar í 
málunum eru um hundrað en stefnt er að því að ljúka þeim flestum fyrir 2015.

SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI Málin halda áfram að hrannast upp hjá embætti sérstaks 
saksóknara.   FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEISTU SVARIÐ?



ELDSNEYTI 
Á BETRA VERÐI

Einn af ótal kostum N1 kortsins

Kynntu þér málið og sæktu um á n1.Is Meira í leiðinni

N1 kortið er snjöll viðbót í veskið hjá þeim sem vilja spara. Kortið færir þér betra verð á eldsneyti 
og öðru sem N1 hefur að bjóða um allt land: Á þjónustustöðvum, hjólbarðaverkstæðum, 
smurstöðvum, í verslunum og víðar.  N1 kortið kostar ekkert en það getur hjálpað þér að 

spara tugi þúsunda á ári, veitir aðgang að spennandi tilboðum og forgang að miðum 
á skemmtilega viðburði árið um kring, svo eitthvað sé nefnt.

Sæktu um N1 kort á n1.is í dag og fáðu betra verð á N1.
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Námskeið við svefnleysi
-með aðferðum HAM

 • Átt þú erfitt með að sofna á kvöldin, vaknar um miðjar   
  nætur og nærð ekki að sofna aftur? 
 • Finnst þér oft að þú fáir ekki nægilega góðan nætursvefn 
  og ert oft syfjaður á daginn? 
 • Hefur þú miklar áhyggjur af svefnleysi og afleiðingum þess?

Sjö vikna námskeið við svefnleysi (insomnia). Námskeiðið er 
byggt á aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar þar sem veitt 
er fræðsla um svefn, og þátttakendur aðstoðaðir við að breyta 
svefnhegðun og hugarfari sem grefur undan svefni. 

Námskeiðið hefst miðvikudaginn 30. mars  kl. 15.30 

Skráning og fyrirspurnir í síma 534 0110 eða kms@kms.is
Nánari upplýsingar: www.kms.is

Smiðsbúð 6   210 Garðabæ   Sími 564 5040 w
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kr. 37.900,-

SKRIFBORÐ  
                           og bókahillur!
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Tilboð 56.900,-
Fullt verð  77.900,-

Tilboð 15.500,-
Fullt verð  20.300,-
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il
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ð

kr. 14.500

kr. 25.400,-

CD - og bókahillur í úrvali

KJARAMÁL Mótun framtíðarskipun-
ar lífeyrismála er í uppnámi eftir 
að opinberum starfsmönnum var 
í fyrradag kynnt þriggja vikna 
gamalt minnisblað ASÍ og SA til 
ríkisstjórnarinnar um lífeyrismál. 

Forysta BSRB, BHM og Kenn-
arasambandsins mótmæla harð-
lega innihaldi minnisblaðsins og 
segja framlagningu þess ganga 
þvert gegn starfi vinnuhóps um 
lífeyrismál. Í honum hefur verið 
unnið að útfærslu að sameiginlegu 
lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn. 

Samtökin segja ASÍ og SA krefj-
ast skerðingar á lífeyrisréttindum 
opinberra starfsmanna og telja 
ástæðulaust að ræða málin frekar 
fyrr en minnisblaðið hefur verið 
dregið til baka og þeim hugmynd-
um sem koma fram í því hafnað.

Í ályktun stjórnar BSRB um 
málið segir að ólíðandi sé að laun-
þegasamtök gangi fram með kröfu 
um skerðingu réttinda félaga í 
öðrum launþegasamtökum. For-
ystu ASÍ væri sæmara að beina 
kröftum sínum að því að bæta rétt-
indi eigin félagsmanna frekar en 
að rýra réttindi annarra.

BHM fordæmir vinnubrögðin og 
kallar minnisblað og stefnu ASÍ og 
SA aðför að lífeyriskjörum opin-
berra starfsmanna. 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, 
vísar á bug fullyrðingum um að 
hafa uppi hugmyndir um skerð-
ingu á lífeyrisréttindum opinberra 
starfsmanna. Þvert á móti hafi 
ASÍ fallist á meginkröfur þeirra 
í vinnu við mótun framtíðarskip-
unar lífeyrismála. Á hinn bóg-
inn sé ljóst að núverandi kerfi sé 
ekki sjálfbært. Safnast hafi upp 
um 500 milljarða halli sem ríki og 
sveitarfélög séu í ábyrgð fyrir. Á 
þeim vanda vilji hann taka. Spurð-
ur hvort minnisblaðið verði dreg-
ið til baka svarar hann: „Það er 
ekki hægt að draga veruleikann 
til baka.“

Vilhjálmi Egilssyni, fram-
kvæmdastjóra SA, þykja við-
brögð opinberra starfsmanna 
við minnisblaðinu æsingakennd. 
„Þetta er ekki einfalt mál fyrir 
þá en við getum ekki gert alvöru-
tilraun til þess að jafna lífeyris-
réttindi landsmanna ef við erum 
alltaf að elta þetta gat. Trygg-
ingafræðilegur halli á lífeyris-
sjóðum opinberra starfsmanna 

var um 500 milljarðar í árslok 
2009 og hann vex og vex. Kerfið 
þarf að vera sjálfbært.“ Spurð-
ur hvort hann óttist að vinna við 
framtíðarskipan mála sé farin út 
um þúfur vegna minnisblaðsins, 
kveðst hann vona ekki. „En ég 
reiknaði aldrei með að opinberir 
starfsmenn myndu falla í trans af 
hamingju yfir þessu.“

 bjorn@frettabladid.is

Launamenn í hár 
saman vegna lífeyris 
Minnisblað ASÍ og SA um framtíðarskipan lífeyrismála hleypti illu blóði í opin-
bera starfsmenn sem krefjast þess að minnisblaðið verði dregið til baka. Vand-
inn hverfur ekki við það, segja forystumenn ASÍ og SA og sitja við sinn keip.

VIÐSKIPTI Stjórn danska hreingerningarisans 
ISS ákvað síðdegis á fimmtudag að fresta 
skráningu félagsins í dönsku kauphöllina í 
Kaupmannahöfn. Viðskipti áttu að hefjast 
með hlutabréf félagsins í dag. 

Óvissu á alþjóðlegum hlutabréfamörkuð-
um eftir náttúruhamfarirnar í Japan, hættu 
á leka á geislavirku efni úr kjarnorkuverinu 
í Fukushima og átök í í Miðausturlöndum er 
um að kenna. 

Beðið var eftir skráningu ISS með nokkurri 
eftirvæntingu. Jafn stórt hlutafjárútboð hafði 
ekki sést í dönsku kauphöllinni í fimmtán ár 
auk þess sem skráningin hefði orðið með þeim 
umfangsmeiri í Evrópu á árinu. Búið var að 

tryggja sölu hlutabréfa félagsins í frumútboði 
fyrir jafnvirði tæpra 290 milljarða íslenskra 
króna á ákveðnu verðbili. Stjórn ISS óttað-
ist hins vegar að aðstæður gætu sett strik í 
reikninginn og gengi hlutabréfa í félaginu 
lækkað á fyrsta degi.  

ISS, sem er með starfstöð hér á landi, er 
ekki eina fyrirtækið sem  hefur endurskoðað 
áætlanir sínar um skráningu á markað í vik-
unni. Breska dagblaðið Financial Times segir 
stjórnir fjölda fyrirtækja, jafnt í Asíu sem 
Evrópu, í sömu sporum. Þær hafi horft upp á 
mikið verðfall nýskráðra fyrirtækja á markað 
og hafi því ákveðið að bíða þar til aðstæður 
batna á fjármálamörkuðum.  - jab

Erlend stórfyrirtæki hætta við skráningu á markað vegna óvissu á alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum:

Fjárfestar virðast passa upp á budduna

UNNIÐ HJÁ ISS Hreingerningarisinn danski hefur hætt 
við skráningu á hlutabréfamarkað í bili.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BARÁTTUDAGUR VERKALÝÐSINS Opinberir starfsmenn segja ASÍ nær að berjast fyrir 
réttindum eigin félagsmanna en skerðingu lífeyrisréttinda opinberra starfsmanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Í minnisblaði ASÍ og SA er núverandi staða lífeyrismála 
rakin. Bent er á að iðgjöld launamanna og launagreið-
enda til lífeyrissjóða séu samtals 12 prósent af heildar-
launum á almennum vinnumarkaði, 15,5 prósent hjá 
ríkinu og 16 prósent hjá sveitarfélögunum. 

Þar kemur fram að sjóðir á almennum markaði eigi 
lögum samkvæmt að tryggja að lágmarki 56 prósent 
meðalævitekna í lífeyri en 76 prósent tekna hjá hinu 
opinbera. Lífeyrisaldur á almennum vinnumarkaði sé 
67 ár en 65 ár hjá opinberum starfsmönnum. Bent er 
á að safnast hafi upp um 500 milljarða króna halli hjá 
opinberu sjóðunum. „Verði ekkert að gert mun þessi 
skuldbinding halda áfram að vaxa og að lokum lendir 
reikningurinn á skattgreiðendum í framtíðinni.“

Því er lýst að meginmarkmiðið sé að allur vinnu-
markaðurinn búi við samræmt lífeyriskerfi sem jafnframt 
sé sjálfbært og geti uppfyllt þær þarfir fyrir lífeyristrygg-
ingar sem samstaða sé um að skilgreina. Stöðva verði 
áframhaldandi skuldaaukningu lífeyrissjóða opinberra 
starfsmanna þannig að reikningurinn á skattborgara 

framtíðarinnar hætti að vaxa. Jöfnun réttinda og sjálf-
bærni er sögð byggja á tveimur grundvallarbreytingum. 
Að lífeyrisréttindi og lífeyrissjóðir opinberra starfsmanna 
færist á sjálfbæran grunn sem verði sambærilegur við 
almennan vinnumarkað, sem er krafa SA. Og að líf-
eyrisréttindi á almennum vinnumarkaði þróist að nýju, 
sjálfbæru réttindakerfi opinberra starfsmanna, sem er 
krafa ASÍ.

Þá segir: „Áður en fulltrúar atvinnurekenda taka 
afstöðu til hugmynda verkalýðshreyfingarinnar um 
„jöfnun lífeyrisréttinda upp á við“ er nauðsynlegt að fá 
yfirsýn yfir það hvort sjálfbærni í lífeyrismálum opinberra 
starfsmanna verði að veruleika innan fyrirsjáanlegs tíma.“

Hætta verði inngreiðslum í B-deild Lífeyrissjóðs 
starfsmanna ríkisins. Þess verði freistað að standa vörð 
um þegar áunnin réttindi en afnema verði svokallaða 
eftirmannsreglu og breyta viðmiði réttinda. Hækka þurfi 
lífeyristökurétt opinberra starfsmanna í 67 ár, afnema 
ríkisábyrgð á lífeyrisréttindum og tengja ávinnslu réttinda 
aldri.

Verkalýðshreyfingin vill jafna lífeyrisréttindin upp á við

SKRÚÐGANGA Þessar ungu stúlkur 
klæddust grímubúningum í skrúð-
göngu sem haldin var í Tel Aviv í Ísrael 
í gær. NORDICPHOTOS/AFP
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DÓMSTÓLAR Hæstiréttur lauk með-
ferð 710 mála á síðasta ári. 321 mál 
var tilkomið vegna áfrýjunar en 
389 vegna kæra. Mál, sem dómur-
inn lauk á síðasta ári, voru 56 fleiri 
en árið 2009 og 160 fleiri en meðal-
tal áranna 2004-2008. 

Þetta kemur fram í ársskýrslu 
Hæstaréttar. 

Á síðasta ári bárust dómnum 
726 ný mál – 304 áfrýjanir og 422 
kærumál. Nýjum málum fækkaði 
um 56 frá árinu áður. Mestu mun-
aði um að munnlega fluttum einka-
málum fækkaði um 101 frá 2009. 

Þarf að leita aftur til ársins 1995 
til að finna færri slík mál skráð á 
einu ári. 

Í ársskýrslunni er gerð grein 

fyrir málaúrslitum. Í 150 málum, 
þar sem um var að ræða dóma í 
einkamálum og sakamálum, var 
niðurstaða héraðsdóms staðfest. 
Í 48 málum var niðurstöðu breytt 
að einhverju leyti og í 85 málum 

breytt að verulegu leyti eða snúið 
við. Í 39 tilvikum var málum vísað 
frá eða héraðsdómur ómerktur. 

Þá er gerð grein fyrir fjölda sér-
atkvæða. Í málunum 710 skiluðu 
dómarar samtals 44 sératkvæð-
um, ýmist með efnislega annarri 
niðurstöðu en meirihluti dómsins 
eða annarri niðurstöðu að hluta.  

Þegar kærumál voru annars 
vegar var niðurstaða héraðsdóms 
staðfest í 275 málum, breytt að 
verulegu leyti eða snúið við í 80 
málum og 34 málum var vísað frá 
eða meðferð ómerkt.  - bþs

málum var 
lokið hjá 
Hæstarétti á 

síðasta ári samkvæmt árs-
skýrslu réttarins.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Hvaða sparnaður 
hentar best á 
ólíkum æviskeiðum?

Fimmtudagar eru fjármálakvöld hjá Landsbankanum  

og nú er að hefjast námskeið sem fjalla um sparnað  

á ólíkum skeiðum á lífsleiðinni. Fyrsta námskeiðið  

er 24. mars kl. 20 í útibúinu í Austurstræti 11.

Aðgengileg umfjöllun um sparnað

Sigurður B. Stefánsson, sjóðstjóri hjá Eigna-
stýringu Landsbankans, ræðir hvernig best 
er að haga sparnaði um ævina. Kristinn 
Tómasson, forstöðumaður fjármálaráðgjafar, 
ræðir um almennan lífeyrissparnað og Daníel 
Svavarsson, forstöðumaður Hagfræðideildar, 
spyr hvort hagfræðin skipti máli í daglegu lífi.

24. mars  » Útibúið í Austurstræti 11
31. mars  » Útibúið á Akranesi, Þjóðbraut 1
7. apríl  » Útibúið á Akureyri, Strandgötu 1
14. apríl  » Útibúið í Grafarholti, Vínlandsleið

Námskeiðin hefjast kl. 20. Við hlökkum  
til að sjá þig.

Sigurður B. Stefánsson, sjóðstjóri
hjá Eignastýringu Landsbankans.

Alls voru 710 dómar kveðnir upp í Hæstarétti árið 2010 en 726 ný mál bárust réttinum á árinu:

Mun fleiri dómar en færri ný mál
Hæstiréttur 2004-2010

Ár Dómar Ný mál
2010 710 726
2009 654 782
2008 630 697
2007 590 672
2006 558 673
2005 487 553
2004 485 527

SAMFÉLAGSMÁL Nýtt nestishús 
hefur verið byggt á skíðasvæðinu 
í Hlíðarfjalli fyrir ofan Akureyri.

Húsið er gjöf frá Samherja hf. 
til Akureyrarbæjar og verður það 
í fullri eigu bæjarins héðan í frá.

Í fréttatilkynningu frá Akur-
eyrarbæ segir að húsið sé ekki 
síst ætlað til að vera afdrep og 
nestisaðstaða fyrir nemendur í 
skíðaskólum sem reknir eru þar. 

Þá mun Andrésarskólinn og 
samsvarandi starfsemi á vegum 
Skíðafélags Akureyrar hafa afnot 
af húsinu fyrir þann búnað sem 
skólinn á og notaður er við skíða-
kennslu barna á svæðinu.  - þj

Bætt aðstaða í Hlíðarfjalli:

Samherji hf. gaf 
hús í Hlíðarfjall 

SAMFÉLAGSMÁL Taugalækninga-
deild Landspítala - háskólasjúkra-
húss hefur fengið góða gjöf þar 
sem MND-félagið, Parkinsonsam-
tökin, MG-félagið og Heilaheill 
afhentu deildinni tækjabúnað.

Um er að ræða hágæslubúnað 
sem eykur fagmennsku og öryggi 
á deildinni, eins og segir í frétta-
tilkynningu.

Félögin hafa marga góða bak-
hjarla, þar á meðal Svölurnar, 
félag flugfreyja, sem afhentu 
MND-félaginu styrk við sama 
tækifæri. Þá gáfu nemendur úr 
Kvennaskólanum einnig sjónvarp 
fyrir setustofu deildarinnar.  - þj

Gjafmild félagasamtök:

Afhentu LSH 
hágæslubúnað 

GÓÐ GJÖF Fjögur samtök afhentu 
taugalækningadeild LSH veglega gjöf í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

UPPLÝSINGATÆKNI Reiknistofa 
bankanna (RB) hlaut upplýsinga-
tækniverðlaun Skýrslutækni-
félags Íslands þetta árið.

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, afhenti Friðrik Þór 
Snorrasyni, forstjóra RB, verð-
launin í gær.

Í rökstuðningi valnefndar verð-
launanna segir að RB hafi í 38 ár 
verið leiðandi upplýsingatækni-
fyrirtæki. Það hafi séð Íslend-
ingum fyrir greiðsluþjónustu sem 
tryggi hagkvæm, skjót og örugg 
viðskipti.   - pg

Verðlauna Reiknistofu:

Leiðandi í upp-
lýsingatækni

DANMÖRK Lestarferðir eiga vax-
andi vinsældum að fagna í Dan-
mörku á sama tíma og notkun 
einkabílsins dregst saman. Á síð-
asta ári fjölgaði farþegum með 
lestum um 5 prósent.

Um 26 prósent þeirra sem 
ferðast milli landshluta í Dan-
mörku ferðast nú með lestum 
en hlutfallið var 25 prósent árið 
2009, segir á vef danska Ríkisút-
varpsins.

Lestarfarþegum yfir Stóra-
beltisbrúna fjölgaði til dæmis um 
þrjú prósent í fyrra á sama tíma 
og þeim sem ferðuðust með bílum 
fækkaði um tvö prósent. - pg

Samgöngur í Danmörku:

Lestarfarþeg-
um fjölgar en 
færri nota bíla

710
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Atvinnuleysið á Suðurnesj-
um er það mesta á land-
inu og er nú tæp fimmtán 
prósent. Hópur ungmenna 

segir í viðtali við Fréttablaðið að 
þrátt fyrir að vera atvinnulaus 
séu þau bjartsýn. Sum þeirra fylla 
fjölmennan hóp langtíma atvinnu-
lausra og hafa því af eigin raun 
kynnst flestum þeim persónulegu 
vandamálum sem fylgja því að vera 
lengi án atvinnu. Ef það er eitthvað 
eitt sem þau draga fram, sem þau 
geta öll verið sammála um, er það 
nauðsyn þess að hafa verkefni frá 
degi til dags. Mörg þeirra þekkja 
vel svartsýni og þunglyndi sem 
atvinnulaust fólk upplifir iðulega. 
Það sem heimsóknin kenndi blaða-
manni á dagparti er að á bak við 
hverja tölu í opinberum upplýsing-
um um atvinnuleysi er saga ein-
staklings. Því má enginn gleyma 
sem kemur að því verkefni að upp-
ræta atvinnuleysið; hvar sem hann 
kann að starfa. 

Fjörefni
Í hópnum eru alls fjórtán ungmenni 
sem eru hálfnuð með átta vikna 
námskeið á vegum Miðstöðvar 
símenntunar á Suðurnesjum (MSS), 
sem ber heitið Fjörefni. Sjö þeirra 
tóku beiðni um viðtal vel en aðrir 
kusu að sitja hjá eða áttu ekki heim-
angengt. Námskeiðinu er ætlað 
að efla þá sem taka þátt; fengnir 
eru fyrirlesarar inn á námskeiðið 
og mikið er byggt á hópefli hvers 
konar. Námskeiðið fer fram í 88 
Húsinu í Reykjanesbæ og stendur 
í fimm tíma, fjóra daga vikunnar. 
Þegar námskeiðinu lýkur fer hóp-
urinn til vinnu hjá fyrirtækjum í 
þrjár vikur en lýkur námskeiðinu 
svo hjá MSS þar sem þræðir eru 
teknir saman og framhaldið er 
skipulagt. 

Námskeiðið er samstarfsverk-
efni MSS, Vinnumálastofnunar og 
88 Hússins, sem er menningar-
miðstöð fyrir sextán ára og eldri í 
Reykjanesbæ. Virkjun mannauðs á 
Reykjanesi stendur einnig að nám-
skeiðinu en sá félagsskapur vinn-
ur að því að byggja upp starfsemi 
fyrir íbúa á Reykjanesi sem leita 
nýrra tækifæra í atvinnu eða námi 
og er samkomustaður fólks sem 
vill nýta það áfall sem atvinnuleysi 
getur verið. Leiðbeinendur á nám-
skeiðinu eru Kristín Örlygsdóttir 
hópstjóri og Jenný Magnúsdóttir 
verkefnisstjóri. 

„Fyrirmyndin að námskeiðinu 
okkar er námskeiðið Vítamín hjá 
Hinu húsinu. Við sáum okkur leik 
á borði við að nota uppskrift sem 
hefur gefist vel,“ segir Jenný. „Stór 
hluti af þessum krökkum hefur 
flosnað upp úr skóla af því að bók-
legt nám höfðar ekki til þeirra. Ég 
tel það skipta miklu fyrir Vinnu-
málastofnun, og aðra sem eru að 
kaupa svona námskeið, að óhefð-
bundnar leiðir til að fræða ungt 
fólk séu í boði. „Hér eru engar 
glærur eða kennslustofur sem fæla 
frá.“

Ólíkar aðstæður
Ungmennin í hópnum hafa verið 
atvinnulaus frá nokkrum mánuð-
um í á annað ár. Flest misstu sín 
störf við samdrátt fyrirtækja eftir 
hrunið, önnur hafa nýlokið námi 
og eru að leita fyrir sér um starf. 
Flest hafa þá sögu að segja að þau 
fáu störf sem þeim hafa verið boðin 
bæti fjárhag þeirra lítið sem ekkert 
frá því sem nú er. Sum eru hluta-
störf, önnur eru störf sem þau sjá 
enga framtíð í og vilja finna eitt-
hvað bitastæðara. Öll eru þau 
sammála um breytingarnar sem 
atvinnuleysi hefur á daglegt líf en 
á sama tíma eru aðstæður þeirra 
þannig að forgangsröðin hefur ekki 
breyst jafn mikið hjá þeim öllum.

„Eftir þrjár vikur var ég búinn 
að snúa sólarhringnum við, svaf 
á daginn en vakti á nóttinni yfir 

tölvunni eða við sjónvarpið,“ segir 
Jóhann, sem hefur verið atvinnu-
laus í tæpt ár. Birgitta, sem er 
tveggja barna móðir, hefur eðli-
lega aðra sögu að segja enda ræður 
smáfólkið því hvenær farið er á 
fætur. Birgitta vann á elliheimili 
í Garðinum í tvö ár áður en henni 
var sagt upp í niðurskurði og hefur 
ekki fundið neitt starf við sitt 
hæfi í rúmt ár. Hún er nýflutt til 
Reykjanesbæjar og leigir þar íbúð 
ásamt kærastanum sínum. Hún 
segir atvinnuleysið ekki hafa bitn-
að mikið á fjölskyldulífinu, enda 
sé kærastinn með vinnu. „Okkur 
hefur tekist að láta þetta ganga. 
Þetta hefur ekki bitnað á krökkun-
um og ég hef ekki þurft að spara 
við mig í neinu sem þau þurfa á að 
halda.“ Hún bætir því við að umsjá 
tveggja barna sé fullt starf, eins og 
allir viti, en hún sæki námskeiðið 
til að brjóta upp daginn og leita 
tækifæra til framtíðar.

Ólöf Birna, sem nýlega lauk stúd-
entsprófi, leigir með bróður sínum 
og lætur vel af sér þótt helmingur-
inn af hennar mánaðarlegu pen-
ingum fari í húsaleigu. Þrátt fyrir 
atvinnuleysið einkennist dagur 
hennar reyndar af reglusemi sem 
fáum er töm. Hún vaknar til að fara 
á hnefaleikaæfingar á fimmta tím-
anum á nóttunni og situr Fjörefn-
isnámskeiðið yfir daginn. Að því 
loknu æfir hún dans. Doðinn sem 
oft fylgir atvinnumissi hefur því 
ekki náð til hennar; þvert á móti 
hefur hún notað tímann vel. Stefán 
hefur verið í afleysingum á sjó og í 
byggingarvinnu auk þess sem hann 
hefur sótt kvöldskóla. 

Að brjálast úr leiðindum
„Maður má ekki gera sjálfum sér 
það en freistingin er til staðar,“ 
segir Tómas þegar hópurinn er 
spurður hvort miklum tíma hafi 
verið eytt undir sæng. Hann bend-
ir á að hingað til hafi skóli og vinna 
mótað lífið, eins og hjá flestum, 
og fátt annað komist að. „Þegar 
atvinnuleysið bankar upp á er 

þetta eins og frí sem maður hefur 
aldrei fengið. Eftir nokkrar vikur 
er maður hins vegar að brjálast úr 
leiðindum.“

Jóhann segist hafa misst tíma-
skynið eftir ótrúlega stuttan tíma. 
„Áður en þetta námskeið byrjaði 
vissi maður stundum ekki hvaða 
dagur var.“ Þau segjast flest kann-
ast við það að missa tímaskynið 
og allir dagar séu eins, ekki skipti 
máli hvort sumarið eða svartasta 
skammdegið eigi í hlut. Tómas 
segir að stundum sé lífið bið eftir 
helginni eða fram að þeim tíma 
sem vinir og félagar eigi frí frá 
vinnu. 

Sama hvar borið er niður í rann-
sóknum á atvinnuleysi er sérstak-
lega vikið að hættunni á að þung-
lyndi geri vart við sig. Jenný segir 
það augljóst í fari margra sem sitji 
námskeið á vegum Miðstöðvar 
símenntunar að margir eigi erfitt 
og þunglyndi sé örugglega hluti af 
þeirri mynd. „Við reynum að koma 
til móts við það við skipulagningu á 
námskeiðinu dag frá degi.“ 

Atvinnuleysismenning
Tómas bendir á að í ástandi eins 
og nú er á Suðurnesjum hafi orðið 
til félagslíf atvinnulausra. Allir 
hafi félagsskap í iðjuleysinu vegna 
fjöldans sem glími við vandann. 
Það sé ekki til að hvetja menn til 
að fara út á vinnumarkaðinn eða 
leita tækifæra. Þetta hafi á tímum 
orðið til þess að hópurinn fái sér 
oftar „einn kaldan“, og þá á virk-
um dögum. Hópurinn er sammála 
um að þetta geti verið ástæðan 

fyrir því að atvinnulaust ungt fólk 
á svæðinu einangrast ekki og það 
geti ýtt undir það að menn sætti sig 
við atvinnuleysið.

Allt opið
Jenný segir að eftir námskeiðið sé 
hver og einn látinn íhuga hvaða dyr 
hafi opnast. „Við ræðum um tæki-
færi hér í nágrenninu eða í öðrum 
sveitarfélögum; hvort einhverjir 
geti hugsað sér að fara til útlanda 
eða taka þátt í sjálfboðastarfi. Eins 
kynnum við fyrir þeim ýmsa mögu-
leika og það kemur sterkt fram að 
þau vita einfaldlega ekki af mörgu 
sem er þarna úti. Og þegar þau 
þekkja möguleika til að komast 
af stað vita þau ekki hvernig þau 
eiga að snúa sér í því að sækja um. 
Námskeiðin auðvelda þeim að leita 
sér upplýsinga um það sem stendur 
þeim til boða og ég verð að segja 
að þau eru flest mjög jákvæð gagn-
vart þessum ólíku möguleikum.“

Jenný segist hafa lært nauðsyn 
þess að öllum sé mætt út frá styrk-
leikum þeirra en ekki veikleikum. 
„Það hefur engan tilgang að kynna 
fyrir ungu fólki möguleika til að 
halda áfram við það sem það hefur 
áður gefið upp á bátinn og jafnvel 
þolir ekki. Það á við um hefðbundna 
skólagöngu. Við þurfum líka að 
hafa hugfast að ungt fólk í þessari 
stöðu er undir miklum þrýstingi 
frá foreldrum og öðrum. Fólki sem 
þekkir ekki atvinnuleysi og finnst 
það í raun minnkun að vera ekki í 
vinnu. Það verður að sýna aðstæð-
um þess skilning.“

Atvinnulausa kynslóðin
Þegar ungmennin eru spurð 
hvaða jákvæðu hliðar þau sjái við 
atvinnuleysið eru þau fljót til svars. 
Atvinnuleysið gefur þeim tíma til 
að íhuga framtíðina. Nám er þar 
ekki undanskilið. Hins vegar er 
þetta ekki svona einfalt. Hópur-
inn þekkir vini og kunningja sem 
eru atvinnulausir en hafa ætlað að 
halda áfram í framhaldsskóla. Hins 
vegar er komið að lokuðum dyrum 

af því að kerfið reiknar ekki með 
þeim sem hafa hætt í skóla og vilja 
seinna taka upp þráðinn þar sem 
frá var horfið.

Gissur Pétursson, forstjóri 
Vinnumálastofnunar, kom inn á 
þetta atriði í viðtali við Fréttablað-
ið og benti á að 800 ungmenni hefðu 
setið eftir þegar skólar byrjuðu í 
haust. Af þeim voru 200 á atvinnu-
leysisskrá. Hann benti jafnframt á 
að kerfið væri letjandi í mörgum 
tilvikum. 

„Réttindin geta verið letjandi. 
Það er rausnarlegt að maður sem 
hættir í skóla og vinnur í eitt ár á 
veitingastað eigi rétt á atvinnuleys-
isbótum í fjögur ár á grunni þeirr-
ar vinnureynslu. Það getur verið 
letjandi fyrir fólk sem er í þeirri 
stöðu að það er ekki búið að stofna 
heimili, borðar og sefur frítt hjá 
foreldrum, og hefur góðan vasa-
pening með bótagreiðslunum. Eins 
lítilfjörlegar og bæturnar eru fyrir 
þá sem eru með fjölskyldu og heim-
ili, en það er hin hliðin á peningn-
um,“ segir Gissur. 

Verðug verkefni
Jenný kannast við þennan hugs-
unarhátt og deilir þeim ótta að hér 
geti alist upp kynslóð sem elst upp 
við atvinnuleysi og sættir sig við 
það. „Grunnurinn er auðvitað að 
lægstu laun séu hærri en atvinnu-
leysisbætur. Verkefnin sem þessu 
unga fólki eru boðin verða líka að 
vera þannig að þau séu einhvers 
virði. Það á við um tímabundin 
verkefni hjá fyrirtækjum núna og 
líka sumarvinnuna þar sem ungt 
fólk byrjar á vinnumarkaði,“ segir 
Jenný. 

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

1
Jóhann Friðrik Unn-
steinsson, 26 ára, 
atvinnulaus í tæpt ár

2 
Stefán Freyr Vestmann, 
21 árs, atvinnulaus í fjóra 
mánuði

3  
Birgitta Fann-
dal Gunnars-
dóttir, 26 ára, 
atvinnulaus í 
eitt ár

4 
Haraldur Lúðvík Haraldsson, 23 
ára, atvinnulaus í 18 mánuði 
(hafði vinnu í tvo mánuði á því 
tímabili)

5 
Ólöf Birna Torfadóttir, 
20 ára, atvinnulaus í sjö 
mánuði

6 
Sandra Ösp Eyjólfsdóttir, 
20 ára, atvinnulaus í sex 
mánuði

7 
Tómas Freyr Sigurjóns-
son, 22 ára, atvinnulaus í 
sex mánuði

Dagarnir renna allir út í eitt
Atvinnuleysið á Suðurnesjum er það mesta á landinu og kemur ekki síst niður á ungu fólki. Í viðtali við Fréttablaðið segja sjö úr 
þessum hópi frá því hvernig dagarnir renna í eitt og hvernig þátttaka í réttu námskeiði hefur blásið þeim von í brjóst.

FRÉTTASKÝRING: Atvinnuleysi á Íslandi 4. hluti

Fjórði hluti af níu
Á mánudaginn: Börn og barnafjölskyldur

Eftir þrjár vikur var 
ég búinn að snúa 

sólarhringnum við, svaf á 
daginn en vakti á nóttinni yfir 
tölvunni eða við sjónvarpið,

JÓHANN FRIÐRIK UNNSTEINSSON
26 ÁRA
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A
lþingi hefur samþykkt að sækja um aðild að Evrópu-
sambandinu. Ríkisstjórnin hefur slíka aðildarumsókn 
á stefnuskrá sinni. Hún ber jafnframt ábyrgð á því að 
ljúka aðildarviðræðum með þeim hætti að sem beztur 
aðildarsamningur náist. Þannig mætti ætla að ráðherr-

arnir sem skipa ríkisstjórnina líti á málið. Það gera þeir þó ekki 
allir.

Á fundi samningahóps Íslands um landbúnaðarmál með samn-
ingamönnum ESB í Brussel fyrir skömmu lýsti Sigurgeir Þor-
geirsson, formaður hópsins og ráðuneytisstjóri í landbúnaðarráðu-
neytinu, því yfir að Ísland féllist á sameiginlega landbúnaðarstefnu 
ESB sem grundvöll viðræðnanna. Slíkt liggur beint við; það var 
Ísland sem sótti um aðild að Evrópusambandinu en ekki öfugt. 

Ráðuneytisstjórinn starfar í 
umboði og á ábyrgð landbúnað-
arráðherrans, Jóns Bjarnasonar, 
og ætla mætti að sú afstaða sem 
hann setti fram væri afstaða ráð-
herrans.

Það er hins vegar öðru nær. 
Eftir fundinn sagði Jón Bjarna-
son hér í blaðinu að íslenzk lög 

ættu ávallt að ráða tilhögun landbúnaðar hér á landi og lýsti þannig 
í raun ráðuneytisstjórann sinn ómerking. 

Fréttablaðið sagði í síðustu viku frá nýju ákvæði í reglugerð 
ESB um kvótaúthlutun, sem kveður á um að einstök aðildarríki 
ákveði sjálf kvóta í litlum, staðbundnum stofnum, í stað þess að 
tekin sé sameiginleg ákvörðun í ráðherraráði ESB, sem hefur verið 
mörgum þyrnir í augum. Um þetta sagði Össur Skarphéðinsson 
utanríkisráðherra hér í blaðinu að reglugerðin væri „sterkt for-
dæmi“ og í samræmi við nýja hugsun innan ESB um að umsjón 
með staðbundnum stofnum væri flutt sem næst upprunanum. 
Breytingin væri í anda þeirra sjónarmiða sem Ísland hefði haldið 
fram. 

Eftir að utanríkisráðherrann lét þessi ummæli falla sá Jón 
Bjarnason ástæðu til að láta blaðafulltrúa sinn senda út yfirlýs-
ingu um að breytingin gæti alls ekki orðið grundvöllur neinna við-
ræðna, né styddi hún við samningskröfur Íslands. Ráðherrann vill, 
rétt eins og í landbúnaðarmálunum, halda fram ýtrustu kröfum 
um algjöra undanþágu frá sameiginlegri stefnu ESB, í stað þess 
að reyna að finna sameiginlegan flöt sem geti orðið til þess að 
sjónarmið Íslands verði hluti af stefnu ESB. Það er þó sú leið sem 
umsóknarríki hafa oftast farið til að gæta sinna brýnustu hags-
muna við inngöngu í Evrópusambandið.

Þetta er í ákveðinni þversögn við það að nú vinna menn dag 
og nótt í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu við að breyta 
íslenzkri sjávarútvegsstefnu þannig að hún verði líkari sjávarút-
vegsstefnu ESB, með byggðakvótum og félagslegum styrkjum, eins 
og Pawel Bartoszek benti á í ágætum pistli hér í blaðinu í gær. En 
það er annar handleggur. 

Þegar hugmyndir Jóns Bjarnasonar um að draga aðildarum-
sóknina til baka hljóta ekki hljómgrunn grípur hann til þess ráðs 
að reyna að spilla fyrir þeim viðræðum sem eru hafnar og veikja 
samningsstöðu Íslands. Væri ekki hreinlegra að Jón Bjarnason 
yfirgæfi einfaldlega þessa ríkisstjórn sem vill leyfa „erlendu 
stórveldi“ að „taka hér stjórnartauma af réttkjörnum og lýðræðis-
legum stjórnvöldum landsins“ – svo notuð séu hans eigin stóru orð?

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Íslandsbersi staðhæfði á 
sínum tíma að víxlarar á 
Englandi vildu heldur fals-
aða peninga en íslenska. Í 

þessum skáldskap Halldórs Lax-
ness var beitt ádeila fyrir fjörutíu 
árum fyrir þá sök að allir vissu 
að í honum var sannleikskorn. Af 
því korni hefur nú vaxið veruleiki 
sem á ekki lengur neitt skylt við 
skáldskap og margir telja reyndar 
helstu gæfu þjóðarinnar. 

Fjármálaráðherra sagði tvennt 
í byrjun vikunnar um íslensku 
krónuna sem hefur afgerandi póli-
tíska þýðingu. Í fyrsta lagi full-
yrti hann að krónan hefði verið 
til mikillar gæfu fyrir útflutn-
ingsgreinarnar og skaðlegt væri 
að tala hana niður. Í annan stað 

upplýsti hann 
að engin fram-
tíðarstefna yrði 
mótuð af hálfu 
ríkisstjórnar-
i n n a r  nem a 
krónan yrði þar 
jafn kostur á við 
aðra. 

Ummæli fjár-
málaráðherra 
féllu á Alþingi. 
Engi nn sem 

þar á sæti bað ráðherrann að færa 
fram rök fyrir gengisfellingar-
gæfukenningunni. Það var eins 
gott fyrir hann því allir helstu 
hagvísar sýna að þremur árum 
eftir hrun ríkismyntarinnar bólar 
ekki enn á vexti í útflutningi. 

Gæfukenning fjármálaráðherr-
ans og margra annarra leiddi hins 
vegar fjölmörg heimili og fyrir-
tæki í gjaldþrot. Þannig varð til 
afgangur í vöruviðskiptum með 
minni kaupmætti og stöðvun fjár-
festinga.

Öll stærstu útflutningsfyrir-
tækin í sjávarútvegi og iðnaði 
gera upp reikninga sína í erlendri 
mynt. Árið 2009 höfðu nærri 
fjörutíu úr hópi þrjú hundruð 
stærstu fyrirtækja landsins yfir-
gefið krónuna. Nærri lætur að 
velta þeirra innanlands hafi sam-
svarað tveimur þriðju hlutum 
landsframleiðslunnar og heildar-
velta þeirra hafi verið fjórðungi 
meiri. Hvernig rímar þessi veru-
leiki við kenningu ráðherrans? 

Gæfukenningin um hrun krónunnar

Landsvirkjun hefur notað 
bandaríska dali í reikn-
ingsuppgjöri sínu í bráð-
um áratug. Meðan krón-

an er til má segja að ríkisvaldið 
geti með engu móti sýnt meiri 
vantrú á ríkismyntinni en að láta 
öflugasta ríkisfyrirtækið gera 
upp í erlendum gjaldmiðli. Þessi 
ákvörðun var að sönnu tekin í tíð 
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks.

Nú fer formaður VG hins vegar 

með öll atkvæði á hluthafafund-
um félagsins. Ef hann vill vera  
trúr kenningu sinni um gildi 
krónunnar og gæfu gengisfell-
inganna hvers vegna hefur hann 
þá ekki ákveðið að breyta reikn-
ingum Landsvirkjunar í íslensk-
ar krónur á ný? Ber honum ekki 
skylda til að grípa til þeirra ráða 
sem farsælust eru í ríkisrekstr-
inum?

Í þessu tilviki hefur fjármála-
ráðherra völd til þess einn og sér 

að sýna hvernig athafnir fylgja 
orðum. Ef kenning hans um ágæti 
ríkismyntarinnar væri rétt ætti 
Landsvirkjun að sýna mun betri 
afkomu með því að taka upp 
íslenskar krónur. Með gagnálykt-
un af ummælum ráðherrans gæti 
hann með slíkri ráðstöfun talað 
upp gengi krónunnar. Á þessu 
hefur orðið bið. Aðeins tvær 
skýringar geta verið á því: Van-
trú á eigin orðum eða vanræksla 
í starfi. 

Orð og athafnir

Efnahagsáætlunin sem 
fyrri ríkisstjórn vann 
með AGS rennur út í 
ágúst. Efnahagsráð -

herrann hefur gefið til kynna að á 
næstunni muni ríkisstjórnin birta 
nýja áætlun sem vísa á veginn inn 
í framtíðina. Þegar fjármálaráð-
herrann segist ekki ætla að sam-
þykkja neina stefnumörkun nema 
krónan verði þar jafngild öðrum 
kostum hlýtur hann að vera að 
vísa til þessara áforma. 

Stefnan í peningamálum er 
öxullinn sem aðrir þættir efna-
hagsstefnunnar snúast um. Eigi 
framtíðarstefnan í efnahags-
málum að byggjast á því að setja 
fram tvo eða fleiri kosti um sjálf-

an burðarás hennar verður hún 
að sjálfsögðu innihaldslaus með 
öllu. Yfirlýsing fjármálaráðherra 
bendir til að Samfylkingin ætli 
einu sinni sem oftar að gefa eftir 
fyrir VG. 

Tími bollalegginga um mismun-
andi leiðir í peningamálum er lið-
inn. Tími skýrrar stefnumörkunar 
er runninn upp. Reyndar rann hann 
upp fyrir hrun krónunnar. Furðu 
sætir að engin umræða verður í  
samfélaginu þegar fjármálaráð-
herra boðar svo váleg tíðindi um 
áframhaldandi hringlandahátt og 
óvissu á þessu mikilvægasta sviði 
efnahagsmálanna.

Þessi ummæli fjármálaráðherra 
veikja samningsstöðu Íslands í við-

ræðum við ESB með sama hætti 
og delluyfirlýsingar forsetans á 
erlendum vettvangi um að Ísland 
skáki nú öðrum Evrópuþjóðum 
með krónunni. Utanríkisráðherr-
ann talar í eina átt og fjármálaráð-
herrann og forsetinn í aðra. Hvorki 
fyrirtækin né launamenn vita hvert 
ferðinni er heitið og því síður þær 
þjóðir sem við eigum helst sam-
skipti við.

Ef að líkum lætur verða lyktir 
málsins þær að forsætisráðherra 
staðhæfir að stefnuleysið skrifist á 
bölsýnisreikning íhaldsins og þjóð-
in muni stýra ríkisstjórninni í alls-
herjaratkvæðagreiðslu í fyllingu 
tímans. Þessi atvik öll eru betra efni 
í skáldsögu en pólitískan veruleika.

Ný efnahagsáætlun án innihalds?

Af hverju er Jón Bjarnason enn í ríkisstjórninni?

Stóru orðin

Þegar þú vilt fá það besta út úr lífinu!

Faxafeni 14    www.heilsuborg.is

Sjúkraþjálfun í Heilsuborg
Halldóra S. Gunnlaugsdóttir
löggiltur sjúkraþjálfari hefur hafið 
störf hjá Sjúkraþjálfun Íslands 
í Heilsuborg. 
Tímapantanir í síma 560 1010.



UPPLÝSINGATÆKNIMESSAN

Tækifæri, þróun og
tækninýjungar
Á UTmessunni getur þú tekið þátt í fjölmörgum leikjum með glæsilegum vinningum. Þar verður 
tölvuleikjakeppni þar sem gestir geta prófað nýjustu tæknina í stjórn tölvuleikja, skemmtiatriði, 
barnahorn og léttar veitingar fyrir alla. Ekki missa af spennandi örfyrirlestrum frá mörgum af 
áhugaverðustu upplýsingatæknifyrirtækjum landsins.

Tækifærin eru í upplýsingatækni!
Námskynningar í greinum sem tengjast upplýsingatækni verða á vegum Háskóla Íslands og 
Háskólans í Reykjavík. 

Veitingar meðan birgðir endast! Popp, kók, safi, ís, súkkulaði og fleira!
Kynntu þér dagskrána á www.utmessan.is

Allir velkomnir 
í Háskólann í Reykjavík, Nauthólsvík

Í DAG
fyrir alla fjölskylduna

messan
U

T



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

Tjöruhreinsir
1 ltr.
5022425

Brjálað verð alla helgina!!!

HEIMILIS 
DAGAR

20% 
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM

FLÍSUM*

Eik 3ja stafa
6 mm Plastparket
frá Egger Austurríki,
fæst líka í Hnotu
146956

ket 

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

1.190kr/m2

Eikar plastparket

Eldhúsvaskur 
86x43,5 cm.
8032530

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

AUTO 
GLYM 

Bílavörur í 

miklu úrvali

5022425

14.690,-

löndunartækiB
denEd
90002379

Hillurekki
Raxa Power.
180x90x45cm
Hver hilla
ber 175 kg.
5803665

9.890,-

25% 
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM

HILLUREKKUM

Frábært í geymsluna 

og bílskúrinn

5.995,-
7.995,-

tilboð

HHáHáHáþþþrýstidæla
NILFISK, 100 Bar.
5254240

LÆGSTALÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*

14.995,-

AÐEINS 

UM HELGINA!

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

999,-

Skútuvogi og Selfossi                                     99kr

aðeins

Laugardag 12-16

S
L

Vaffla og kaffi

Ryksuga
Power Plus ryksuga
fyrir ryk og vatn
1200W 20ltr
5247007

a

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

7.995,-

OPIÐ
Í SKÚTUVOGI

TIL 21:00



Tilboð gilda ekki af vörum 
merktum " Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar".
enda er það lægsta verð  sem við bjóðum á hverjum tíma.

*LÆGSTA LÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR
T
m
e

*
HLÆGSTALÁGA VERÐ 

HÚSASMIÐJUNNAR*

InnimálningI
ltr.Hvítt, gljástig 10, 3 

7119960

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

1.995,-

20% 
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM

BÚSÁHÖLDUM*

járn
 CB5

uofn
20 ltr. 800W.

LÆGSTALÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*

9.900,- Loftljós
Lohals, hvítt hanngandi
einnig til silfurlitaað.
6000786

n
520.0

LÆGSTALÁGA VERÐ 
HÚSASMIÐJUNNAR*

2.490,-

AÐEINS 

UM HELGINA

Barnaherbergi

10 m2 loft og veggir verð frá 5.990.-

Svefnherbergi

16 m2 loft og veggir verð frá 8.990.-

Stofa
22 m2 loft og veggir verð frá 11.990.-

ódýrt að mála!

3.690,-
5.289,-

tilboð

ÖrÖrbb
Unit
1840909

Samlokuj
BOMANN,
1840844

bylgj
ed, 2

0909

2

Gæðaa gasgrill 
Burnyy Sizzler 200
10.0 kWW
Grillflöttur 44x50 cm.
Hitagrinnd 44x14 cm
2 ryðfrííir brennarar
Flame ttamer hlíf 
yfir breennurum
Postulínsemelerað 
lok, grill og grillgrind
sem vaarnar ryðmynduun.
3000272 39.900

49.900

Helgarsprengja!
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Ágæti borgarstjóri. Mig langar 
með bréfi þessu að miðla til 

þín af reynslu minni í ljósi fyrir-
hugaðrar breytingar á rekstri leik- 
og grunnskóla Reykjavíkur. Sú 
reynsla sem ég vitna til spannar 
20 ár sem stjórnandi, meðal ann-
ars hjá einu af stærstu fyrirtækj-
um heims, IBM, þá var ég fram-
kvæmdastjóri hjá Símanum og 
Samskipum, forstjóri hjá Opnum 
kerfum og nú rek ég eigið ráðgjaf-
arfyrirtæki. 

Sem stjórnandi hef ég unnið að 
mörgum sameiningarverkefnum 
þar sem stórar deildir og svið eru 
sameinuð, sem og heilu fyrirtæk-
in. Sum sameiningarverkefnin 
voru unnin með öllum hagsmuna-
aðilum, eigendum, starfsmönn-
um og stjórnendum frá byrjun. 
Önnur sameiningarverkefni voru 
unnin og kláruð af yfirstjórn, sett 
í framkvæmd í framhaldinu og 
reynt að fá alla til liðs við fram-
kvæmd breytinganna. Margar af 
þessum sameiningum tókust vel 
á meðan markmið annarra náð-
ust ekki fram. Sem betur fer lærð-
ist það fljótt að þær sameiningar 
sem ekki voru unnar frá upphafi 
með öllum hagsmunaaðilum voru 
dæmdar til að mistakast. Það er 
því lykilatriði að hafa alla hags-
munaaðila með frá byrjun; þá og 
því aðeins eru líkur á því að mark-
mið sameiningar náist.

Nýverið skilaði starfshópur á 
vegum Reykjavíkurborgar af sér 
skýrslu um tækifæri til samrekstr-

ar og/eða sameiningar leikskóla, 
grunnskóla og frístundaheimila. Sú 
skýrsla er nú kynnt sem aðgerð til 
hagræðingar í kjölfar bankahruns. 

Í skýrslunni kemur fram að 
haft hafi verið samband við full-
trúa foreldra með það að mark-
miði að upplýsa um störf nefnd-
arinnar, sem og fá viðbrögð við 
tillögum og hugmyndir um aðgerð-
ir, auk þess sem opnuð hafi verið 
ábendingagátt á internetinu. Tekið 
er fram í skýrslunni að foreldrar 
og starfsfólk hafi varað við sam-
einingum og þá segir í skýrslunni 
að umræðupunktar rýnihópa hafi 
hvorki verið flokkaðir né túlkað-
ir. Öll þessi viðleitni starfshóps-
ins við að kalla til hagsmunaaðila 
hefur mistekist, annars vegar 
vegna þess að foreldrar og starfs-
fólk upplifði ekki þessa viðleitni 
sem samstarf; umræður og fundir 
undanfarna daga eru til sönnun-
ar um það. Hins vegar virðist við 
lestur skýrslunnar sem ekki hafi 
verið tekið mark á tillögum og við-
brögðum foreldranna.

Í ljósi ofangreinds fullyrði ég 
það að fyrirhugaðar sameining-
ar munu ekki skila tilætluðum 
árangri. Reiði foreldra og starfs-
manna mun koma niður á fyrir-
huguðu sameiningarferli með 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum, 
einkum og sér í lagi þar sem við 
erum að höndla með fjöregg þjóð-
arinnar, börnin okkar.

Þessar tillögur eru nú sett-
ar fram sem aðgerðir til sparn-
aðar í kjölfar bankahruns. Tal-
naglöggur einstaklingur er ekki 
lengi að sjá að fyrirhugaðar sam-
einingar og breytingar á deildum 
grunn- og leikskóla eru ekki sett-
ar fram með sparnað í huga. Þær 
169 milljónir sem þær eiga að skila 
á ári jafngilda eingöngu 0,30% af 

heildarrekstri Reykjavíkurborg-
ar (A hluta) og 0,65% af rekstri 
mennta- og leikskólasviðs borg-
arinnar. Sameiningarferli eru í 
eðli sínu dýr og munu éta þennan 
meinta sparnað upp og meira til. 
Þess vegna er það rangt að tengja 
þessar breytingar við hagræðingu 
vegna bankahrunsins. Ef einhvern 
langar til að tengja þetta verk-
efni við banka, þá ætti að tengja 
það við vaxtastig því þessi meinti 
sparnaður jafngildir eingöngu 
0,07% breytingu á vaxtakjörum 
borgarinnar (A og B hluta).

Ágæti Jón, í ljósi ofangreinds 
mæli ég eindregið með að hætt 
verði við fyrirhugaðar samein-
ingar. Besti flokkurinn lofaði 
okkur því að hann myndi koma 
með nýjar nálganir, skemmti-
legar nálganir. Það er hægt að 
ná ótrúlegum árangri með því að 
vinna með aðstæður og virkja þau 
öfl í umhverfinu sem hafa skiln-
ing, metnað, vilja og getu til að 
gera góða hluti. Ég vona að þín 
upplifun af fundum með foreldr-
um og starfsfólki leik- og grunn-
skóla í Grafarvogi og Breiðholti sé 
sú að þar eru foreldrar og starfs-
fólk sem skilur þá stöðu sem þjóð-
félagið er í, hefur metnað fyrir 
öflugu skólastarfi og hefur fullt 
af hugmyndum um það hvernig 
hægt er að ná fram sparnaði án 
þess að tefla í tvísýnu því öfluga 
skólastarfi sem nú er unnið. Ef þið 
mynduð til dæmis gefa hverjum 
skóla tækifæri til að vinna að hug-
myndum með foreldrum og jafn-
vel nemendum þá er ég fullviss 
um að þannig vinnubrögð myndu 
skila mun meira en þeim 169 millj-
óna króna sparnaði á ári sem að er 
stefnt með sameiningum og breyt-
ingum á deildum skólanna. 

Með bestu kveðjum.

Opið bréf til borgarstjóra
Skólamál

Agnar Már 
Jónsson
Þriggja barna faðir í 
Breiðholtinu

Af hverju hafa engir ráðamenn 
í landinu barist fyrirvaralaust 

fyrir hagsmunum Íslendinga af því 
að þurfa ekki að borga Icesave-kröf-
urnar? Þeir hafa tekið þátt í samn-
ingamakki við Breta og Hollendinga 
um kjörin á greiðslunni. 

Af hverju hefur enginn þeirra 
einfaldlega sagt við þessar þjóðir: 
Við teljum okkur ekki eiga að borga 
og munum því ekki gera það, nema 
dómstóll, sem lögsögu hefur í mál-
inu, hafi dæmt okkur til þess? Þess 
vegna er tilgangslaust að ræða skil-
mála. 

En þjóðin á ekki að láta bugast þó 
að afstaða ráðamanna sé óskiljan-
leg. Fellum Icesave-lögin.

Helgan rétt á að taka af okkur
Frammistaða íslenskra ráða-

manna í Icesave-málinu hefur 
verið bágborin svo ekki sé meira 
sagt. Í raun var það aðeins ein-
faldur réttur Íslendinga sem þeim 
bar frá upphafi að tryggja: Réttur-
inn til  hlutlausrar málsmeðferð-
ar fyrir dómi um hvort lagaleg 
skylda hvíldi á okkur til að greiða 
Icesave-kröfurnar. 

Þetta er helgur réttur sem allir 
eiga að njóta í vestrænum réttar-
ríkjum og er varinn í stjórnar-
skrám þeirra flestra. 

Það var skylda ráðamanna þjóð-
arinnar að tryggja okkur hann. 
Þeir hafa ekki sinnt þeirri skyldu. 
Þvert á móti vilja þeir að við 
tökum á okkur skuldbindinguna 
án þess að hafa fengið að njóta 
þessa réttar. Fellum Icesave-lögin.

Brynjar Níelsson hrl.
Björgvin Þorsteinsson hrl.
Haukur Örn Birgisson hrl.
Jón Jónsson hrl.
Reimar Pétursson hrl.
Tómas Jónsson hrl.
Þorsteinn Einarsson hrl.

Afstaða ráðamanna 
og helgur réttur okkar

Icesave

Sjö hæsta-
réttarlögmenn
skrifa um Icesave-lögin

AF NETINU

Það vantar allt spönk í þetta lið
Það kemur fyrir að mig langi að blogga og lýsa yfir afdráttarlausum stuðningi 
við ríkisstjórnina, inngöngu í ESB og mæla með því að fólk merki við já 9. 
apríl og færa fyrir því rök en það vantar eiginlega alla stemningu í „okkar lið.“
Það er eins og ríkisstjórnin nenni ekki eða þori ekki að hafa sig í frammi og 
mæla fyrir þessum málum sem nú ber hæst [...] Þess í stað er eins og hún 
bíði þess, södd lífdaga, að íhaldið og hinir flokkarnir taki völdin í landinu 
þegar Icesave lögunum verður hafnað og ESB umsóknin töluð ofan í svaðið.
Enginn úr stjórnarliðinu talar fyrir ESB umsókninni og kjaftagleiðir and-
stæðingar aðildar fá óáreittir að tala fólk yfir á sitt band með rakalausum 
þvættingi og hræðsluáróðri.  [...] Það vantar allt spönk í þetta lið.
blog.eyjan.is/sludrid Björgvin Valur Guðmundsson

www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfjörður • Sími 470 7700
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Nánari upplýsingar veitir 
Sigurður Ólafsson, fræðslustjóri 
Alcoa Fjarðaáls í síma 843 7718 
eða með tölvupósti: 
sigurdur.olafsson@alcoa.com 

Umsækjendum er bent á að 
fylla út umsókn á heimasíðu 
Alcoa, www.alcoa.is

Umsóknarfrestur er til og með 
28. mars 2011.

Alcoa Fjarðaál hyggst styrkja tvo nema til meistaranáms í verkfræði málmframleiðslu. 

Um er að ræða tveggja ára námsbraut sem lýkur með MSc-gráðu vorið 2013, miðað við 

eðlilega námsframvindu. Styrkurinn á að mæta uppihaldi meðan á námi stendur.

Styrkur til meistaranáms
í málmframleiðslu

Styrkur til náms

-

-

Nánari upplýsingar um námið liggja frammi á vef skólans á slóðinni; 
www.ntnu.edu/studies/mslimetal
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Mjódd
Salavegur
Hverafold

Akureyri
Höfn 

Grindavík
Reykjanesbær

KRÆSINGAR  
& KOSTAKJÖR
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en hann er einnig forfallinn veiði-
maður eins og hann orðar það 
sjálfur. „Ég er mikill skotveiði-
maður, veiði rjúpu og gæs. Svo er 
ég líka í stangveiði á sumrin þó 
að ég sé kannski ekki alveg jafn 
brjálaður í því og skotveiðinni,“ 
segir Hilmir sem gæti alveg hugs-
að sér að flytja upp í sveit. „Von-
andi endar það bara þannig að ég 
sest að í sveitinni, ég væri mjög til 
í það.“

Atvinnulaus um kreppuvetur
Hilmir tókst á við náttúruöflin 
þegar hann fór í sjómennsku haust-
ið 2008. „Ég ætlaði að taka mér frí 
frá leiklistinni en náði bara tveim-
ur túrum. Þá kom kreppan, allt 
hrundi og sjómennirnir vildu fá 
plássin sín til baka. Ég hafði hins 
vegar sagt nei við öllum leikara-
störfum þennan veturinn þannig 
að ég sat eiginlega uppi atvinnu- 
og launalaus í átta mánuði,“ segir 
Hilmir sem segir þennan kreppu-
vetur því hafa verið sérstaklega 
skrítinn og óvenjulegan fyrir hann. 
„En þetta var ágætis tími, ég fékk 
tíma til að hugsa. Ég gerði nú mest 
lítið en eitthvað var ég að skrifa, 
koma hugmyndum sem höfðu lengi 
verið í kollinum á blað og í raun-
inni var ég þannig meira skapandi 
en ég hafði verið um árabil.“

Hilmir segir skáldsögu og hand-
rit í smíðum, en verkin séu enn í 
skúffunni og alls ekki á leið upp 
úr henni að sinni. „Ég er allt-
af eitthvað að skrifa, en geri það 
ekki sérlega skipulega. Ég held 
mig nú samt við sömu verkin, er 
ekki alltaf að skrifa eitthvað nýtt. 
En ég hef ekki þorað að sýna þetta 
neinum, ég veit ekkert hvernig 
svoleiðis gengur fyrir sig,“ segir 
Hilmir hógvær. „Kannski maður 
bíði bara eftir því að komast á eft-
irlaun til að fara að sinna skrift-
unum af viti.“  

FJÖLBREYTNIN HEILLAR Hilmir Snær Guðnason kann því best að fást við sem fjölbreyttust verkefni sem leikari og leikstjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

R
úmlega níu að 
morgni dags er 
fámennt á notalegu 
kaffihúsi í miðbæn-
um. Vetrarfærðin 
hefur gert það að 

verkum að eigandinn er aðeins 
seinna á ferðinni en vanalega en 
það kemur ekki að sök. Kaffivél-
in þarf tíma til að hitna en kaffið 
er dásamlegt þegar það er borið á 
borð. Þá höfum við Hilmir Snær 
Guðnason leikari komið okkur 
fyrir í þægilegum hægindastól-
um og erum byrjuð að spjalla. Það 
fyrsta sem ber á góma hjá okkur er 
leikritið sem frumsýnt verður eftir 
tæpa viku, Strýhærði Pétur.

„Þetta er eitt af þessum leikrit-
um sem erfitt er að skilgreina, það 
er byggt á ljóði frá 19. öld sem er 
mjög gróteskt, það segir frá börn-
um og hvernig fer fyrir þeim ef 
þau óhlýðnast fyrirmælum, í stuttu 
máli fer afar illa fyrir þeim,“ segir 
Hilmir Snær. Hann fer með hlut-
verk sögumanns í verkinu Strý-
hærða Pétri sem frumsýnt verður 
næsta föstudagskvöld í Borgar-
leikhúsinu. „Þetta eru litlar sögur, 
sagðar með látbragði og svo syngj-
um við öll og leikum á hljóðfæri, 
þetta er fyndin sýning, pínulít-
ið eins og barnasýning fyrir full-
orðna,“ segir Hilmir Snær og hlær 
við. „En alls ekki fyrir börn, best 
að taka það skýrt fram.“

Gaman að leika hálfvitann
Hilmir Snær er nú að ljúka sínum 
öðrum vetri sem fastráðinn í Borg-
arleikhúsinu, tímabil sem hefur 
verið gott og gjöfult fyrir hann. 
Á verkefnaskrá vetrarins eru ólík 
hlutverk svo sem Kaliban í Ofviðr-
inu, Mefistó í Faust sem Vesturport 
setti upp í samvinnu við Borgar-
leikhúsið og nú má sjá hann á hvíta 
tjaldinu í bíómyndinni Okkar eigin 
Osló. „Það var mjög gaman að fá að 

leika hálfvitann í myndinni, leiðin-
lega fyrrverandi eiginmanninn í 
stað þess að vera sjarmörinn. Í leik-
húsunum er maður yfirleitt að fást 
við eitthvað nýtt en hættan virð-
ist meiri að festast í einhverjum 
týpum í kvikmyndum,“ segir Hilm-
ir Snær sem fagnar því að fást við 
ólík hlutverk. „Leikarar geta fest í 
ákveðinni gerð af hlutverkum. Það 
eru auðvitað leikstjórar sem velja 
í hlutverk og hættan er sú að þeir 
velji þig í hlutverk vegna þess að 
þeir hafa séð þig gera ákveðna hluti 
vel áður. En auðvitað getur maður 
passað þetta eitthvað sjálfur.“

Hilmir hefur eins og margir leik-
arar einnig fengist við leikstjórn. 
Hann segir störfin gerólík. „Þegar 
maður er leikstjóri þá situr maður 
uppi með alla ábyrgðina á sýning-
unni á herðum sér. Maður er aldrei 
í fríi,“ segir Hilmir sem fékk Grím-
una fyrir leikstjórn sína á verk-
inu Fjölskyldan sem hefur slegið í 
gegn, tugir sýninga eru að baki og 
það virðist ekkert letja áhorfend-
ur þó að verkið séu fjórir tímar. 
„Það er æðislegt hvað fólk nennir 
að leggja á sig,“ segir Hilmir og 
hlær. „Nei þetta er frábært, ætli 
fólk þyrsti ekki bara í góða sögu. 
Það er gaman hvað aðsóknin hefur 
verið góð í leikhúsið undanfarið.“

Hestasveinn Benna Erlings
Fram undan hjá Hilmi eru spenn-
andi hlutir, fyrir utan frumsýn-
inguna er ferð til Pétursborgar 
með Vesturporti á döfinni, „Vest-
urport er að fara að taka við Evr-
ópuverðlaunum í leiklist og verður 
Faust sýndur af því tilefni,“ segir 
Hilmir sem er sömuleiðis farinn að 
huga að uppsetningu á Kirsuberja-
garðinum eftir Tsjekov sem hann 
mun leikstýra í Borgarleikhúsinu. 
Óvenjulegt verkefni bíður hans svo 
í sumar.

„Ég ætla ég að vera hestasveinn 

fyrir Benna vin minn. Benedikt Erl-
ingsson, leikara og leikstjóra. Hann 
er að fara að gera kvikmynd í fullri 
lengd um íslenska hestinn, um hest-
inn í manninum og manninn í hest-
inum. Ég ætla að hjálpa honum með 
járningar og að rigga upp stóðun-
um fyrir hann,“ segir Hilmir sem 
er forfallinn hestamaður og hefur 
verið síðan sá hinn sami Benedikt 
kynnti hann fyrir hestamennskunni 
þegar þeir voru drengir.

„Hann dró mig í hestamennskuna 
þegar við vorum strákar, við feng-
um að ríða út á hestum foreldra 
hans. Benni fékk svo sjálfur hest 
í sumarlaun eftir sveitastörf, fal-
lega meri. Við riðum saman út um 
allar jarðir þrettán ára strákar. Ég 
heillaðist strax af hestum en eign-
aðist reyndar ekki minn fyrsta hest 
fyrr en ég var útskrifaður leikari úr 
Leiklistarskólanum, hafði ekki efni 
á því fyrr.“ segir Hilmir og brosir.

Náttúran í nýju ljósi
Spurður hvað það var sem heillaði 
við hestamennskuna er Hilmir 
ekki seinn til svars. „Ég man enn 
upphaflega kikkið sem ég fékk 
við að ríða út, það tengdist ólýsan-
legri frelsistilfinningu. Á hestbaki 
kemst maður í ótrúleg tengsl við 
frelsi, fegurð og náttúru. Í hesta-
ferðum þá sér maður íslenska nátt-
úru í alveg nýju ljósi, fyrir utan 
að vera með 70 til 80 hross í stóði, 
sem er frábært,“ segir Hilmir sem 
á marga góða vini úr leikarastétt 
sem einnig eru í hestum. „Hesta-
mennska hentar kannski ágætlega 
með leikarastarfinu, við fáum góð 
frí á milli æfinga og getum þannig 
sinnt hestunum vel. Maður kemst 
kannski ekki í frumsýningarviku 
en þá er hægt að biðja félagana um 
aðstoð. Það sem er líka mjög gef-
andi við hestana er að áskorunin 
vex með hverju ári.“

Útiveran er Hilmi mjög að skapi 

Gott að fá næði til að hugsa
Hilmir Snær Guðnason er einn afkastamesti leikari Íslands. Um þessar mundir er hann við æfingar á ruslóperunni Strýhærða 
Pétri en hann fer með hlutverk sögumanns í þessu óvenjulega verki. Hann gaf sér tíma til að hitta Sigríði Björgu Tómasdóttur 
yfir kaffibolla einn hráslagalegan morgun í vikunni og sagði henni frá starfi, leik og skáldsögunni í skúffunni. 

Ég man enn upp-
haflega kikkið sem 
ég fékk við að ríða út, 
það tengdist ólýsan-
legri frelsistilfinningu.

H in djöfullega kabarett-
sveit Tiger Lillies hnaut 

um ljóðabálkinn Struwwel-
peter eftir Hoffmann lækni og 
úr varð söngleikurinn Shock-
head Peter. Í ljóðum Hoff-
manns er sagt frá afdrifum 
barna sem ekki hlýða for-
eldrum sínum, hrekkja dýr og 
fólk. Börnunum hefnist illilega 
fyrir alla óknyttina, þau deyja 
og brenna. Efniviðurinn fellur 
eins og flís við rass að hug-
myndaheimi furðufuglanna í 
Tiger Lillies og höfundarnir 
hafa sópað til sín verðlaunum 
fyrir söngleikinn – sem er ekki 
við hæfi barna. Hilmir Snær 
og aðrir leikarar sýningarinn-
ar syngja og leika á öll hljóð-
færi í uppfærslu Borgarleik-
hússins. „Ég spila nú ekki á 
hljóðfæri en syng og slæ takt-
inn,“ segir Hilmir Snær.

Slær taktinn í 
Strýhærða Pétri

■ EKKI VIÐ HÆFI BARNA
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Evran á sér langan aðdraganda, eins og svo margt í evrópsku samstarfi. 
Forsvarsmenn aðildarríkjanna lýstu því hátíðlega yfir 1969 og 1972 að þeir 
ætluðu að koma á efnahags- og myntsamstarfi ekki síðar en 1980. En hjólin 
fóru ekki að snúast fyrr en á ofanverðum níunda áratugnum.
■ 1979 varð þó til EMS, peningakerfi Evrópu. Stofnaður var sameiginlegur 

varasjóður til að grípa inn í markaði. ECU, evrópska mynteiningin, var nýtt 
til innri viðskipta. Með ERM, gengissamstarfi Evrópu, voru sett viðmið 
um innbyrðis gengi mynta ríkjanna.

■ Margt stóð í vegi fyrir nánara myntsamstarfi á þessum árum, en tvennt 
ýtti því áfram. Í fyrsta lagi myndi það þjóna markmiði ESB um aukið 
pólitískt samstarf. Í öðru lagi hefði það í för með sér hagsbætur.

■ Aðildarríkin, nema Bretland, kvittuðu 1989 upp á skýrslu um efnahags- 
og myntkerfissamband, sem varð síðar að EMU, efnahags- og mynt-
bandalaginu. Með Maastricht-samkomulaginu 1992 verður evran svo til 
og kveðið á um að aðildarríki skuli uppfylla ákveðin skilyrði áður en þau 
taka hana upp. Bretar og Danir ákváðu að nota ekki evruna.

■ Gjaldmiðillinn var nefndur af esperantista árið 1995 og 1999 var byrjað 
að nota evru í rafrænum viðskiptum. Árið 2002 voru evrur settar í 
almenna umferð.

■ FÉ MEÐ FJÖRUTÍU ÁRA FORTÍÐ

Þ
ær þjóðir Evrópu-
sambandsins sem not-
ast við evrur munu 
í framtíðinni hlýða 
strangari skilyrðum 
en hingað til og þurfa 

í auknum mæli að taka mið af sam-
eiginlegum efnahagsviðmiðum 
ESB, ef hugmyndir leiðtoga ESB 
ná fram að ganga. Sumar reglurnar 
gilda um öll aðildarríkin 27.

Í vikunni hafa borist fregnir af 
því að ESB-ríkin muni ljúka við 
samkomulag um betrumbætt efna-
hagssamstarf á fundi leiðtogaráðs 
ríkjanna í næstu viku. Leiðtogarn-
ir eru staðráðnir í að evran haldi 
velli án þess að „ábyrgu þjóðirnar“ 
þurfi endalaust að punga út pen-
ingum í þágu hinna sem ekki eru 
jafn varkárar. Koma á í veg fyrir 
að evrusamstarfið skaddist frekar, 
en á tímabili var farið að ræða um 
þrjá möguleika. Að evran yrði látin 
gossa, að stofnuð yrði sérstök norð-
ur-evra ábyrgra ríkja eða þriðja 
leiðin: að setja skilyrði til að þvinga 
óvarkáru ríkin til að bæta ráð sitt 
með trúverðugum hætti. Þetta er 
leiðin sem var valin. Grísk-írska 
krísan á ekki að endurtaka sig.

„Það er augljóslega kominn tími 
til að festa í sessi og stofnanavæða 
evrópska efnahagsstjórn,“ sagði 
Christine Lagarde, efnahagsmála-
ráðherra Frakklands, í október í 
fyrra, þegar evruríkin voru á leið 
með að setja 85 milljarða evra í 
írska efnahagskerfið, nokkrum 
mánuðum eftir að þau settu svipaða 
upphæð í það gríska. Síðan hefur 
verið unnið að þessu.

Glæpur og refsing
Meðal þeirra hugmynda sem verið 
er að semja um þessa dagana, og 
hefur lengi staðið til, er að setja 
á fót varanlegan 500 milljarða 
evra varasjóð, evruríkjunum 17 
til handa. En það sem vekur meiri 
athygli eru skilmálarnir sem evru-
ríkjum verður gert að fylgja. Þau 

hafa hingað til átt að fylgja stöðug-
leika- og vaxtarsáttmála, en sam-
kvæmt honum eiga þau að gæta 
ráðdeildar við framkvæmd fjár-
laga, það er halda hallanum innan 
3% af vergri þjóðarframleiðslu. 
Fæst ríkin hafa farið eftir þessu, 
né hinu aðalskilyrðinu, sem var að 
halda ríkisskuldum innan við sex-
tíu prósentin. Slík brot á reglum 
hafa sjaldnast haft afleiðingar. Nú 
verða, samkvæmt tillögu fram-
kvæmdastjórnar ESB, heimildir til 
að refsa brotlegu ríkjunum auknar. 
Nefndar hafa verið tölur um refs-
ingar sem samsvara á bilinu 0,1 til 
0,3% af árlegri vergri þjóðarfram-
leiðslu. Til að setja það í samhengi 
reiknaði ein fréttasíðan út að þetta 
gæti til að mynda kostað Spán upp-
hæð sem samsvarar einum sextán 
nýtísku sjúkrahúsum á ári hverju.

Liður í þessu yrði að fjárlög 
aðildarríkjanna yrðu útskýrð sér-
staklega fyrir evrópskri stofnun, 
ef til vill Evrópska seðlabankan-
um. Aðildarríkin greini þá frá því 
árlega hvernig þau ætli að halda sig 
innan lágmarksviðmiða sameigin-
legrar efnahagsstefnu.

Þetta munu öll aðildarríki ESB 
hafa samþykkt meira og minna, 

fyrir utan Bretland, sem tekur ekki 
þátt í þessu, enda hafa Bretar  fyrir 
löngu sagt sig frá evrusamstarfi.

Aðhald og eftirlaun
Svokallaður samkeppnishæfnis-
sáttmáli Angelu Merkel, kanslara 
Þýskalands, var einnig samþykkt-
ur í vikunni, eftir því sem Herman 
Von Rompuy, forseti leiðtogaráðs-
ins, hefur greint frá. Smáatriði 
samkomulagsins koma betur í ljós 
í næstu viku en samkvæmt upp-
haflegum drögum að honum átti 
til dæmis að banna verðtryggingu 
launa, sem tíðkast í nokkrum smá-
ríkjum ESB. Einnig átti að sam-
ræma eftirlaunakerfi ríkjanna, en 
það hefur verið nokkuð gagnrýnt 
í Þýskalandi að um leið og Þjóð-
verjar styðja Grikki fjárhagslega 
vinni þeir mörgum árum lengur 
um ævina en styrkþegarnir. Eft-
irlaunaaldur í Þýskalandi verður 
brátt 67 ár, en er 60 í Grikklandi. 
Grikkjum var bent á hækkun eftir-
launaaldurs sem leið til að vinna sig 
út úr krísunni, en höfnuðu henni.

„Grikkir nenna ekki að vinna 
eins og við en eru alveg til í að 
þiggja peningana okkar,“ hefur 
verið algengt viðkvæði í þýsku 

Strangari skilyrði ev
og aukið efnahagssa

Það er augljóst að evrusvæðið þarf að 
gera heilmikið til að auka trúverð-

ugleika myntsamstarfsins og draga úr 
hvata ríkjanna til þess að gerast eins 
konar laumufarþegar innan þess. Þau 
hafa í skjóli trúverðugleika evrunnar og 
innflutts peningamálastöðugleika ekki 
sinnt eigin hagstjórn nógu vel, heldur 
slugsað,“ segir Jón Þór Sturluson, hag-
fræðingur og dósent við HR.

„Það er ESB og evrusvæðinu mjög í 
mun að leiðrétta þann kúrs og það kostar 
auðvitað aukið eftirlit og aukna sam-
ræmingu á efnahagsstjórnun almennt. 
Það þurfa að vera einhverjar afleiðingar 
af slæmri stjórnun. Til lengri tíma litið 
er þetta því býsna jákvætt fyrir framtíð 
þessa samstarfs og að margra mati for-
senda þess að það sé lífvænlegt,“ segir 

hann og vísar til þess álitshnekkis sem 
evrusamstarfið beið vegna erfiðleikanna 
í Grikklandi og á Írlandi.

„Til skamms tíma er þetta erfitt fyrir 
þessi lönd að þurfa á sama tíma að glíma 
við hertar reglur og verandi um leið með 
ríkisfjármálin í talsverðum ólestri. Þau 
geta ekki með sambærilegum hætti og 
Ísland beitt gengisfellingu til að skapa 
innspýtingu í hagkerfið,“ segir hann. Til 
lengri tíma verði þó af þessu ávinningur.

Jón Þór segir að myntbandalag krefjist 
samræmingar á efnahagspólitík og nú 
sé „tekið á þessum grundvallarvanda, 
sem er sá að það hefur ekki haft miklar 
afleiðingar fyrir ríkin að brjóta stöðug-
leika- og vaxtarsáttmálann. Þar hafa 
stóru löndin verið fremst í flokki við að 
sniðganga reglurnar“.

Nauðsynlegt skref að stíga
Jón Þór Sturluson, hagfræðingur og dósent við Háskólann í Reykjavík

Ráðamenn í Evrópu-
sambandinu hafa sett 
framtíð evrópska gjald-
miðilsins efst á dagskrá 
allt frá því upp komst 
um efnahagsvandræði 
Grikkja fyrir rúmu ári. 
Í vikunni fóru málin 
að skýrast þegar því 
var lýst yfir að leiðtog-
arnir hefðu náð sáttum 
um strangari skilyrði 
og nánari samvinnu. 
Klemens Ólafur Þrastar-
son skoðar stöðuna.

Evrusvæðið
Lönd með myntir tengdar gengi evru
Vilja ekki evruna
Formlega á leið í evrusamstarf

Danir sömdu á sínum tíma um að halda 
krónunni og höfnuðu upptöku evru með þjóðar-
atkvæði. Krónan er þó beintengd evru og dönsk 
stjórnvöld hafa ekki farið fram á undanþágur í 
yfirstandandi samningaviðræðum.

■ EVRUSVÆÐIÐ

Evrur eru notaðar í 
örríkjunum Mónakó, 
San Marínó og Vatík-
aninu, sem öll standa 
utan ESB, en þessi ríki 
hafa samið sérstaklega 
við Seðlabanka Evrópu 
um afnotin. Í Andorru, 
Kósóvó og Svart-
fjallalandi var evra 
tekin upp án sérstaks 
samkomulags við ESB. 
ESB er ekki hlynnt 
frekari einhliða upptöku 
evru. Þá eru evrur not-
aðar í ýmsum gömlum 
nýlendum Evrópuríkja 
og víðar. Þess má geta 
að nokkuð hefur verið 
rætt í Færeyjum um að 
taka upp evru.

Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga

 Setning

Dagný Erna Lárusdóttir, formaður SÍBS.

Öndunarfæralyf, sparnaður og lífsgæði.
Hjörleifur Þórarinsson lyfjafræðingur.

,,Er ríkið okkar gæfusmiður?
  Salome Arnardóttir, heimilislæknir.

Reynslusaga sjúklings.
Haraldur Haraldsson.

Blóðfitumeðferð, forvarnir og framtíðin.
Dr. Karl Andersen, dósent í hjartalækningum.

Pallborðsumræður

Fundarstjóri Guðmundur Bjarnason, formaður Hjartaheilla. 
Málþingið er  öllum opið.

DAGSKRÁ

LÍF MEÐ LYFJUM

Málþing í boði SÍBS, þriðjudaginn 22. mars kl. 16:00
í  Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu. 
Fjallað verður um reynsluna af breyttri og minni greiðsluþátttöku 
ríkisins á lyfjum. Hverju þarf að breyta? Hvað má bæta?

sibs.is
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Aðeins eitt Norðurlanda hefur tekið 
upp evruna, Finnland. Svíar ættu að 

öðru óbreyttu að taka upp myntina en 
hafa ekki viljað það og geta komið í veg 
fyrir upptökuna, til dæmis með því að 
uppfylla ekki Maastricht-skilyrðin.

Carl B. Hamilton, formaður Evr-
ópunefndar sænska þingsins, telur þó 
að Svíar muni kasta krónunni innan 
skamms.

„Ég held að Svíþjóð muni taka upp 
evru innan fimm ára, þegar ró verð-
ur komin yfir og betra kerfi,“ segir 
Hamilton. „Áður ríkti ákveðinn ótti. 
Fólk taldi að Svíþjóð væri öðruvísi en 
hinar Evrópuþjóðirnar, að við værum 
viðkvæmari fyrir efnahagssveiflum því 

verð á timbri og járni og slíku sveifl-
ast svo mikið. Að við yrðum því að geta 
fellt gengið. Svo kom í ljós að sam-
setning efnahagslífsins skiptir 
ekki máli heldur hvernig 
þjóðfélagið er rekið.“

Hamilton var á sínum 
tíma hagfræðiprófessor 
og er áhugasamur um nán-
ara samstarf Evrópuríkja 
í efnahagsmálum. Hann 
virðist þó ekki ýkja hrifinn af 
hugmyndum Merkel og Sarkozy.

„Þær eru nú óskýrar enn. En 
Svíar vilja ekki gefa eftir grundvallar-
ákvörðunarvald um efnahagsmál. Slíkar 
ákvarðanir verða alltaf teknar í sænska 

þinginu. Það kom okkur á óvart þegar 
þessar hugmyndir voru settar fram 

svo illa undirbúnar. Við höfum enga 
ástæðu til að breyta hjá okkur eft-

irlauna- eða skattkerfinu og vilj-
um hvorki að stjórnmálamenn 
né útlendingar skipti sér af 
vinnumarkaðnum,“ segir hann.

Hamilton tekur ekki undir að 
evruklípan kunni að skemma 

Evrópusamstarfið: „Nei, saga 
ESB snýst öll um að bögglast 

í gegnum hindranir. Við höfum 
fengið nóg af átökum í Evrópu og það er 
ennþá sjálfsvörn þessa samstarfs sem 
oft er klunnalegt og þreytt. Hinn val-
kosturinn er verri.“

Svíar taki upp evru en hlýði ekki skipunum
Carl B. Hamilton, formaður Evrópunefndar sænska þingsinsvruríkja 

amstarf 

Samkvæmt 
aðildarsamningi 
Svíþjóðar og 
ESB munu Svíar 
taka upp evru fyrr 
en síðar. Því var 
hins vegar hafnað 
í þjóðaratkvæða-
greiðslu 2003 og 
óvíst hvort af því 
verður. Margir telja 
sænsku krónuna 
hafa gagnast Svíum 
vel upp á síðkastið.

þjóðlífi síðustu misserin. Angela 
Merkel þurfti að bregðast við þess-
ari og álíka gagnrýni til að halda 
kjósendum sínum góðum og gerði 
það með því að stinga upp á fyrr-
greindum íhaldssömum aðhaldsað-
gerðum.

Ný stjórnmál Evrópu?
Fleira gæti verið eldfimt í nýju 
viðmiðunum því Merkel, studd af 
Sarkozy Frakklandsforseta, vildi 
upphaflega að ríkin settu einhvers 
konar fyrirheit um að fylgja ríkis-
skuldaviðmiðum evrusvæðisins 
í stjórnarskrár sínar. Þá gæti til-
lögunum fylgt fullgildingarferli, 
þar sem þjóðþingin þurfa að stað-
festa slíkar breytingar og jafn-
vel almenningur í þjóðaratkvæða-
greiðslu.

Þessar hugmyndir munu hafa 
verið mildaðar talsvert í samn-
ingaferlinu, jafnvel þannig að 
sumar þeirra heiti nú markmið en 
ekki skilyrði. Hvernig sem endan-
leg niðurstaða verður er víst að 
þær geta orðið vatn á myllu bæði 
þeirra sem kalla eftir nánara sam-
starfi Evrópuríkja og hinna sem 
eru því mótfallnir. Samkeppnis-
hæfnissáttmálanum var mótmælt 
harðlega af evrópskum sósíalistum, 
svo mjög að fréttaskýrendur tala 
um að myndast hafi samevrópsk 
stjórnarandstaða í fyrsta sinn. Að 
samningsatriðunum verði hugsan-
lega breytt þegar sósíalistar kom-
ist til valda í stóru ríkjunum, ef til 
vill 2013. Því stefni í að úrslit kosn-
inga til Evrópuþingsins geti haft 
áþreifanleg áhrif á efnahag borg-
ara ríkjanna.

Því eru spennandi tímar í evr-
ópskum stjórnmálum. Nú síðast 
heyrðist að nokkur ríki Austur-Evr-
ópu væru ósátt við og ætli að beita 
neitunarvaldi gegn ofangreindum 
varasjóði og í gær birtist sérstök 
yfirlýsing frá níu ríkjum ESB, sem 
fæst hafa tekið upp evru. Boðskap-
ur yfirlýsingarinnar er sá að ekki 
sé nóg að gert með því að bjarga 
evrunni heldur þurfi að huga að 
ýmsum fleiri aðgerðum. Hvort sér-
legar yfirlýsingar sumra ESB-þjóða 
en ekki allra sé merki um tvískipta 
Evrópu framtíðar skal ósagt látið.

Starfsemi
SAMEINAÐA LÍFEYRISSJÓÐSINS 2010

Góður viðsnúningur varð í rekstri Sameinaða lífeyrissjóðsins á árinu 2010. 
Ávöxtun sjóðsins var mun betri en næstu tvö ár á undan og skiluðu þær  
aðgerðir sem gripið var til á árinu sér að fullu í bættri tryggingafræðilegri stöðu 
sjóðsins. Virkum sjóðfélögum hélt hins vegar áfram að fækka nokkuð, sem 
endurspeglar þrengingar í þeim greinum sem hluti þeirra starfar við, ekki síst í 
byggingariðnaðinum. 

Heildareignir sjóðsins námu 105,4 milljörðum króna í árslok og höfðu hækkað um  
6,2 milljarða króna milli ára. Nafnávöxtun tryggingadeildar sjóðsins var 4,6% á 
árinu, sem jafngildir 2,0% raunávöxtun.
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ÁRSFUNDUR 2011 
Ársfundur sjóðsins verður haldinn fimmtudaginn  
19. maí nk., kl. 16.00, á Hilton Reykjavík Nordica.

Fundurinn verður nánar auglýstur síðar.  

  2010 2009
Heildariðgjöld  .............................................................  4.888 millj. kr.         5.032 millj. kr.
Heildarlífeyrisgreiðslur  ............................................  3.551 millj. kr.         3.818 millj. kr.
Fjárfestingartekjur  ....................................................  5.132 millj. kr.       7.178 millj. kr.
Fjárfestingargjöld .......................................................  133 millj. kr.          132 millj. kr.
Rekstrarkostnaður  .....................................................  131 millj. kr.          119 millj kr.
Hrein eign til greiðslu lífeyris .................................  105.414 millj. kr.      99.208 millj. kr. 

Tryggingadeild:
 Nafnávöxtun  ..........................................................  4,6% 7,1%
 Raunávöxtun  ..........................................................  2,0% -1,4%
 Raunávöxtun sl. 5 ára (árlegt meðaltal)  .........  -2,7% -0,9%
 Raunávöxtun frá stofnun sjóðsins 1992
      (árlegt meðaltal)  ................................................  3,5% 3,5%
 Tryggingafræðileg staða  .....................................  -5,9% -9,7%
 Fjöldi virkra sjóðfélaga  ........................................  9.886 10.550
 Fjöldi lífeyrisþega  ..................................................  5.073  4.849

Fjöldi stöðugilda  ........................................................  16 16

Helstu kennitölur

Tryggingafræðileg staða

Athugun á tryggingafræðilegri stöðu hefur þann tilgang að meta 
eignir sjóðsins á móti þeim skuldbindingum sem felast í áunnum 
réttindum og framtíðarréttindum sjóðfélaga til lífeyris. Trygginga-
fræðileg staða sjóðsins í árslok 2010 var -5,9%, sem er betri staða en 
árið áður og er innan þeirra heimilda sem lög leyfa án þess að grípa 
þurfi til réttindabreytinga. Í ljósi jákvæðrar þróunar í rekstri sjóðsins 
á síðasta ári eru ekki tilefni til endurskoðunar á lífeyrisréttindum á 
næsta ársfundi að mati stjórnar sjóðsins.

Stjórn sjóðsins:
Þorbjörn Guðmundsson, formaður
Auður Hallgrímsdóttir, varaformaður
Georg Páll Skúlason
Gylfi Ingvarsson
Haraldur Þór Ólason
Sveinbjörn Hjálmarsson

Framkvæmdastjóri:
Kristján Örn Sigurðsson

Séreignardeild
Ávöxtun séreignarsparnaðar sjóðsins var ágæt á síðasta ári eins og 
taflan sýnir.

 Aldursleið Aldursleið Aldursleið Aldursleið Innlánsleið
 1 2 3 4

 Nafnávöxtun 2010 8,3% 9,8% 11,2% 11,7% 8,6%

 Raunávöxtun 2010 5,5% 7,0% 8,4% 8,9% 5,8%

 Raunávöxtun sl. 5 ár 1,6% 2,3% 2,3% 2,5% 

Alls voru eignir séreignardeildar 4.825 milljónir króna í árslok 2010 
og hækkuðu um 362 milljónir króna frá fyrra ári. Lífeyrisgreiðslur 
úr deildinni voru áfram miklar vegna laga um tímabundna heimild 
til úttektar séreignar og námu 437 milljónum króna samanborið við 
755 milljónir króna árið 2009. Rétthafar í séreignardeild voru 9.053 
og fækkaði þeim um 183 frá fyrra ári. 

Eignasamsetning tryggingadeildar í árslok 2009 og 2010
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Í framhaldi af fánagrúski Harðar 
kviknaði áhugi hjá honum að setja 

fánalögin fram myndrænt. „Ég varð 
var við þegar ég fór að kynna mér þjóð-
fánann og sögu hans að það er hræðsla 
í fólki við að flagga íslenska fánanum, 
við flöggum ekki mjög mikið sem þjóð, 
helst að við gerum það á fánadögum 
sem eru ekki mjög 

margir eða tólf. Fánalögin eru að sumu 
leyti  ströng en þau eru ekki flókin, og mig 
langaði til að miðla því. Þetta er í raun 
ekki flókið, það má ekki flagga illa förnum 
fána og fáni má ekki vera uppi eftir mið-
nætti, svona í stuttu máli,“ segir Hörður og 
bætir við að við eigum ekki að taka fánann 
of alvarlega og nota hann oftar. Til þess er 
hvatt í fánalögum en þar segir: „Þeir 
sem eiga eða hafa aðgang að þjóð-
fánanum ættu að draga hann að 
húni sem oftast. Sérstaklega 
ættu þeir að fylgja fánadögum, 
en einnig er rétt að flagga við 
hátíðleg tækifæri, bæði per-
sónuleg og opinber.“

Bókin Þjóðfáni Íslands, 
notkun, virðing og 
umgengni er gefin út af 
Crymogeu.

Þ
jóðfáni  Íslands, 
notkun, virðing og 
umgengni er heiti 
bókar sem kemur út 
í næstu viku. Í henni 
er saga íslenska fán-

ans rakin stuttlega en meginefni 
hennar eru íslensku fánalögin 
fram sett með myndrænum hætti. 
Hörður Lárusson, grafískur hönn-
uður, tók bókina saman en saga 
hennar á sér nokkurra ára aðdrag-
anda og upphaf fyrir hálfgerða til-
viljun. 

„Þannig var að árið 2008 var ég 
á bókbandsnámskeiði og eitt það 
fyrsta sem maður átti að gera á 
því var að verða sér út um ónýta, 
ódýra bók til að binda inn. Ég fór 
til Braga bóksala sem seldi mér 
illa farið kver á 100 krónur. Þegar 
ég svo fór að blaða í því kom í ljós 
að þetta var skýrsla fánanefnd-
ar sem skipuð var árið 1913 til að 
skila inn tillögu um íslenskan þjóð-
fána. Í bókinni var að finna töflu 
þar sem skriflegar lýsingar voru 
á öllum þeim tillögum sem sendar 
voru inn og það fannst mér mjög 
áhugavert,“ segir Hörður sem í 
kjölfarið fór að grúska frekar í 
starfi nefndarinnar og tillögunum 
sem ekki hlutu náð fyrir augum 
hennar. 

„Ég var viss um að þær hefðu 
einhvern tíma verið teiknaðar 
upp en eftirgrennslan mín leiddi 
í ljós að svo var ekki. Í framhald-
inu ákvað ég að gera það sjálfur 

og gefa út bók með afrakstrinum.“
Hörður segir tillöguna sem varð 

fyrir valinu rökrétt val, fáninn 
sverji sig í ætt við fána Norður-
landanna. Spurður um aðrar tillög-
ur sem nefndinni bárust þá segir 
Hörður að hann haldi sérlega mikið 
upp á tillögu Jóhannesar Kjarval. 
„Mér finnst hann vera með mjög 
skemmtilega afstrakt útgáfu af 
fánanum. En þess má geta að hann 
er eina tillagan sem til er skissa af. 
Svo er ég mjög hrifinn af hvíta tígl-
inum sem er með rauðum krossi á 
bláum grunni,“ segir Hörður og 
bendir á að sú tillaga virki í dag 
eins og nútímastef við þjóðfánann, 
en vitaskuld er hún jafngömul til-
lögunni að íslenska þjóðfánanum. 

Tillagan að þjóðfána Íslendinga 
var lögð tvisvar fyrir Danakon-
ung og var samþykkt árið 1915. 
Sú tillaga sem lenti í öðru sæti 
nefndarinnar er blár kross á hvít-
um grunni með bláum krossi í 
kring og þykir Herði hún afar fal-
leg líka. „Hún þykir auðvitað lík 
finnska fánanum í dag en það má 
ekki gleyma því að hann var ekki 
til á þessum tíma.“

Nokkrir eru skrifaðir fyrir til-
lögunni sem varð fyrir valinu sem 
þjóðfáni Íslands en eftirgrennslan 
hefur leitt í ljós að Samúel Egg-
ertsson, kennari í Reykjavík, var 
aðalhöfundur hennar. Hann var 
bróðursonur Matthíasar Jochums-
sonar skálds, sem er höfundur 
texta íslenska þjóðsöngsins. 

„Blár með hvítum krossi aðallega; - margbrotinn ( ... )
Tillögumaður Jóhannes Kjarval málari.

„Blár með hvítum krossi og hvít bönd í reitnum ( ... ) 
og hvít stjarna í 1. reit.
Tillögumaður ónafngreindur.

„Rauður með blám reiti í miðju og hvítur kross í ( ... )
Tillögumaður ónafngreindur.

BLÁR, HVÍTUR OG RAUÐUR „Þjóðfáni Íslands skal vera heiðblár (ultramarine-blár) með hvítum krossi og hárauðum krossi innan í 
hvíta krossinum …“ segir í fyrstu textalýsingu að íslenska þjóðfánanum sem lögð var fyrir Danakonung og samþykkt 1915.

Heldur upp á fána Kjarvals
Illa farið kver sem Hörður Lárusson, grafískur hönnuður, rakst á þegar hann var á bókbandsnámskeiði varð til þess að hann 
lagðist í grúsk um tilurð íslenska fánans. Sigríður Björg Tómasdóttir fékk að heyra fánasögu Harðar.

Umsóknarfrestur er til 31. mars. Sækið um á www.rafis.is

Innanlands eru tveir nýir staðir,  Vestmannaeyjar og Gufuskálar.

Nýr staður í útlöndum er Grasberg í Þýskalandi. 

Auk þess er íbúð í Kaupmannahöfn og íbúðir á Spáni.

    

w w w . r a f i s . i sw w w r a f i s i s
ORLOFSHÚS – SUMAR 2011

Gufuskálar                 Kaupmannahöfn             Grasberg

■ ÆTTUM AÐ FLAGGA OFTAR

Ekki má 
flagga 
upplituðum, 
rifnum eða 
trosnuðum 
fána.

Fáninn á ekki 
að snerta jörð, 
gólf eða vatns-

yfirborð.

Myndirnar eru úr 
bók Harðar Lárus-
sonar Fáninn. Til-
lögur almennings 
að hönnun íslenska 
fánans árið 1914 sem 
út kom 2008. Í henni 
eru teikningar að 
tillögum almennings 
að íslenska fánanum. 
Teikningarnar byggja 
á textalýsingum sem 
finna má í skýrslu 
fánanefndar sem 
skipuð var 1913.
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„Skáskeyttur: Blár og 
grænn, rauð rönd í 
milli.“
Tillögumaður ónafn-
greindur á Vestfjörðum.

„Blár með hvítum krossi; Danebrog í 1. reit“
Tillögumenn H. J. Ernst lyfsali í Brovst á Jótlandi, „Aldr-
aður Austfirðingur”.

„Hvítur með tvöföldum blám krossi“
Tillögumaður ónafngreindur.

Rauður með hvítum krossi og svartar randir með ( ... )
Tillögumaður Magnús Steindórsson í Reykjavík
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OKKAR Framtíð er ný og 
kærkomin trygging sem 
snýst um „efin” í lífi barna 
okkar og ungmenna og 
fjárhag þeirra á fullorðins-
árum. Allar upplýsingar 
eru á vefsetrinu okkar.is 
og þar er unnt að ganga 
frá tryggingarkaupum með 
einföldum hætti.
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HUGVÍSINDAHELGI!
LAUGARDAGINN 19. MARS Á HUGVÍSINDASVIÐ STEFNUMÓT  
VIÐ LANDSMENN. AÐGANGUR ER ÓKEYPIS Á ALLA VIÐBURÐI. 

GÖNGUFERÐ – MEÐ FRÓÐLEIK Í FARARNESTI
Árbæjarsafn kl. 14

Þorpið í borginni – Árbæjarhverfi, vöxtur Reykjavíkur og myndun borgar. Eggert Þór Bernharðsson, 
prófessor við Sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands, leiðir gönguferð um Árbæinn og fjallar 
um vöxt Reykjavíkur og fyrsta úthverfið austan Elliðaár. Ferðin er skipulögð í samvinnu við Ferðafélag 
Íslands og Minjasafn Reykjavíkur.

ÞJÓÐMINJASAFNIÐ: LEIÐSÖGN  
GUÐFRÆÐINGS
Þjóðminjasafn kl. 13

Einar Sigurbjörnsson, prófessor í guðfræði, veitir 
leiðsögn um grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. 
Leiðsögnin tekur um 45 mínútur.

TÁKNMÁLSTÓNLEIKAGJÖRNINGUR
Þjóðminjasafn, fyrirlestrasalur, kl. 14

Sex nemendur í táknmálsfræði við Háskóla Íslands 
munu flytja nokkur ljóð á nýstárlegan hátt undir 
stjórn Elsu Björnsdóttur leikkonu. Ljóðin verða  
flutt á íslensku táknmáli en hverju þeirra fylgir 
gjörningur þar sem notast verður jöfnum  
höndum við tónlist, hljóðfæri, tal og söng.

OPINN DAGUR HJÁ ÞJÓÐSKJALASAFNI
Þjóðskjalasafn, Laugavegi 162, kl. 13–16

Þjóðskjalasafnið, í samstarfi við Hugvísindasvið, 
býður almenningi að fletta upp í gagnagrunnum 
safnsins, s.s. manntalsvef, jarðavef og dóma-
bóka vef. Auk þess getur fólk grafist fyrir um 
ættir sínar.

VAPPAÐU MEÐ MÉR VALA
Gerðuberg kl. 14–16

Stofnun Árna Magnússonar efnir til dagskrár í 
Gerðubergi til heiðurs Ásu Ketilsdóttur, kvæða-
og sagnakonu. Kveðskapur, tónlistar- og sagna-
flutningur ásamt sýningu á æskuteikningum Ásu. 
Dagskráin er í samstarfi við Kvæðamannaf élagið 
Iðunni og Strandagaldur.

TEXTASÝNING Í KRINGLUNNI
Kringlan kl. 13

Úrslit kynnt í textasamkeppni Hugvísindasviðs. 
Ástráður Eysteinsson, forseti Hugvísindasviðs, 
afhendir verðlaun fyrir þrjá bestu textana. Sýn-
ing á 25 bestu textunum í keppninni stendur 
yfir í Kringlunni. 

LISTASAFN ÍSLANDS: LEIÐSÖGN  
SÉRFRÆÐINGS
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi 7, kl. 14

Anna Jóa, stundakennari í listfræði, veitir 
leiðsögn um sýninguna Viðtöl um dauðann. 
Innsetning eftir Magnús Pálsson.

MINJASAFN REYKJAVÍKUR: LEIÐSÖGN 
FORNLEIFAFRÆÐINGS
Minjasafn Reykjavíkur, Aðalstræti, kl. 16

Orri Vésteinsson, prófessor í fornleifafræði, 
veitir leiðsögn um Landnámssýninguna  
871+/-2 í Aðalstræti.

LORCA-LJÓÐADAGUR
Laufásvegur 63, kl. 17

Spænskan við Deild erlendra tungumála efnir  
til ljóðadags til heiðurs Federico García Lorca  
í samvinnu við heiðursræðismann Spánar.  
Flutt verður erindi, upplestrar og leikið á gítar. 

ARGENTÍNSK KVIKMYND:  
LA CIÉNAGA ARGENTÍNA, 2001
Bíó Paradís við Hverfisgötu, kl. 13 

Spænskan við Deild erlendra tungumála efnir til 
sýningar á argentínskri kvikmynd í Bíó Paradís 
við Hverfisgötu. 

MÍMISÞING 
Reykjavíkurakademían, JL-húsið, kl. 12 

Málþing stúdenta í íslenskum fræðum. 
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MEIRA Á HI.IS

Í tilefni af 
útkomu bókar 
Harðar um 
Þjóðfánann 
verður sýning 
hjá útgefanda 
hans Crym-
ogeu. Sýningin 
opnar næsta 
fimmtudag og 
á henni gefur 
að líta þrjá af þeim fánum sem 
fánanefndin fékk til umfjöllunar 
árið 1913. Auk þess verður til 
sýnis ýmiss konar efni sem tengist 
starfi nefndarinnar, meðal annars 
veggspjald Sigurðar Eggertssonar, 
eins höfunda íslenska þjóðfánans, 
sem kynnti almenningi tillögur 
sínar og rak fyrir þeim áróður á 
meðan nefndin var við störf. Bók 
Harðar verður þar einnig fáanleg í 
sérstakri viðhafnarútgáfu inn-
bundin í leður. Sýningin er hluti af 
HönnunarMars og stendur í viku.

FLAGGA GÖMLUM 
FÁNATILLÖGUM
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S
láandi líkindi eru milli 
þess sem á sér nú stað 
í Kína og gekk yfir á 
Íslandi, að sögn Andra 
Snæs Magnasonar rit-
höfundar. Hann heim-

sótti Kína í byrjun mánaðarins, 
bæði til að taka þátt í árvissri 
alþjóðlegri bókmenntahátíð og 
til að færa grunnskólabörnum 
námsstyrki.

„Mér var boðið út á bók-
menntahátíð sem haldin var í 
tveimur borgum,“ segir Andri 
Snær, en þar er um að ræða bók-
menntahátíð sem bókaversl-
anakeðjan Bókaormurinn (The 
Bookworm, sem rekur blöndu 
bókabúða, kaffihúsa og veit-
ingastaða í Peking, Chengdu og 
Suzhou) stendur fyrir.  Hann 
heimsótti Chengdu og Peking og 
flutti þar fyrirlestra um íslensku 
hagbóluna og efnahagshrunið. 
Þá las Andri Snær bók sinni Sög-
unni af bláa hnettinum á sérstök-
um barnahluta hátíðarinnar sem 
hann opnaði. „Í leiðinni heim-
sótti ég líka skóla sem Íslend-
ingar byggðu eftir jarðskjálft-
ana sem urðu 2008, í fjöllunum, í 
raun uppi undir rótum Himalaja-
fjalla. Og það var í rauninni alveg 
magnað að fá að sjá Kína þann-
ig.“

Kína er fyrir þá sem sakna 2007
Andri segir hafa verið dálítið 
magnað að sýna Draumalandið í 
Kína, eins og hann gerði í borg-
inni Chengdu, sér í lagi í ljósi 
þess að þar ætli stjórnvöld að 
reisa eins og þúsund stíflur á ári 
næstu árin.  „Og með ansi miklu 
meiri áhrifum en hér heima því 
bæði eru þorp og mjög sjald-
gæfar dýrategundir í hættu. Ég 
velti því þess vegna fyrir mér 

hvað maður væri eiginlega að 
vilja upp á dekk með eitthvað 
svona íslenskt.“ Andri segir hins 
vegar hafa verið magnað hversu 
vel Draumalandinu var tekið, 
því Kínverjar taki því mjög 
illa þegar þeir eru gagnrýndir. 
„Umræðuhefðin þar er mjög lösk-
uð að mörgu leyti. Í svona ríkj-
um hentar mjög vel að koma með 
hliðstæður og þeir gátu heimfært 
margt í Draumalandinu upp á 
eigin aðstæður,“ segir hann.

„Kína er að fara í gegnum 
alveg rosalegar breytingar. Hver 
sem saknar ársins 2007 á að fara 
til Kína. Ég hef aldrei áður séð 
jafnmarga Lamborghini, Maser-
ati, Range Rover eða nýja fjög-
urra dyra Porsche Panamero-
bíla,“ segir Andri og kveður 
eigendur glæsibifreiðanna lang-
flesta eiga það sammerkt að hafa 
hagnast á fasteignaviðskiptum. 
„Flestir þeirra eiga einn hálf-
byggðan turn einhvers staðar 
þar sem þeir muldu niður eins og 
einn ferkílómetra af tvö til þrjú 
hundruð ára gömlu hverfi, eins 
og þarna í Peking til dæmis. Og 
þeir sem keypt hafa íbúðirnar 
búa þar ekki sjálfir heldur hafa 
keypt þær sem fjárfestingu.“ 

Bjartsýnin er heillandi
Íbúðirnar segir Andri svo hafa 
þrefaldast í verði og með það hafi 
eigendur þeirra getað fengið sér 
Bensa og Louis Vuitton töskur. 
„Það er brjáluð bóla í gangi þarna. 
Allt er löðrandi í merkjavöru, lúx-
usbílum, hálfbyggðum húsum og 
byggingarkrönum, en tugir fer-
kílómetra af gömlu Peking hafa 
verið lagðir í rúst til þess að 
byggja tómar blokkir, sem menn 
halda að hafi gert þá ofboðslega 
ríka þótt enginn búi í þeim.“ 

Andri telur því deginum ljós-
ara að Kína sé að ganga í gegn-
um nákvæmlega það sama og 
Ísland, Írland, Spánn og önnur 
lönd sem farið hafa flatt á eigna-
bólu. „Nema bara í tíunda veldi,“ 
segir hann, en vill þó ekki setj-
ast í sæti spámannsins varðandi í 
hvað stefni. „En, byggingakranar 
og Range Roverar. Það er ekkert 
gæðamerki.“

Sjálfstraust Kínverja segir 
hann hins vegar hafa verið mjög 
smitandi og heillandi að sækja 
landið heim. „Breytingarnar eru 
rosalegar og fólk sættir sig við 
ákveðna skoðanakúgun út á bætt 
lífsgæði. Við könnumst alveg við 
það hér heima líka. Menn láta sig 
hafa ýmislegt á meðan það kemur 
meira í budduna. Talað er um að 
menn þoli stjórnvöldum þarna 
ýmislegt fyrir svona sjö prósenta 
hagvöxt, um leið og hann fari 
hins vegar niður í sex prósent þá 
fari fólk að ókyrrast. Í Kína eru 
100 milljónir farandverkamanna 
að byggja þessar borgir og vinna 
í verksmiðjum. Þetta er heillandi, 
skelfilegt og fallegt. Allt sem er 
að finna hér á jörðinni er þarna 

að finna í einhverju gríðarlegu 
hlutfalli.“ 

Þeir eru að gera það sama og við
Andri segir Kína vissulega orðið 
stórveldi, en spurningin sé hins 
vegar hvort landið getið hald-
ið sömu keyrslu áfram. „Nýju 
borgirnar sem þeir eru að byggja 
eru í raun eins og eftirstríðsára-
hverfi sem þekkja má víða um 
heim, ekki venjulegar götur og 
torg heldur bara blokk eftir blokk 
eftir blokk eftir blokk. Þarna er 
fólk sem í tvö hundruð ár hefur 
búið í lágreistum húsum við götu 
þar sem það hefur selt smávarn-
ing eða þjónustað nágranna sína 
einhvern veginn skyndilega sett 
inn í 40 hæða turna. Það gafst 
ekki vel á Vesturlöndum og mjög 
víða hafa svona hverfi verið rifin. 
En Kínverjar eru enn í nýjabrum-
inu og að græða á þessu.“ 

Ekki telur Andri samt ástæðu 
til að óttast Kína. „Í raun eru 
þeir bara í barnslegri gleði að 
ná okkar standard. Og kannski 
sér maður í þeirri gleði hvað 
okkar standard var smekklaus 
og hverju við höfum verið tilbú-

in að fórna fyrir hann. Þeir eru 
að gera nákvæmlega það sama 
og við. Þetta er bara Skugga-
hverfið sinnum milljón. Síðan 
eru umhverfis- og menningar-
áhrif milljónföld líka. Þarna er 
jafnmargt jákvætt og það er nei-
kvætt.“ 

Uppi í fjöllunum kynntist Andri 
Snær hins vegar öðru Kína en 
blasti við í hraða umbreyting-
anna í stórborginni. Hann var að 
heimsækja landið í fyrsta sinn, en 
hafði samanburðinn við bæði Ind-
land og Japan. „Í sjálfu sér væri 
maður að mörgu leyti alveg til í 
að búa þarna. Margt er auðvelt á 
einhvern hátt og fólk frjálslegt og 
orðið vant bleiknefjunum, þannig 
að maður fellur alveg í hópinn.“ 

Í fjöllunum segir hann menn-
inguna hafa verið heillandi. „Þar 
dansaði fólk hringdans á kvöld-
in eins og einhverjir Færeyingar 
og ákveðinn uppgangur og gleði 
í loftinu. Krakkar voru á nýjum 
reiðhjólum og smitandi bjartsýni 
í loftinu. Sveitirnar voru mjög 
fallegar og í raun fallegri en þar 
sem ég hef farið á Indlandi. Fólkið 
hefur það betra.“

GLAÐIR KRAKKAR Börnin í grunnskól-
anum Von í Sichuan-héraði fengu gjafir 
frá Íslandi í byrjun mánaðarins. Þar á 
meðal rauðan Ópal. MYND/SENDIRÁÐ ÍSL. Í KÍNA

LESIÐ FYRIR BÖRNIN Andri Snær Magnason rithöfundur heimsótti í byrjun mánaðar-
ins grunnskóla í Sichuan-héraði í Kína sem reistur var fyrir íslenskt gjafafé eftir jarð-
skjálftana miklu sem þar riðu yfir árið 2008. MYND/ÍSL. SENDIRÁÐIÐ Í KÍNA

NÝBYGGINGAR Í HEFEI Í AUSTURHLUTA KÍNA Kona hjólar fram hjá nýbyggðum íbúðablokkum í Hefei í Anhui-héraði í Kína í lok 
síðasta mánaðar. Andri Snær Magnason rithöfundur, sem sótti Kína heim í þessum mánuði, segir marga Kínverja hafa auðgast 
mjög á byggingu íbúðablokka sem þó standi enn auðar.  NORDICPHOTOS/AFP

Skuggahverfi í milljónasta veldi

BÓKAORMUR Í KÍNA
Andri Snær er fyrsti íslenski rithöfund-
urinin sem tekur þátt í Bókmenntahá-
tíð Bókaormsins sem er skipulögð af 
The Bookworm sem rekur bókakaffi í 
þremur kínverskum borgum, Peking, 
Chengdu og Suzhou. 

Bókmenntahátíðin hefur verið 
haldin árlega frá árinu 2007, en til 
hennar er boðið skáldum, þýðendum, 
fræðimönnum, gagnrýnendum 
og blaðamönnum víðsvegar að úr 
heiminum. Í ár tóku á áttunda tug 
rithöfunda og annarra fræðimanna 
frá Kína og erlendis frá þátt í um 
hundrað viðburðum á hálfum mánuði 
í borgunum þremur. 

Úrvalsnemendum við íslensk-kínverska barnaskólann Von í 
Liangshan í Sichuan héraði voru veittir námsstyrkir við hátíð-

lega athöfn miðvikudaginn annan mars. Íslenska viðskiptaráðið í 
Kína gaf styrkina en sömu samtök gáfu fé til að endurreisa skólann 
eftir jarðskjálftana árið 2008. 

Ragnar Baldursson, fulltrúi sendiráðs Íslands í Peking, og Andri 
Snær Magnason rithöfundur afhentu styrkina, en afhendingin fór 
fram áður en Andri tók þátt í Bókmenntahátíð Bókaormsins. Hann 
segir vonir standa til að einhver skóli á Íslandi vilji gerast vin-
askóli þess kínverska. „Krakkarnir gætu þá lesið Bláa hnöttinn og 
talað svo við börn hinum megin á hnettinum, rétt eins og í bókinni,“ 
segir hann. 

Þá fengu börnin gjafir gjafir frá Íslandi. Forseti Íslands sendi 
bók um Ísland og íslenskan listmun sem er til sýnis í skólanum. Þá 
fengu börnin gefins rauðan Ópal, sem sagður er hafa vakið mikla 
kátínu. „Ég fór með fimm kíló í farteskinu,“ segir Andri og telur að 
sælgætinu hafi verið vel tekið. „En þetta er nú umdeilt bragð, meira 
að segja hér heima.“

■ Rauður Ópal er víða umdeildur

Húsmæðraorlof
Gullbringu- og 

Kjósarsýslu

Álftanes, Garðabær, Garður, Grindavík, Kjósarhreppur, 
Mosfellsbær, Reykjanesbær, Sandgerði, Seltjarnarnes, 
Vogar.

Rétt til þess að sækja um eftirfarandi ferðir, hefur sér-
hver kona sem veitir, eða hefur veitt heimili forstöðu, 
án launagreiðslu fyrir það starf.

   Slóvenía, Portoroz 10. - 17. ágúst
   Rínarsigling 25. - 29. ágúst
   Aðventuferð til Nürnberg 2. - 5. desember

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar og taka á móti 
pöntunum í síma á milli kl. 17.00 og 19.00 á virkum 
dögum frá 21. til 31. mars.

Svanhvít Jónsdóttir 565 3708
Ína Jónsdótti 421 2876
Guðrún Eyvindsdóttir 422 7174
Valdís Ólafsdóttir 566 6635
Sigrún Jörundsdóttir 565 6551

      Orlofsnefndin

Þótt veldisstærðarmunur sé á Íslandi og Kína 
segir Andri Snær Magnason sláandi líkindi 
á milli landanna. Óli Kristján Ármannsson tók 
Andra tali, en hann sótti Kína heim í fyrsta sinn í 
byrjun þessa mánaðar. Honum var boðið á bók-
menntahátíð, flutti erindi um hagbóluna íslensku 
og færði grunnskólabörnum í Sichuan-héraði 
Ópal. Hann gæti vel hugsað sér að búa í Kína.
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Nördar eru töff
Þrjú spennandi störf hjá stærsta (og skemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Ástríða

forvitni, jákvæðni og metnaði. Starfsfólk 
Skýrr er glaðvært og hlakkar til að mæta í 
vinnuna.

Snerpa

Viðbragðsflýtir, frumkvæði og sveigjanleiki
einkenna starfsfólk Skýrr, sem er alltaf á
tánum og nálgast öll verkefni með
þjónustulund í fyrirrúmi.

Hæfni

Fagmennska er starfsfólki Skýrr í blóð 
borin. Dugnaður, nákvæmni og 
samviskusemi eru í hávegum höfð hjá 
landsliðinu í upplýsingatækni.

Skýrr: Stórt og næs 

Skýrr er stærsta og skemmtilegasta fyrirtæki landsins í 
upplýsingatækni. Skýrr er jafnframt níunda stærsta UT-fyrirtæki 
Norðurlanda með tæplega 1.100 starfsmenn, þar af 600 á Íslandi. 
Viðskiptavinir skipta tugþúsundum. Skýrr er vottað samkvæmt 
alþjóðlegu gæða- og öryggisstöðlunum ISO 9001 og 27001. 
Fyrirtækið býður atvinnulífinu og einstaklingum heildarlausnir á 
sviði hugbúnaðar, vélbúnaðar og rekstrarþjónustu.

Skýrr er jafnréttissinnað, fjölskylduvænt og hlúir vel að starfsfólki. 
Sveigjanlegur vinnutími, góð laun og frábær vinnuaðstaða í boði. 
Kaffið er magnað og maturinn fyrsta flokks. Félagslífið er 
kraftmikið og uppákomur tíðar. Gildi Skýrr eru ástríða, snerpa og
hæfni. Það er töff að vera nörd.

Netsérfræðingur

Skýrr leitar að öflugum netsérfræðingi til starfa hjá EJS, sem 
er 200 manna svið innan Skýrr. Viðkomandi mun starfa í öflugu 
teymi netsérfræðinga við hönnun, uppsetningu, viðhald og 
rekstur net- og fjarskiptakerfis Skýrr. Framundan eru 
spennandi verkefni í þróun og uppbyggingu netkerfisins.

Hæfniskröfur
· Þekking og reynsla í hönnun, uppsetningu og rekstri   
 Cisco-netkerfa
· Cisco-CCNP gráða eða sambærileg reynsla æskileg
· Háskólamenntun og/eða þekking á Linux/Unix æskileg
· Vilji til að læra og tileinka sér nýja tækni og hugsun
· Dugnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
· Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum  

Forritari 

Skýrr leitar að forritara til starfa hjá Oracle-viðskiptalausnum 
fyrirtækisins. Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni í 
hugbúnaðarþróun fyrir marga af kröfuhörðustu 
viðskiptavinum fyrirtækisins. Viðkomandi mun vinna í 
samhentu teymi sem leggur mikið upp úr góðri stemningu og 
að hafa gaman í vinnunni.
 
Hæfniskröfur 
· Reynsla af forritun í sem flestu af eftirfarandi: SQL, PL/SQL,  
 Java, Javascript XML/XSL og Ajax
· Reynsla af því að forrita fyrir Oracle gagnagrunna er æskileg
· Metnaður til að læra og fylgjast vel með í faginu
· Hæfni til að vinna jafnt sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Microsoft Dynamics NAV

Skýrr leitar að reyndum hugbúnaðarsérfræðingi með 
þekkingu á viðskiptalausninni Microsoft Dynamics NAV. 
Viðkomandi mun starfa við forritun, innleiðingar, 
uppfærslur, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini. Einnig 
mun viðkomandi taka virkan þátt í þróun sérlausna.
 
Hæfniskröfur
· Reynsla í Microsoft Dynamics NAV (tengdar prófgráður kostur)
· Háskólagráða í tölvunar- eða verkfræði nauðsynleg
· Mikill áhugi á upplýsingatækni og viðskiptalausnum
· Fagmennska og frumkvæði í vinnubrögðum
· Mikil þjónustulund og samskiptafærni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um þessi þrjú störf veitir Ingibjörg 
Óðinsdóttir mannauðsstjóri Skýrr í 569 5100 eða 
ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is. Umsóknarfrestur er til og með 
28. mars næstkomandi. Sendið umsóknir gegnum skyrr.is. 
Fullum trúnaði heitið. Öllum umsóknum svarað.
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Byrjum á byrjuninni. Hvað vitið þið 
hvort um annað?
Andri: „Ég veit nú bara eiginlega 
ekki neitt um þig.“
Björk: „Gúgglaðirðu mig ekki?“
Andri: „Nei, ég hafði því miður ekki 
tíma í það. En jú, ég veit að þú ert 
með sjónvarpsþátt á Skjá einum.“
Björk: „Sem þú situr límdur yfir í 
hverri viku, ekki rétt?“
Andri: „Nei, veistu, ég hef ekki 
verið með sjónvarp síðan ég flutti 
aftur til landsins frá Danmörku síð-
asta sumar og þar til fyrir tveimur 
vikum síðan.“
Björk: „Ókei, það er gild afsökun. 
En ég veit miklu meira um þig, því 
útvarpið í bílnum mínum er fast 
á Rás 2 og því hlusta ég á þáttinn 
ykkar Gunnu Dísar á hverjum ein-
asta morgni. Ég gæti ekki einu sinni 
skipt um stöð þótt þið væruð leiðin-
leg. En þið eruð ekkert leiðinleg. Svo 
veit ég að þú ert að austan, er það 
ekki rétt?
Andri: „Alveg rétt. Frá Reyðar-
firði.“

Þagnarbindindið rofið
Fjarvera Jóns Gnarr á borgarstjórn-
arfundi þar sem fjallað var um sam-
einingartillögur í rekstri leik- og 
grunnskóla í vikunni vakti nokkra 
athygli. Á meðan var borgarstjór-
inn staddur á ráðstefnu í Austur-
ríki, þar sem hann kynnti meðal 
annars hugmyndina að baki Besta 
flokknum. Fylgdust þið með fréttum 
af þessu máli?
Björk: „Ekki mjög vel. En það 
hljómar dálítið eins og þessi ráð-
stefna í Austurríki hafi kannski 
ekki verið neitt sérstaklega mikil-
væg miðað við allt hitt sem er í 
gangi. Margir urðu alveg brjálaðir 
og ég skil það að vissu leyti. Ég á 
sjálf börn sem eru í skóla.“
Andri: „Þetta mál fór alveg framhjá 
mér, en samt. Jón Gnarr hefur 
aðstoðarfólk og yfirleitt virðast 
hlutirnir virka þannig að því fleiri 
sem rífast, því minna verður um 
vitræna niðurstöðu. Svo er Jón líka 
dálítið utan við sig og hefur kannski 
haft lítið til málanna að leggja. Ég 
gæti trúað því að hann sjái dálítið 
eftir þessu öllu saman.“
Björk: „Það held ég líka.“
Andri: „Þetta átti að vera svo auð-
veld vinna, en svo kemur í ljós að 
þetta er bara vesen, leiðindi og hálf-
gert hatur sem fylgir þessu. Eftir 
hrunið hefur þagnarbindindi þjóð-
arinnar verið rofið. Við sögðum 
aldrei neitt, en núna má ekkert ger-
ast öðruvísi en að við séum byrjuð 
að öskra á allt og alla, mótmæla og 
garga á fundum.“
Björk: „Já. Ég öfunda hann ekki 
af þessu djobbi. Sérstaklega þegar 
maður hefur bakgrunn Jóns í huga 
og áhugasvið hans.“
Andri: „Kannski hefði hann ekkert 
átt að hætta að vinna í fjölmiðlum.“
Björk: „Hann gæti kannski hætt 
sem borgarstjóri og farið að skrifa 
eitthvað sniðugt í staðinn. Þetta eru 
ekki mjög þakklátir tímar og eng-
inn yrði vinsæll í þessu starfi. Um 
daginn heyrðist mér nokkrir vinnu-
félagar mínir vera að hneykslast á 
því að Jón hefði tíma til að mæta í 
hverri viku í sjónvarpsþátt á Stöð 2 
og blaðra um allt og ekkert.“
Andri: „Ég sá þann þátt þegar Frið-
rik Weisshappel var gestur, en hann 
og Jón voru saman í skóla á sínum 
tíma. Djöfull er Frikki alltaf flottur, 
í flauelsbuxum, rúllukragapeysu, 
með klút og ég veit ekki hvað.“
Björk: „Hann er hrikalega flottur 
og pælir í hverju einasta smáatriði.“
Andri: „En Frikki segist ekkert hafa 
fyrir þessu. Verslar bara hjá Rauða 
krossinum.“
Björk: „Já, það er hægt ef fólk 
hefur auga fyrir svona hlutum. Ég 
fer í Rauða krossinn og horfi bara á 
endalausar hrúgur af fötum og finn 
ekki neitt.“
Andri: „Ég svitna þegar ég fer inn 
í fatabúðir. Ég veit í hvaða stærð 

gallabuxurnar mínar eru og kaupi 
bara alltaf Levi‘s 501.“

Hættuleg vinsældakeppni
Mikið hefur verið rætt um einelti að 
undanförnu, til að mynda varðandi 
þolendur slíks í Hveragerði og eins 
hjá hátt settu starfsfólki Seltjarnar-
nesbæjar. Hafið þið lagt í, lent í eða 
orðið vitni að einelti?
Andri: „Einelti þrífst alls staðar og 
því miður virðist sem erfitt sé að 
komast hjá því. Er þetta ekki líka 
svona hjá dýrunum? Þegar hvolp-
ar fæðast er alltaf einn sem verður 
útundan, fær ekki að drekka og þar 
fram eftir götunum. En mannskepn-
an þykist vera svo klár og við ættum 
líklega að vera hætt þessu, rétt eins 
og við stigum í tvo fætur í stað þess 
að skríða um á fjórum.“
Björk: „Einelti er ógeð. Ég myndi 

breytast í ljón ef börnin mín lentu í 
þessu. Ég man ekki til þess að hafa 
lagt nokkurn í einelti og alls ekki 
hvatt til þess, en maður passaði sig 
samt á því að vera í rétta liðinu.“
Andri: „Já, því ef maður skipti sér 
af þá lenti maður sjálfur í veseni.“
Björk: „Einmitt. Það er þetta sem er 
svo hættulegt. Vinsældakeppnin.“
Andri: „Ég var aðalkarlinn í skól-
anum á Reyðarfirði, átti fullt af 
vinum, en flutti svo til Reykjavík-
ur í 10. bekk. Það var dálítið erfitt, 
en ég varð ekki fyrir einelti. Ég var 
samt mjög mikið einn, enda kann ég 
vel við einveruna. Fólk hneykslast 
oft á því að ég fari einn í bíó, en ég 
skil ekki tilganginn með því að fara 
með öðrum. Það er ekki eins og fólk 
fari í bíó til að spjalla saman.“
Björk: „Það er öryggið. Að hafa ein-
hvern til að standa með í röðinni. En 

einelti er flókið mál sem er erfitt að 
leysa. Ég held að það þurfi meiri 
umræðu um þessi mál og það strax 
á fyrstu stigum skólagöngunnar.“
Andri: „Það þarf bara að taka upp 
rassskellingar á almannafæri. Það 
ætti að hjálpa til.“
Björk: „Einmitt. En fullorðna fólkið 
er nú ekki barnanna best í þessum 
málum heldur. Ég fattaði til dæmis 
aldrei þetta eineltismál á Veður-
stofu Íslands fyrir nokkrum árum.“
Andri: „Sama segi ég. Hvað var það? 
Ég hélt alltaf að allir veðurfræðing-
ar væru jafnir. Að þetta væru allt 
sömu nördarnir sem spá í veðri og 
tölum, reikna út vindstig og svona, 
og svo leggja þeir einn í einelti!“
Björk: „Eiga nördar ekki að standa 
saman? Varla finna þeir marga aðra 
sem hafa áhuga á að spjalla um 
þessi mál. Ótrúlegt.“

Þurfum að leita í ræturnar
Sigurjón Sighvatsson hefur tryggt sér 
kvikmyndaréttinn á metsölubókinni 
Ég man þig eftir Yrsu Sigurðardótt-
ur. Hvaða fleiri bókum ætti að gera 
kvikmyndir upp úr?
Andri: „Bókin hennar Yrsu er á nátt-
borðinu hjá mér. Ég hef aðeins horft 
á hana en á erfitt með að taka hana 
upp. Ég er dálítið hræddur við hana, 
hef heyrt að hún sé mjög óhugnan-
leg. Draugar og svona.“
Björk: „Bíðurðu þá ekki bara eftir 
myndinni?“
Andri: „Jú kannski, en það er alltaf 
voðalega svalt að geta sagt: „Bókin 
er miklu betri,“ þegar maður kemur 
út úr bíó. Reyndar hef ég bara einu 
sinni fengið tækifæri til þess. Þá var 
ég að koma af kvikmyndinni Bron-
son eftir danska leikstjórann Nicolas 
Winding Refn og var spurður álits 
af danska sjónvarpinu. Mikið varð 
ég stoltur þegar ég gat sagt: „Lesið 
frekar bókina, hún er miklu betri“.
Björk: „Það hefur verið góður fíl-
ingur. Ég hef verið voðalega ódug-
leg við að lesa undanfarin ár, en ef 
ég ætti að velja íslenska bók til að 
gera kvikmynd upp úr dettur mér 
helst í hug einhver af þessum gömlu. 
Af hverju er til dæmis ekki búið að 
filma Brennu Njáls-sögu? Eitthvað 
verðugt og krassandi sem gæti orðið 
góð landkynning.“
Andri: „Einmitt, sýna hversu hörð 
við erum.“
Björk: „Já, eða hversu hörð við 
vorum. Við þurfum að leita aftur í 
ræturnar til að bæta mannorðið. Er 
það ekki sniðugt?“
Andri: „Jú, hiklaust. Ég hef líka 
lesið mjög fáar íslenskar bækur. Ég 
festist alltaf í því að lesa ævisögur 
fjöldamorðingja eða tónlistarmanna, 
sem flestir hafa tekið of stóran 
skammt af eiturlyfjum.“
Björk: „Lestu um svona hrylling en 
þorir svo ekki að lesa bókina henn-
ar Yrsu?“
Andri: „Þetta eru ekki draugar, 
sjáðu til. Ósýnilegir hlutir, dular-
full hljóð og slíkt ganga alveg af mér 
dauðum.“
Björk: „Mér líka. Ég var einmitt að 
enda við að taka viðtal við forseta 
Sálarrannsóknarfélagsins og hann 
sagði mér að draugar á Íslandi hefðu 
horfið með rafmagninu. Svo við 
getum sofið rótt.“
Andri: „Það er nú gott. Þá eru bara 
andarnir eftir. Draugarnir fokka í 
fólki en andarnir fylgjast bara með 
okkur.“

Hasarinn á Bæjarins bestu
Nú snýst starf ykkar beggja að miklu 
leyti um að taka viðtöl við fólk. 
Hverja, lífs eða liðna, vilduð þið 
helst taka ítarlegt viðtal við?
Björk: „Þetta er stór spurning. 
Kannski væri gaman að taka ein-
lægt Hemma Gunn-spjall við ein-
hvern á borð við Hannes Smárason. 
Ef hann myndi opna sig. Ég efast 
reyndar um að ég myndi ná nokkru 
upp úr honum, myndi kannski gefa 
honum bjór til að liðka málbeinið.“
Andri: „Mig hefur alltaf langað til 
að tala við Nostradamus. Ég er með 
hann á heilanum, má helst ekki fá 
mér bjór án þess að byrja að tala um 
hann. Eða Guns ‘n Roses. Það væri 
líka gaman að spjalla við Axl Rose í 
ró og næði.
Björk: „Það væri ég líka til í.“
Andri: „Svo væri auðvitað gaman að 
fara á trúnó með Dr. Drew, sem sér 
um Celebrity Rehab-raunveruleika-
þættina.“
Björk: „Maður verður svo ánægður 
með sjálfan sig þegar maður horfir 
á svona raunveruleikaþætti.“
Andri: „Kannski væri hægt að gera 
raunveruleikaþátt um hasarinn á 
Bæjarins bestu. Hafa þrjár mynda-
vélar þar á næturnar um helgar. 
Sjá fastakúnnana spjalla, túristana 
spyrja um Clinton-pulsuna og hvað 
starfsfólkið er orðið þreytt á því.“
Björk: „Já. Fólk að mæta með röng-
um mökum og svona. Ég myndi 
horfa á þetta. Þetta er milljónahug-
mynd!“
Andri: „Nei, þetta er milljarðahug-
mynd!“

Ég man ekki til þess að hafa lagt nokkurn í einelti og alls 
ekki hvatt til þess, en maður passaði sig samt á því að vera 
í rétta liðinu.

Nördar eiga að standa saman
Björk Eiðsdóttir, sjónvarps- og blaðakona, og útvarpsmaðurinn Andri Freyr Viðarsson eru sammála um ágæti Friðriks Weiss-
happel og Axl Rose og eru bæði dauðhrædd við drauga. Kjartan Guðmundsson hitti rökstólapar vikunnar á köldum vetrardegi.

ERFITT MÁL Björk og Andri Freyr eru sammála um að einelti sé ógeð. Andri Freyr stingur upp á rassskellingum á almannafæri 
sem viðeigandi refsingu, meira í gríni en alvöru að sjálfsögðu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Einn þeirra er Vöruhús en það 
er hugmyndaríkur tuttugu og 
sjö manna hópur á vegum Fé-
lags vöru- og iðnhönnuða, sem 
mun sýna hinum almenna borg-
ara ýmsar hliðar iðnhönnunar á 
Laugavegi 91. Þar verður hægt að 
bera augum stoðtæki, skartgripa-
hönnun, skó, heimilishönnun og 
ýmislegt annað áhugavert.

Iðnhönnun er ungt fag á Ís-
landi og hefur umfang þess auk-
ist til muna í íslensku samfélagi 
síðastliðin ár. Meðbyr í nýsköp-
un og vöruþróun sem kom til við 
bankahrunið hefur þar mikið að 
segja. Það er góð uppskrift að 
velgengni að nýta hugmyndaríka 
hönnuði þegar breyta þarf hlutum 
og bylta við hugsunarhætti. 

Það sést á öllum könnunum og 
greinargerðum sem gerðar hafa 
verið bæði hér sem erlendis að 
það er góður greiði að fá skap-
andi aðila með sér í hugmynda- 
og þróunarferlið. 

Iðnhönnuðirnir sem standa 
fyrir sýningunni í Vöruhúsi bera 
sig vel.

Sýningin, sem er vegleg og 
margþætt, hefur tekið tíma og 
kraft frá duglegum sjálfboða-
liðum og núna er allt að smella 
saman og síðustu smáatriði að 
klárast.

Þeir telja atvinnuútlit vænlegt 
og flestir sýnenda vinna að ein-
hverju leyti við hönnunarstörf, 

enda hefur áhugi og skilningur 
aukist jafn og þétt á mikilvægi 
hönnunar í almennu samfélagi 
síðastliðin ár.

Á meðal sýnenda eru stór iðn-
fyrirtæki líkt og Össur með fram-
leiðsluvörur sínar í bland við 
frumgerðir og módel frá ungum 
og upprennandi iðnhönnuðum og 
allt þar á milli. Umhverfisþættir 
og endurvinnsla eru áberandi í 

nokkrum verkum enda gífurlega 
mikilvægir málaflokkar. Og verk-
in eru jafn mismunandi og þau 
eru mörg. Eitt sem ber sérstak-
lega að nefna er samvinna tón-
listarmannsins Mugison við iðn-
hönnuðinn Pál Einarsson. Þeir 
hafa hannað saman hljóðfæri og 
fá gestir að kynnast því verki á 
sýningunni. Einnig má geta þess 
að til landsins koma iðnhönnuðir 

búsettir erlendis gagngert til þess 
að vera með, sem gefur sýning-
unni sérstaka breidd.

Það er fróðlegt fyrir alla að 
kíkja á sýninguna hjá þessum öfl-
uga hópi og kynna sér möguleika 
iðnhönnunar. Nýsköpun og vöru-
þróun eru engin nýyrði lengur í 
íslensku máli og sýningin er frá-
bært tækifæri til að kynna sér 
þessi mál nánar.

● Forsíðumynd: Valgarður Gíslason tók mynd af Hönnunar-
Marsipani eftir Örnu Rut Þorleifsdóttur og Rán Flygenring i 
Útgáfufélag: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 
512 5000 Ritstjórar: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.
is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar: 
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir s. 512 5462 Útlitshönnuður: 
Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is. 

Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.is

H önnunarMars er á næsta leiti en 
þessi árlega borgarhátíð, sem 

stendur yfir frá 24. til 27. mars, er að 
festa sig í sessi sem stærsti hönnunar-
viðburður á landinu. „Óhætt er að segja 
að mikið vatn hafi runnið til sjávar frá 
þeim þremur árum síðan Hönnunar-
Mars fór fyrst fram. Ákveðin spenna 
einkenndi fyrsta árið, við renndum 
að vissu leyti blint í sjóinn og vorum 
alveg í skýjunum með útkomuna. 
Síðast unnum við úr reynslunni og nú 
þurfum að sýna og sanna fyrir okkur 
og umheiminum að HönnunarMars 
standi undir nafni.“

Þetta segir verkefnisstjórinn Greip-
ur Gíslason, sem efast ekki um að það 
takist. „Enda rekur hver viðburðurinn, 
sýningar og fyrirlestrar, annan í ár og 
hleypir nýju lífi í borgina; verslanir, veitingastaðir og vöruhús munu öðlast 
nýtt hlutverk þegar bæði reyndir og upprennandi hönnuðir mæta til leiks 
með allt frá hátískufatnaði í háhýsi, sem gefur hátíðinni mikla breidd,“ segir 
hann og bætir við að íburðarmeiri sýningar og innsetningar en áður muni 
setja sinn svip á hátíðina. Nánari upplýsingar á www.honnunarmidstod.is.

Festir sig í sessi

Greipur hjá Hönnunarmiðstöð segir 
gróska einkenna hátíðina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bragðmikil hönnunarveisla
● HönnunarMars er að bresta á með öllum þeim dýrindis uppákomum sem eru í boði. Úr mörgu er að velja en nokkrir 
viðburðir eru sérstaklega veglegir og yfirgripsmiklir. 

Ræðubindi Stefáns Péturs Solveigar-
sonar getur komið sér vel.

Gestum gefst á sýningunni kostur á að 
kynna sér margrómaða hönnun Össurar. 

Margbreytilegur púði eftir Ragnheiði Ösp Sigurðardóttur sem getur bæði verið 
mjúkur og harður.

● ÞEKKTIR HÖNNUÐIR Í 
TJARNARBÍÓI  Hönnunar-
miðstöð efnir til fyrirlestra-
dagskrár og umræðna í Tjarnar-
bíói við upphaf HönnunarMars 
í ár og er það viðburður sem 
hönnuðir og áhugafólk um skap-
andi samfélag ættu ekki að láta 
framhjá sér fara. Fram koma 
hönnuðirnir Jerszy Seymour, 
Ilkka Suppanen og Siggi Eggerts-
son og arkitektinn Winy Maas. 

Seymour er vöru- og 
húsgagna hönnuður sem er 
þekktur fyrir nýstárlega nálgun 
við notkun á efnivið. Afslappað-
ur húmor einkennir verkin hans 
og eru þau leikræn og litrík. 

Suppanen sækir í norræna 
arfleifð en nálgast hana á 
afslappaðan og nýstárlegan 
hátt. Suppanen stofnaði Studio 
Suppanen árið 1995 og hefur 
unnið ýmis hönnunarverkefni 
fyrir alþjóðleg fyrirtæki eins og 
Nokia, Cappellini og Marimekko 
sem dæmi.

Siggi Eggerts er afkasta-
mikill grafískur hönnuður og 
er honum lýst í alþjóðlegum 
fagtímaritum sem upprennandi 
stjörnu í myndskreytingum.

Maas er síðan einn af 
stofnendum arkitektastofunnar 
MVRDV en hún hefur verið leið-
andi innan arkitektúrs síðustu 
tuttugu ár. Fyrirlestraröðin hefst 
klukkan 10 á fimmtudag og 
stendur til 16.

laugardag – mánudags

afsláttur 
20%

af öllum vörum

KRINGLAN OG SMÁRALIND
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Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

NÝ SENDING AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

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

HETTHI HVÍTT HÁGLANS
Vegghengdur skenkur
Breidd: 180cm

Verð: 149.900,-
 
Stækkanlegt borð 180(268)X100

Verð: 159.900,-

HETTHI HNOTA
Skenkur
Breidd: 180cm
Verð: 

169.000,-

 
Stækkanlegt borð
Stærð: 160(248)X100
Verð: 

159.900,-

 
Stækkanlegt borð
Stærð: 200(288)X110
Verð: 

179.900,-

COMO
PIANO borð
Stærðir: 138X138 
og 220X100
Verð: 

119.000,-
COMO

ERIC TV skenkur
Breidd: 210cm

Verð: 129.900,-

LUCAS leðurhornsófi
Stærð: 285X223

Verð: 339.000,-
ROMEO leðurtungusófi

Stærð: 320X165

Verð: 328.000,-

KUND tungusófi
m/stillanlegum höfuðpúðum
Stærð: 303X168

TILBOÐSVERÐ: 233.100,-

NEW ENGLAND 
tungusófi 
m/færanlegri tungu
Stærð: 252X165

TILBOÐSVERÐ: 169.200,-

PINK DREAM tungusófi
Stærð: 292X160

TILBOÐSVERÐ: 194.650,-

VEGAS leðurstóll

VERÐ: 16.900,-

OLIVER stóll

VERÐ: 18.900,-

PRIMA stóll

VERÐ: 13.800,-



heimili&hönnun4

Hin lifandi arkitektamiðstöð FÉ-
LAGIÐ verður staðsett á annarri 
hæð á Grandagarði 16 á Hönnunar-
Mars, dagana 24. til 27 mars. Þar 
verða meðal annars sýningarnar 
Ferlið – sýning á vinnuferli arki-
tekta og Snortið landslag – upplif-
unarrými landslagsarkitekta, en 
FÉLAGIÐ samanstendur af arki-
tektum, landslagsarkitektum og 
innanhússarkitektum. 

Sýningin 10+ er framlag inn-
anhússarkitekta á HönnunarMars 
og er nú haldin í annað sinn. Dóra 
Hansen sýningarstjóri segir þátt-
tökuna hafa stóraukist milli ára. 

„Við finnum mikinn meðbyr 
núna bæði frá umhverfinu og 
hönnuðunum sjálfum. Í fyrra 
voru tólf sýnendur en nú eru þeir 
þrjátíu. Eins og í fyrra buðum 
við öllum fagfélögunum níu sem 
tengjast Hönnunarmiðstöð að taka 

þátt í 10+. Sýningin er því sér-
hæfð að því leyti að sýnd eru 
húsgögn, en ekki að þar 
sýni bara innanhúss-
arkitektar. Okkur finnst 
þetta fyrirkomulag 
hafa skilað sér,“ segir 
Dóra og bætir við að 
loks hafi skapast vettvangur til að 
sýna íslenska húsgagnahönnun.

„Um leið og sá vettvangur er 
kominn hvetur það hönnuði til að 
hanna húsgögn. Okkar draum-
ur og markmið er að hönnuðir nái 
tengslum við framleiðendur en 
ekki síður að sýningin hvetji til 
framleiðslu á íslenskum húsgögn-
um. Eftir sýninguna 10+ á síð-
asta ári urðu þegar til tengsl milli 
hönnuða og framleiðenda. Nokkr-
ar vörur komust í sölu í verslunum 
hérlendis en einnig urðu til tengsl 
við erlenda framleiðendur. Snagar 

eftir Helgu Sigur-
bjarnadóttur eru til dæmis 
komnir í framleiðslu og sölu 
hjá Norman Copenhagen og 
eins er Bryndís Bolladóttir að 
hanna fyrir sama fyrirtæki,“ 
segir Dóra.

Sýningin 10+ verð-
ur opin 25. mars frá 
klukkan 11 til 23, 26. 
mars frá klukkan 11 
til 17 og 27. mars frá 
klukkan 13 til 17. Auk Dóru Hansen 
sá Ómar Sigurbergsson um hönn-
un sýningarinnar og um sýningar-
skrána sá Elísabet Jónsdóttir. - rat

Þrjátíu ný húsgögn
● Sýningin 10+ vakti mikla athygli á HönnunarMars fyrir ári. Hún er nú haldin í annað sinn 
með stóraukinni þátttöku en sýningin er framlag innanhússarkitekta til FÉLAGSINS. 

Fengur Fatastandur eftir Fanneyju Long.

Inhabit #01 Kommóða eftir 
Lísu Kjartansdóttur.

Hengjum lampann 
Eftir Sigríði Heimis-
dóttur.

Retro Smile 
Stóll eftir 
Sigrúnu 
Einarsdóttur.

Mosi Sófi eftir Aðalheiði 
D. Þórólfsdóttur.

Tónlistarmaðurinn Mugison og 
Páll Einarsson vöruhönnuður eru 
að galdra fram græju sem er í senn 
hljóðfæri, hljóðnemi, ljósabúnaður, 
gítarmagnari, trommuheili, reyk-
vél og fleira. Hún verður til sýnis í 
Vöruhúsi á Laugavegi 91. 

Mugison segir drauminn um 
græjuna hafa kviknað þegar hann 
var tölvutrúbador og orðinn leið-
ur á að tengja „alls konar drasl“ á 
hverjum degi. Á þeim árum kveðst 
hann hafa þekkt Palla sem hljóð-
mann. „Palli er snillingur,“ segir 
hann. „Hann gæti farið að virkja 
snjókomuna einhvern daginn,“ 
segir hann með aðdáun. 

Fyrir hálfu öðru ári gerðu þeir 
félagar tilraunaútgáfu af tæk-
inu, sem Mugison tók með í tvo 
prufutúra um Evrópu. Í ferðinni 

bilaði ýmislegt og Mugison kveðst 
hafa verið með lóðbolta að gera við 
– með Palla á línunni. „Nú erum við 
að endurhanna og styrkja það sem 
veikt var,“ segir hann. „Palli er 

búinn að þróa hugbúnað og þarna 
höfum við sett í eina græju ýmis-
legt sem ég hef sankað að mér gegn-
um tíðina. Þetta er líkt og að smíða 
draumabíl úr tíu öðrum.“ - gun

Hljóðfæri eða geimskip

„Hugsunin er sú að tækið passi bæði á stofutónleikum og í Laugardalshöllinni,“ segja 
Mugison og Páll. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

kjasal

Sérsniðna æfingaáætlun

Mælingar, aðhald og eftirfylgni

Aðgang að fjölbreyttum tímum

Handklæði við hverja komu

Herða- og höfuðnudd í heitum pottum 

Aðgang að Spa-svæði

Aðgang að vatnsgufum og sauna

Afslátt af þjónustu og námskeiðum

Persónulega þjónustu og hlýlegt viðmót

Hilton Reykjavík Nordica - Suðurlandsbraut 2
 Sími 444 5090 - www.nordicaspa.is

Aðgang að einkaþjálfara í tæk

Sérsniðna æfingaáætlun

Meðlimskort NordicaSpa
Með kortinu færð þú:

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu okkar 

nordicaspa.is eða í síma 444-5090.

Tilboð á árskortum 
í NordicaSpa sem gilda frá kl. 13-17

Gríptu tækifærið! 

TILBOÐSVERÐ: 9.900 kr. á mán.



Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

I
ndverjar líta með spenningi 
til nýjustu stjörnu fyrirsætu-
bransans þar í landi. Angela 
Jonsson, sem meðal annars 

bar sigur úr býtum í indverskum 
raunveruleikaþætti fyrir stuttu, 
er forsíðustúlka hins indverska 
Cosmopolitan í þessum mánuði 
en í viðtali við blaðið segir hún frá 
því að þrátt fyrir að hafa búið alla 
tíð á Indlandi sé hún hálfíslensk. 

„Mamma mín er indversk og 

pabbi minn er íslenskur en saman 
eignuðust þau tíu börn og ég ólst 
því upp í stórum systkinahópi á 
risastórum búgarði í fjallaþorp-
inu Kodaikanal á Suður-Indlandi,“ 
upplýsir Angela þegar Fréttablaðið 
slær á þráðinn til Indlands. Faðir 
hennar, Vilhjálmur Jónsson, flutt-
ist til Indlands fyrir tæplega þrjá-
tíu árum og kynntist þar móður 
hennar, Söndru Tamar. Foreldrar 
hennar hafa vakið mikla athygli 

þar í landi fyrir störf sín í þágu 
mannúðarmála en þau hafa eink-
um unnið með ungu heyrnarlausu 
fólki auk þess sem þau reka heima-
skóla. Anglea sjálf býr um þessar 
mundir í Mumbai enda í nægu að 
snúast hjá henni sem fyrirsæta.

„Það er ekki langt síðan ég fór 
að sitja fyrir, ekki nema hálft ár, 
en það hefur gengið vonum framar. 

2

Rísandi stjarna á Indlandi 
með íslenskar rætur

MYND/ÚR EINKASAFNI

Ein bjartasta von fyrirsætugeirans á Indlandi heitir Angela Jonsson og á íslenskan föður

Úrval fermingargjafa á tilboði

fermingargjöfinMjúka  ff

Lín Design    Laugavegi 176    Sími 533 2220    www.lindesign.is

Sængurfatnaður frá 6.960 kr
Dúnsængur 19.990 kr

Hundasýning chihuahua-deildar   Hundaræktunar-
félags Íslands fer fram í Blómavali/Húsasmiðjunni við 
Skútuvog klukkan 11 á morgun og verða úrslit kunngjörð 
korter fyrir fjögur. Þess má geta að chihuahua-hundar 
eru meðal algengustu smáhunda heims.



Vinur minn stakk upp á því að ég 
færi í áheyrnarpróf fyrir vinsæl-
an raunveruleikaþátt hér í landi 
þar sem leitað er að stúlku til 
að sitja fyrir á Fisherking-daga-
talinu, sem er mikil viðurkenn-
ing,“ segir Angela. Fisher king er 
þekktasta baðfatamerki Indlands 
og margar af þekktustu fyrirsæt-
um Indlands hafa klæðst slíkum 
baðfötum. 

„Ég vann síðan keppnina og 
fluttist fljótlega eftir það til 
Mumbai, þar sem ég hef sinnt 
ýmsum verkefnum síðan.“ Ang-
ela er forsíðustúlka Cosmopolit-
an í Indlandi í þessum mánuði og 
segir í viðtali við blaðið að útlit 
hennar veki mikla athygli, enda 
góð íslensk-indversk blanda. „Það 

gagnast mér í þessum bransa 
að vera þessi hristingur af 
Íslendingi og Indverja og 
gefur mér þetta framandi 
útlit sem leitað er að hér-
lendis,“ segir Angela. Hún 
hefur verið orðuð við Bol-
lywood-kvikmyndaiðnaðinn 
sem afar erfitt er að komast 
inn í. Angela er mikill dans-
ari, hefur komið fram sjálf 
og hefur sinnt danskennslu. 
Hún vill þó ekki gefa mikið 
upp enn þá, allt sé í vinnslu 
og vonandi gangi það upp. 

„Nei, ég tala hvorki 
íslensku né skil en hef 
komið til Íslands að heim-
sækja ættingja og elska 
landið, það er svo fallegt. 
Ég veit samt ekki hvort 
ég gæti þolað kuldann til 
lengri tíma.“

Hin tvítuga Angela Jonsson í auglýsingu fyrir einn þekktasta baðfataframleiðanda Indlands. Angela hefur vakið mikla athygli eftir 
að hún vann raunveruleikaþátt þar í landi en hún deildi því í viðtali við indverska Cosmopolitan að hún væri hálfíslensk.
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Ljóðum, leiklist, söng, tónlist og 
táknmáli verður blandað saman 
á nýstárlegan og spennandi hátt 
í svonefndum táknmálstónleika-
gjörningi sem fluttur verður í 
fyrirlestrasal Þjóðminjasafns-
ins á laugardag klukkan 14. 
Nemendur í táknmálsfræði við 
Háskóla Íslands flytja gjörning-
inn undir stjórn Elsu G. Björns-
dóttur leikkonu. 

Elsa segir hópinn nýta ýmis 
form við flutning laga og ljóða. 
Meðal annars verði gripið til 
rapps við ólíklegustu tækifæri 
og efniviðurinn spanni allt frá 
meinlausu gríni til pólitískr-
ar ádeilu. Áhorfandinn geng-
ur því ekki að neinu vísu nema 
skemmtun og óvenjulegri upp-
lifun. 

Elsa valdi ljóðin og lögin í 
samvinnu við nemendurna. 
„Ég bað þá um að velja ljóð 
sem lýstu til dæmis litum, nátt-
úrunni, fordómum og samskipt-
um. Útkoman varð fjölbreytt, 
þar á meðal lögin „Það þarf fólk 
eins og þig“ eftir Rúnar Júlíus-
son og „Óður til gleðinnar“ sem 
Beethoven samdi heyrnarlaus. 
Við flytjum sex ljóð og texta og 
svo spinnum við gjörningum 
við þetta með hljóðfæraleik, 
leiklist og líkamstjáningu.“

Heyrnarlausir 
njóta tónlistar

Elsa segir nemendur sína nýta ýmsar 
aðferðir við flutninginn.

Framhald af forsíðu

Tónleikaröð með Stórsveit Suð-
urlands hefst nú eftir helgina. 

Fyrstu tónleikar í tónleikaröð 
Stórsveitar Suðurlands verða 
haldnir næstkomandi þriðjudags-
kvöld á Hótel Selfossi. Tónleika-
röðin er styrkt af Menningarráði 
Suðurlands.

Með sveitinni koma fram systk-
inin Kristjana Stefánsdóttir og 
Gísli Stefánsson. Þau munu syngja 
bæði saman og hvort í sínu lagi 
en einnig spilar Stórsveitin ein og 
óstudd. Á efnisskránni verða lög 
úr ýmsum áttum. 

Miðvikudaginn 23. mars verð-
ur stórsveitin á ferðinni í Hvera-
gerði og heldur tónleika á Hótel 
Hveragerði. Þriðju og síðustu 
tónleikarnir verða síðan haldn-
ir föstudaginn 25. mars í Hvoli á 
Hvolsvelli.

Allir tónleikarnir hefjast klukk-
an 20.30 og er aðgangseyrir 1.500 
krónur. - rat

Tónleikaröð á 
Suðurlandi

Tónleikar til styrktar Kaffistofu Samhjálpar  verða í Háskólabíói í kvöld 
klukkan 20. Kaffistofan, sem er fyrir útigangsfólk og aðra aðstöðulausa, tók við 
45 þúsund heimsóknum í fyrra og er þörfin miklil. Meðal flytjenda eru Ellen 
Kristjánsdóttir og Pétur Hallgríms, KK, Fjallabræður, Sniglabandið og Hjálmar.

Stórsveit Suðurlands hefur tónleikaröð 
eftir helgina.

l

Aðgang að fjölbreyttum tímum

Handklæði við hverja komu

Herða- og höfuðnudd í heitum pottum

Aðgang að Spa-svæði

Aðgang að vatnsgufum og sauna

Afslátt af þjónustu og námskeiðum

Persónulega þjónustu og hlýlegt viðmót

Hilton Reykjavík Nordica - Suðurlandsbraut 2
Sími 444 5090 - www.nordicaspa.is

kjasa

Sérsniðna æfingaáætlun

Mælingar, aðhald og eftirfylgni

Meðlimskort NordicaSpa
Með kortinu færð þú:

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu okkar

nordicaspa.is eða í síma 444-5090.

Tilboð á árskortum 
í NordicaSpa sem gilda frá kl. 13-17

Gríptu tækifærið! 

TILBOÐSVERÐ: 9.900 kr. á mán.

Börn
og umhverfi

        Rauðakrosshúsið í Kópavogi opið virka daga kl. 9-15      sími 554 6626
kopavogur@redcross.is      redcross.is/kopavogur

Námskeið fyrir ungmenni á 12. aldursári og eldri . Kennsla 
skiptist á 4 kvöld og fer fram í húsnæði Kópavogsdeildar  
Hamraborg 11, 2. hæð, kl. 17-20.

Á námskeiðinu er farið í ýmsa þætti sem varða umgengni og fram-
komu við börn. Rætt er um árangursrík samskipti, aga, umönnun 
og hollar lífsvenjur, leiki og leikföng. Lögð er áhersla á umfjöllun 
um slysavarnir og algengar slysabætur í umhverfinu ásamt ítarlegri 
kennslu í skyndihjálp. Að auki fá þátttakendur innsýn í sögu og 
starf Rauða krossins.

Næstu námskeið:  Námskeið I  2. - 5. maí 
  Námskeið II 9. - 12. maí 
  Námskeið III

Námskeið IIII
16. maí - 19. maí 
23. maí - 26. maí    

Námskeiðsgjald er kr. 7500 . Innifalið: Námsgögn, hressing  
og skyndihjálparútbúnaður. 

Leiðbeinendur eru leikskólakennarar og hjúkrunarfræðingar.  
Þátttakendur fá staðfestingarskírteini að námskeiði loknu. 

10%
25%

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Upplýsinga- og tæknisvið
Arion banka

Hafðu samband

Við leitum að öflugum einstaklingum í krefjandi störf 
á   upplýsinga- og tæknisviði Arion banka. Á sviðinu starfa 
um 120 sérfræðingar á sviði hugbúnaðar, tæknimála og 
viðskiptastjórnunar. Umhverfið einkennist af faglegum 
vinnubrögðum, hraða og sveigjanleika.

Aðallega er unnið í umhverfi Microsoft, notaðir eru SCRUM/
Agile verkferlar og Test Driven Development í verkefnum.

Hópstjóri þjónustuborðs í tæknideild
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Kerfisstjóri í tæknideild
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2011.

444-6420 hilmar.karlsson@arionbanki.
is 444-6064
netfang iris.ragnarsdottir@arionbanki.is.

Sótt er um störfin á heimasíðu bankans www.arionbanki.is.

 

ÍTH og Garðyrkjustjórinn í 
Hafnarfi rði óska eftir 
að ráða starfsfólk til 

sumarstarfa. 
Eftirfarandi störf eru í boði: 
Flokksstjórar í Vinnuskóla
Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeið 
Leiðbeinendur í skólagörðum 
Leiðbeinendur á gæsluvöllum

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár 
(fæddir 1990)

Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki 
Í viðhaldsflokki 
Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum 
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára (fæddir 
1991 – 1994). 

Í flestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi 
vinnustunda í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum. 

Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.

Einnig er tekið á móti umsóknum á skrifstofu Vinnuskóla 
Hafnarfjarðar 14. mars – 4. apríl frá kl. 12.00 – 16.00, í húsi 
Framkvæmdasviðs Hafnarfjarðar, Norðuhellu 2 frá kl. kl. 
7.30 og 16.30 alla virka daga nema föstudaga til kl. 15.00, 
í Þjónustuverinu að Strandgötu 6, á skrifstofu ÍTH og skrif-
stofu forvarnafulltrúa í Gamla bókasafninu. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á öllum ofangreindum 
stöðum og á www.hafnarfjordur.is. 

Ath. að umsóknarfrestur er til 4. apríl. Ekki er tekið á móti 
umsóknum eftir þann tíma.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 565-1899. Einnig má 
senda fyrirspurnir á netfangið vinnuskoli@hafnarfjordur.is. 
og í síma 585-5670 og  boddi@hafnarfjordur.is. 

Umsækjendur eru hvattir um að sækja um rafrænt á 
www.hafnarfjordur.is.

Veitingahúsið Fimm fiskar
í Stykkishólmi óskar eftir að ráða 

matreiðslumann fyrir sumarið 2011.  

Upplýsingar í síma 862 5968 • fruarstigur@simnet.is

Raflagnir í nýbyggingar.
Tek að mér nýlagnir í íbúðar- og iðnaðarhúsnæði ásamt 
ýmsum öðrum byggingarframkvæmdum á SV-horni landsins.
Rafmagnsverkstæði Birgis ehf s. 893 1986 
rafmagn@islandia.is
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Upplýsingatækni 
Landsbankans
Landsbankinn auglýsir laus til umsóknar störf í forritun, prófunum og tölvurekstri.
Unnið er í teymum og Agile verktækni höfð í fyrirrúmi.
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Vegna aukinna verkefna í upplýsinga-
tækni Landsbankans leitum við að 
öflugum forriturum, prófurum og 
tölvurekstrarfólki í hóp okkar frábæru 
starfsmanna. Umhverfi Landsbankans 
er mjög spennandi og fjölbreytt.

Upplýsingatækni Landsbankans sinnir 
krefjandi verkefnum fyrir allar deildir 
bankans. Unnið er í teymum og Agile 
verktækni höfð í fyrirrúmi. Spennandi 
vinnuumhverfi og tækifæri til þekk-
ingaruppbyggingar er í boði fyrir öfluga 
einstaklinga sem vilja bætast í hópinn.

Lögð er áhersla á ríka þjónustulund, 
haldgóða menntun og reynslu sem 
kemur að notum.

Nánari upplýsingar veita Berglind 
Ingvarsdóttir (berglind.ingvarsdottir
@landsbankinn.is) hjá Mannauði í 
síma 410 7914 og Guðni B. Guðnason 
(gudni.b.gudnason@landsbankinn.is) 
yfirmaður upplýsingatækni í 
síma 410 7001.

Umsóknir merktar „Forritari“, „Tölvu-
rekstur“ og/eða „Prófanir“ fyllist út á vef 
bankans. Umsóknarfrestur er til og með 
25. mars nk.
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Rekstur upplýsingakerfa

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars.  Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@

intellecta.is) hjá Intellecta í síma 578 1145.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Tölvu- og rafeindaþjónusta Suðurlands, 
TRS, er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni 
með starfsvettvang á öllu Suðurlandi.
TRS rekur kerfisveitu á eigin ljósleiðaraneti 
fyrir viðskipavini um allt land.
TRS rekur verslun með tölvur og 
skrifstofuvörur ásamt því að reka öfluga 
þjónustudeild sem sér um rekstur tölvu og 
fjarskiptakerfa. 
TRS býður upp á krefjandi starfsumhverfi 
þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín. 
Hjá TRS er öflugt starfsmannafélag og 
góður liðsandi.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.trs.is

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun eða sérfræðimenntun sem nýtist í 
starfi

• Víðtæk þekking á rekstri og uppsetningu á Microsoft 
búnaði

• Góð þekking á VMware og öðrum sýndarvélalausnum
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

TRS óskar eftir að ráða sérfræðinga til starfa.  Áhugaverð tækifæri í boði.

Sérfræðingur 

Starfssvið

• Uppsetning og rekstur á Microsoft lausnum
• Umsjón með tölvukerfum viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur

• Sérfræðimenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Þjónustudeild 
Starfssvið

• Viðhald á tölvu- og fjarskiptabúnaði
• Notendaþjónusta hjá viðskiptavinum

800 7000 – siminn.is

Gott viðmót er gulli betra
Síminn leitar að viðmótssérfræðingi í öflugan hóp starfsmanna í markaðsdeild. 
Frábært tækifæri fyrir vel menntaðan og hæfan einstakling sem vill starfa á 
stórum og líflegum vinnustað.  

Starfslýsing:

Starfið felur í sér umsjón með vefjum Símans. Sérstök 
áhersla er lögð á skilvirkni og hagkvæmni fyrir starfs-
menn Símans með hönnun og innleiðingu veftóla sem 
auðvelda þeim störfin. Starfssviðið nær meðal annars 
yfir innri vef Símans og afgreiðsluviðmót fyrir framlínu.

Menntun:

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi lokið háskólaprófi
á sviði sem nýtist í þessu starfi. 

Nauðsynleg reynsla og þekking:

• Færni í að hanna notendaviðmót sem uppfyllir 
tilgreindar þarfir

• Þekking á hugbúnaðarþróun

• Hæfni til að setja sig inn í vinnu 
hugbúnaðarþróunarteyma og skilja tæknilega 
útfærslu hennar

• Hæfni til að setja sig inn í verkefni notenda og skilja 
þarfir þeirra

Umsóknarfrestur er til 28. mars 2011
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.

Gildi Símans eru traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki og eldmóður.
Við höfum þau að leiðarljósi í störfum okkar.
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Góðir eiginleikar en ekki skilyrði:

• Auga fyrir vef- og upplýsingahönnun sem 
uppfyllir tilgreindar þarfir

• Reynsla af rekstri vefja

• Hafa gaman af nýrri tækni, t.d. símum, græjum, 
samfélagsmiðlum

• Rata um HTML, XSL, XML, CSS

• Þekking á Agile aðferðafræðinni

• Geta notað Photoshop/önnur hönnunarforrit  
og unnið við hönnunarskjöl

Góðir persónueiginleikar:

• Jákvæðni og drifkraftur

• Frumkvæði og framsýni

• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

• Samskiptalipurð og hæfni til að 
vinna vel í hóp

• Hæfni til að miðla málum
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Þann 1. apríl næstkomandi verða rekstrar- og hýsingarfélagið Skyggnir ehf. og fyrirtækið 
Sense ehf., sem sérhæfir sig í hljóð- og myndlausnum, sameinuð móðurfélaginu Nýherja hf. 

Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 540 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.
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Nýherji leitar að vel menntuðu og hæfu fólki til að gegna 
stöðum sérfræðinga, verkefnastjóra og hópstjóra.

 VERTU MEÐ Í SÓKNINNI

ERTU TÆKNILEGA ÞENKJANDI?

Rík áhersla er lögð á jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni, samviskusemi og 

sjálfstæð vinnubrögð. Mikil tækifæri til að þróast í starfi. 

Í boði eru áhugaverð framtíðarstörf, skemmtilegt og lifandi starfsumhverfi hjá traustu og leiðandi 

fyrirtæki sem er með áratuga reynslu á íslenskum upplýsingatæknimarkaði. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2011.

Allar fyrirspurnir og umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að leggja inn umsókn á heimasíðu Nýherja, www.nyherji.is. 

Nánari upplýsingar veita:

Valka Jónsdóttir, starfsmannastjóri Nýherja, valka.jonsdottir@nyherji.is. 

Þorvaldur Jacobsen, framkvæmdastjóri Rekstrarlausna Nýherja, thorvaldur.jacobsen@nyherji.is.
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Framleiðsludeild Icelandair Technical Services óskar 
eftir að ráða tæknikennara til starfa. Viðkomandi 
kemur til með að sinna eftirfarandi kennslu í starfi 
sínu:

I Tæknikennslu ákveðinna ATA-kafla fyrir 
 Boeing 757-200/300 og Boeing 737-Classic/NG
I Mannlegi þátturinn(Human Factors)
I Öryggisþættir vegna vinnu við eldsneytistanka
 (Fuel Tank Safety) 
I Afísing flugvéla (Anti/De-icing)
I Fyrirbyggjandi öryggisráðstafanir
 (Safety Management Systems)
I Handbók Part-145 viðhaldsstöðvarinnar
 (Maintenance Organisation Exposition)
I Reglugerðaþjálfun vegna Part-145, Part-M, Part-147

Viðkomandi mun einnig sinna verkum eins og MEDA 
(Maintenance Error Decision Aid) rannsóknum, lokun 
gæðafrávika, endurskrifum á verklagsreglum 
framleiðsludeildar og öðrum tilfallandi verkefnum.

HÆFNISKRÖFUR

I Flugvirkjamenntun eða önnur flugtæknileg menntun
I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
I Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
I Góðir samskiptahæfileikar
I Öguð og vönduð vinnubrögð
I Frumkvæði og sjálfstæði

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 31. mars nk. 
Fyrirspurnum svara:

Theodór Brynjólfsson, sími 4250 104, tbrynjol@its.is 
Kristín Björnsdóttir, sími 5050 155, stina@icelandair.is
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TÆKNIKENNARI

HJÁ ICELANDAIR TECHNICAL SERVICES

TÆKIFÆRIN
LIGGJA Í LOFTINU
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Verkefnisstjóri í námsefnisgerð
Námsgagnastofnun óskar að ráða nú þegar starfs-
mann í hlutastarf til að hafa umsjón með fram-
leiðslu námsgagna hjá stofnuninni. 

Starfi ð felur í sér umsjón og eftirlit með útgáfu 
námsgagna, einkum prentaðra, sem og samskipti 
við prentsmiðjur og önnur fyrirtæki sem vinna fyrir 
Námsgagnastofnun. Starfi ð felur í sér að afl a tilboða 
í prentvinnslu, annast innkaup á pappír og hafa 
umsjón með framleiðslunni. Verkefnisstjóri gerir 
áætlanir um framleiðslu nýs námsefnis og endurút-
gáfur. Hann sér einnig um verðlagningu námsgagna 
í samvinnu við aðra.

Gerðar eru kröfur um góða almenna menntun, mjög 
góða íslenskukunnáttu og færni í notkun algengustu 
tölvuforrita. Æskilegt er að umsækjendur hafi  þekk-
ingu á og reynslu af prentiðnaði.
Viðkomandi þarf að hafa góða skipulagshæfi leika, 
getu til að vinna sjálfstætt, ákveðni og dugnað, vera
lipur í samskiptum og hafa hæfi leika til samvinnu, 
vera stundvís og heiðarlegur, skarpskyggn og aðgæt-
inn í meðferð fjármuna.

Við bjóðum lífl egan, framsækinn og reyklausan 
vinnustað og launakjör í samræmi við kjara- og 
stofn-anasamninga opinberra starfsmanna.

Allar nánari upplýsingar veitir Tryggvi Jakobsson 
útgáfustjóri, í síma 535 0400, og tekur á móti 
umsóknum.

Umsóknir sendist Námsgagnastofnun, Víkurhvarfi  
3, 203 Kópavogi fyrir 31. mars nk. eða á netfangið 
tryggvi@nams.is.

Öllum umsóknum verður svarað.
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STARF VIÐ MÖTUNEYTI

Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI

FRAMBÆRILEGUR
STARFSKRAFTUR

IGS ehf. vill ráða fólk til starfa við mötuneyti 
í vaktavinnu á Reykjavíkurflugvelli. 

HELSTU VERKEFNI:

I Að bera fram og sjá um heita rétti, súpu, brauð 
og salatbar í starfsmannamötuneyti 

I Þrif á matsal, áhöldum og snyrtiaðstöðu sem fylgir 
mötuneytinu

I Taka á móti flugvélamat, sjá um og gera matar-
vagna tilbúna fyrir flug

I Tvær máltíðir á dag, hádegismatur og kvöldmatur 
alla daga vikunnar

Áhersla er lögð á snyrtimennsku, þjónustulund, 
hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni.

Umsókn sendist rafrænt á  www.igs.is  
en nánari upplýsingar veitir deildarstjóri flugeldhúss 
í síma 864 7161.
Umsóknir berist ekki síðar en 1. apríl 2011.
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Verslunarstarf
Óskum eftir að ráða starfsmann til tímabundinna 
starfa í verslun okkar Ármúla 24. 

Vinnutími er alla virka daga frá kl. 12 – 18. 
Til 1.okt 2011 Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg. 

Upplýsingar sendist á box@365.is merktar 
„Verslunarstarf“ fyrir 24. mars.

Embætti umboðsmanns skuldara

Lögfræðinga

Hæfniskröfur

Skjalastjóra

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst sl.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

til að annast lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda og hafa
umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna
þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru embættispróf og/eða meistarapróf í lögfræði. Marktæk reynsla af
sambærilegu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð,
frumkvæði, þroska og sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

til að sinna og hafa umsjón með skjalasafni embættisins og því sem tilheyrir.

eru BA próf í bókasafns- og upplýsingafræði og marktæk reynsla af
sambærilegu. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipuleg og fagmannleg
vinnubrögð og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 28. mars nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf

www.stra.is
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Ölgerðin óskar eftir að ráða til sín starfsmenn á Rannsóknastofu. Störfin felast í eftirliti með framleiðsluferlum 
fyrirtækisins. Unnið er á tvískiptum vöktum frá mánudegi til föstudags. Um er að ræða annars vegar hálft 
starf og hins vegar fullt starf.

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir 

þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri. Aðeins vörumerki sem eru eða hafa möguleika á að verða fremst í sínum flokki eru markaðssett af fyrirtækinu. Höfuðstöðvar Ölgerðarinnar eru að Grjóthálsi 7-11 en einnig 

eru starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði. Hjá Ölgerðinni starfa tæplega 300 starfsmenn með víðtæka reynslu og þekkingu. Gildi fyrirtækisins eru jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni. 

Grjóthálsi 7-11     110 Reykjavík     Sími 412 80 00     Fax 412 80 01     olgerdin@olgerdin.is     www.olgerdin.is

STARF Á RANNSÓKNASTOFU

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í raunvísindum
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og skipulagshæfileikar

Starfssvið:
• Mælingar og eftirlit
• Skýrslugerð
• Þátttaka í þróun ferla

Umsóknir óskast sendar fyrir 31. mars nk. á netfangið elisabet.einarsdottir@olgerdin.is 
eða til Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson, Grjóthálsi 1-11, 110 Reykjavík.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ágúst Óskar Sigurðsson, yfirmaður 
Rannsóknastofu í síma 412 8022.

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,         

Sérfræðingur vélbúnaðar

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á margþættum og krefjandi 
verkefnum. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
› Skipuleggur og stjórnar sérstakri vinnu við vélbúnað 
 t.d. endurhönnun búnaðar
› Útfærir og fylgir eftir uppfærslum og breytingum 
 á vélbúnaði
› Veitir tæknilegan stuðning og ráðgjöf um 
 vélbúnað, hvort sem um er að ræða breytingar, 
 viðgerðir eða nýsmíði

› Tengiliður við verktaka vegna vélbúnaðarverkefna 
› Þátttaka í stefnumótun og í sameiginlegum 
 verkefnum milli deilda

Hæfniskröfur
› Meistarapróf í vélaverkfræði eða sambærileg 
 menntun
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
› Frumkvæði og sjálfstæði i vinnubrögðum
› Sterk öryggisvitund
› Lipurð í mannlegum samskiptum  
› Gott vald á töluðu og rituðu máli, bæði á íslensku 
 og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl n.k. 
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Einar F. Björnsson 
framkvæmdastjóri Umhverfi s- og verkfræðisviðs, 
einarfb@nordural.is. Sími 430 1000.

Jafnrétti 
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál Grundartanga óskar að ráða verkfræðing í stöðu sérfræðings vélbúnaðar



11

Jómfrúin smurbrauðsveitingahús óskar eftir 
að ráða þjón í sal. Fagmenntun ekki skilyrði ef 
viðkomandi hefur góða reynslu. Um er að ræða 
100% starf til framtíðar.

Ath. 40ára + velkomnir, ekki kvöldvinna.
Upplýsingar veittar í síma 898-4909 eða
551-0100 Jakob eða Guðrún.

Framreiðsla/ 
þjónn

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

Starfssvið: 
• Meta viðskiptatækifæri og greina samkeppnishæfni og 

framtíðarmöguleika þeirra
• Undirbúa og leggja fram tillögur um fjárfestingar
• Taka þátt í samningaviðræðum um fjárfestingar
• Rekstrarleg eftirfylgni, aðstoð við dóttur- og 

hlutdeildarfyrirtæki og seta í stjórnum 
• Þátttaka og undirbúningur í söluferli fjárfestinga

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af greiningu á stöðu og framtíðarmöguleikum 

viðskiptatækifæra
• Þekking og/eða reynsla af yfirtökum, sameiningum og 

rekstri fyrirtækja
• Frjó og skapandi hugsun ásamt góðum 

samskiptahæfileikum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Góð tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 31. mars nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Framtakssjóður Íslands (FSÍ) óskar eftir að ráða fjárfestingastjóra/verkefnastjóra til að 
leggja mat á fjárfestingarkosti og fylgja eftir fjárfestingum sjóðsins. 

FSÍ er fagfjárfestingasjóður í eigu 18 hluthafa, þar af sextán lífeyrissjóða. Markmið sjóðsins er að taka 
þátt í fjárhagslegri og rekstrarlegri endurreisn íslensks atvinnulífs og um leið að ná vænlegri arðsemi 
á fjárframlög hluthafa. Heildarfjárfestingarfé FSÍ er 55 milljarðar kr. FSÍ hefur þegar fjárfest fyrir u.þ.b. 
1/3 þess fjár og á hluti í 6 fyrirtækjasamsteypum sem velta samanlagt um 300 milljörðum króna 
árlega. Hjá þessum fyrirtækjum starfa um 8000 manns, þar af helmingur hér á landi.

Verkefnastjóri/fjárfestingastjóri

Bakari óskast til starfa í 3-4 
mánuði í sumar, vinnutími 
samkomulag

Bílstjóri óskast í fullt starf 
sem fyrst

Einnig vantar starfsfólk í sumar til aðstoðar í 
smurbrauð, þrif, eldhúsi og bakarí Þjónar í aukavinnu
Vinsamlega sendið umsókn á arny@veislan.is 
Veislan veitingaeldhús, Austurströnd 12, 170 Seltjarn-
arnes www.veislan.is 

NOREGUR ATVINNA
Í dag eru um 20.700 laus störf auglýst á einni netsíðu í Noregi.
Vegna fjölda áskorana hefur verið endurútgefinn bæklingurinn 
um atvinnuleit í Noregi. 

Bæklingurinn inniheldur allar helstu upplýsingar um hvar þú leit-
ar að atvinnu,hvernig þú sækir um, drög að CV (ferilskrá), uppl. 
um skóla og leikskóla, húsnæðisleit, launamál, litla orðabók ofl.

 Alla pappíra sem nauðsynlegt er að hafa meðferðis.

 Netsíður með lausum Offshore (olíuborpalla) störfum.

 Netsíður með atvinnumiðlunum.

 Einnig fylgir með umsóknareyðublað til að sækja um norska 
 kennitölu.

Nánari uppl. og pantanir á netfang www.nor-tech@hotmail.no
Verð 3.500kr m/send.kostn.
A.T.H. 3.500 kr er ca. byrjunar tímakaup verkamanns í Noregi.

Formaður vélaverkstæðis

      efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar og rafsuðumenn, auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
með leiðtogahæfi leika. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
› Að leiða viðhaldsteymi á vélaverkstæði
› Skipulag og stýring verkefna samkvæmt 
 viðhaldsferlum og áætlunum
› Þróun verkefna og ferla í viðhaldi
› Umsjón og eftirfylgni öryggismála
› Þátttaka í stefnumótun og í sameiginlegum 
 verkefnum milli deilda
› Starfsmannahald

Hæfniskröfur
› Vél-, iðn- eða tæknifræðimenntun, meistarapróf 
 í vélvirkjun eða sambærileg menntun
› Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun
› Sterk öryggisvitund og snyrtimennska
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
› Frumkvæði og sjálfstæði i vinnubrögðum
› Lipurð í mannlegum samskiptum og gott vald 
 á töluðu og rituðu máli

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Fjalar Ríkarðsson 
framkvæmdastjóri Viðhaldssviðs, fjalar@nordural.is. 
Sími: 430 1000.

Jafnrétti 
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál Grundartanga óskar að ráða formann á vélaverkstæði fyrirtækisins

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi
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Nú er tækifærið! Perlan er að leita
að framreiðslumanni í fullt starf.

Nánari upplýsingar hjá Elíasi, 
yfirframreiðslumanni í síma 865-6664.

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Við leitum að 
framreiðslumanni

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN

Staða sérfræðings í hafeðlisfræði
Hafrannsóknastofnunin óskar eftir að ráða sérfræðing til 
starfa við rannsóknir á sviði hafeðlisfræði. Starfi ð felur í 
sér þátttöku í rannsóknarverkefnum, gagnasöfnun á sjó, 
úrvinnslu gagna og birtingu á niðurstöðum. Umsækjendur 
þurfa að hafa lokið doktors- eða meistaraprófi  í hafeðlis-
fræði, hafa reynslu af rannsóknum og birtingu niðurstaðna. 
Æskileg er umsækjandi hafi  einnig reynslu af meðferð og 
úrvinnslu gagna frá ADCP straummælum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Héðinn Valdimarsson 
(hv@hafro.is) og Karl Gunnarsson (karl@hafro.is). Umsókn-
um, merktum „Hafeðlisfræði“ skal skilað á skrifstofu 
Hafrannsóknastofnunarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 
eða á tölvupóstfangið hv@hafro.is. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Í 
umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af próf-
skírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmæl-
enda sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Umsóknafrestur er til 15. apríl 2011. 

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfi ð.

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun 
landsins á sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk 
þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og 
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist 
alþjóðlegu samstarfi  við erlendar hafrannsóknastofnanir 
og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi 
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 
starfmenn í þjónustu sinni. 

Hafrannsóknastofnunin 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000 

CONSULAR ASSISTANT 
TEMPORARY PART-TIME

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu Consular 
Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 28 mars, 2011. Frekari upplýsingar er að fi nna 
á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a temporary 
part time position of Consular Assistant. The closing date for this pos-
tion is March 28, 2011. 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

Staða skólastjóra við sameinaðan leik- og grunnskóla í Hvalfjarðarsveit er laus til umsóknar. Leitað er að öflug-
um og framsýnum leiðtoga til að samþætta og leiða þróttmikið skólastarf. Um er að ræða nýja stöðu og er 
vinnan við sameiningarferli skólanna að hefjast.

Í skólunum eru um 130 nemendur. Á næsta skólaári verður tekið í notkun nýtt skólahúsnæði fyrir nemendur í 
1. – 10. bekk. Leikskólinn er í nýlegu húsnæði og eru c.a. 4 km á milli skólabygginga. Í grunnskólanum er unn-
ið með uppbyggingarstefnuna og leikskólinn aðhyllist uppeldisfræðistefnu í anda John Dewey. Báðir skólar 
sveitarfélagsins eru Grænfána skólar og leggja mikla áherslu á umhverfismennt og útikennslu.
Með sameiningu skólanna skapast ný og spennandi tækifæri til að útfæra sameiginlega sýn fyrir bæði skóla-
stig byggða á styrkleikum hvors skóla fyrir sig.

Starfssvið: 
 • Skólastjóri þarf að vera reiðubúinn til þess að taka þátt í að móta nýja framtíðarsýn í skólamálum   
  Hvalfjarðarsveitar.
 • Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi. 
 • Leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og skólasamfélagsins í heild. 
 • Stýra og bera ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi. 

Menntunar-og hæfniskröfur: 
 • Kennsluréttindi og kennslureynsla á leik- og/eða grunnskólastigi.
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og kennslufræða æskileg.
 • Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi. 
 • Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur.

Staðan er laus frá 1. júní 2011. Æskilegt er að viðkomandi geti komið að skólastarfinu í maímánuði.

Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar www.hvalfjardarsveit.is 
og fylla út almenna atvinnuumsókn Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til 
kennslu, meðmæli, upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála og annað er málið varðar. Öllum umsóknum 
verður svarað

Nánari upplýsingar:
Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, sími 4338500 laufey@hvalfjardarsveit.is
Vefsíður skólanna eru www.skyjaborgin.is og www.heidarskola.is/

Í Hvalfjarðarsveit er mannvænt og blómlegt samfélag. Með nýjum lögum og námskrám fyrir leik- og 
grunnskóla skapast tækifæri til þess að hafa heildarsýn yfir skólamál sveitarfélagsins á einni hendi. Með 
sameiningunni er leitast við að efla faglegt starf , skapa samfellu í menntun og skólastarfi og byggja upp 
skólabrag með þeim hætti að það verði eftirsóknarvert að búa og ala upp börn í Hvalfjarðarsveit. 

Skólastjóri í
Hvalfjarðarsveit

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VÉLVIRKJAR / BIFVÉLAVIRKJAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, bifvélavirkja eða einstaklinga vana

viðgerðum vinnuvéla og vörubíla. Í starfinu felst vinna við viðgerðir og

viðhald véla og tækja á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins hér á landi

og erlendis.

Viðkomandi þurfa að hafa víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og

vinnuvéla.

 

STARFSMENN TIL JARÐGANGAGERÐAR
Vegna jarðgangaframkvæmda hér á landi og erlendis óskar ÍSTAK eftir 

að ráða til starfa einstaklinga vana jarðgangagerð. Viðkomandi þurfa að 

hafa meirapróf og helst almenn vélaréttindi.

SJÚKRAFLUTNINGAMAÐUR
Vegna framkvæmda við Búðarhálsvirkjun óskar ÍSTAK  eftir að ráða 

starfsmann með réttindi til sjúkraflutninga. Viðkomandi mun auk þess 

sinna almennum störfum á verkstað.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
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Hæfniskröfur: Starfssvið:

Málmsmíði og samsetning

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Garðyrkjufólk vantar til starfa!

Umhverfis- og samgöngusvið

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að 
ráða garðyrkjumenn eða fólk vant garðyrkjustörfum til starfa 
á verkbækistöð garðyrkjunnar og í útmörk. Viðkomandi þurfa 
að vera samvinnufúsir og eiga gott með mannleg samskipti 
og hafa góða almenna þekkingu á öllu er lítur að viðhaldi 
skrúðgarða og útivistarsvæða og hafa bílpróf.

Störfin tilheyra skrifstofu náttúru og útivistar en meðal 
verkefna hennar er viðhald allra skrúðgarða borgarinnar 
sem og trjágróðurs og blómabeða á opnum svæðum og 
stofnanalóðum, gróðursetningar á grænum svæðum og 
umsjón með ræktun og gerð náttúrustíga í útmörkinni, þ.e. á 
skógræktarsvæðum og stöðum þar sem náttúrulegt yfirbragð 
er látið halda sér í meginatriðum. 

Krafist er náms frá Garðyrkjuskóla ríkisins eða sambærilegrar 
menntunar frá erlendum garðyrkjuskólum eða reynslu af 
garðyrkjustörfum.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um störfin veita 

• Guðný A. Olgeirsdóttir yfirverkstjóri - Verkbækistöð 1 
í síma 411 1111

• Björn Júlíusson - Útmörk í síma 411 1111

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um stafið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is. Ferilskrár, 
afrit af prófskírteinum og önnur gögn skal senda inn 
sem viðhengi með umsókn eða á netfangið helga.bjorg.
ragnarsdottir@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2011.

Markaðsstofa ferðamála á Norðurlandi

Markaðsstofa ferðamála á Norðurlandi auglýsir eftir 
verkefnisstjóra til að stýra klasasamstarfi um aukið 
millilandaflug til Norðurlands. 
Um er að ræða tímabundið verkefni í 6 mánuði. 

Hæfniskröfur: Verkefnisstjórinn skal hafa haldgóða
þekkingu á innviðum ferðaþjónustunnar og  menntun 
sem nýtist í starfi. Háskólapróf er æskilegt en ekki krafa.
Umsækjandi þarf að vera búinn góðum mannkostum, 
eiga auðvelt með samskipti við annað fólk, sýna frum- 
kvæði, djörfung og dug. Góð enskukunnátta er skilyrði. 
Eitt Norðurlandamál til viðbótar er kostur. 

Ráðningartími: Tekið verður sérstakt tillit til þess hversu 
fljótt viðkomandi getur hafið störf en ráðningartíminn er 
6 mánuðir.

Umsóknarfrestur er um starfið er til 27. mars 2011.
Umsóknir berist til Markaðsstofu ferðamála 
á Norðurlandi, Skipagötu 9, 600 Akureyri.
Nánari upplýsingar gefur Ásbjörn Björgvinsson 
í síma 462-3300 / 891-9820.

Verkefnisstjóri klasasamstarfs

www.nordurland.is
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á lífl egum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann í fullt starf. 
Starfi ð er vaktavinna í móttöku á dagvöktum og um helgar.
Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega

menntun, ríka þjónustulund, góða framkomu, færni í sam-
skiptum, haldgóða tölvukunnáttu, og tala og skrifa íslensku, 

hafa gott vald á ensku og helst einu öðru tungumáli. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á
Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á

mottaka@odinsve.is fyrir 28. mars nk. merkt starfsumsókn.

Nalunaq Gold Mine A/S in south 
Greenland is urgently looking for:

• Experienced Plant Foremen and operators for a  
 small but complex gold plant
• Experienced Mechanical Foremen to coordinate  
 and supervise the Plant repair crew
• Skilled Boilermakers and Fabricators
• Experienced underground jumbo drillers, longhole  
 drillers, jackleg stopers 

Preference will be given to applicants who have 
worked in mines, and speak good English.

Please apply to: joan.plant@angelmining.com
Visit out website: www.angelmining.com

H
:N

 m
arkaðssam

skipti / SÍA

Taktu þátt í Hátíð hafsins!
Stjórn Hátíðar hafsins auglýsir aðstöðu til sölu- eða kynningarstarfsemi á 
hátíðarsvæðinu. Einkum er óskað eftir aðilum sem selja listmuni og handverk, 
ýmislegt tengt hafinu, skipum, fiski og sjómennsku. Ekki verða leigð tjöld til 
sælgætissölu.

Undanfarin ár hafa hátt í 20.000 gestir sótt hátíðina á Grandanum og notið 
fjölbreytilegrar dagskrár þar sem saman fer skemmtun, fróðleikur og keppni.  

Umsóknareyðublöð og frekari upplýsingar má nálgast á vef hátíðarinnar: 
www.hatidhafsins.is 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Verkefnastjórn áskilur sér rétt til að taka hvaða umsókn sem er eða hafna öllum.

Leikskólinn Hlíðaból er staðsettur í Glerárhverfi á 
Akureyri. Hann er einkarekinn í eigu Hvítasunnu-
kirkjunnar. Deildirnar eru aldursblandaðar og dvelja 
um það bil 25 börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára á 
hvorri deild.

Hugmyndafræði leikskólans byggir á kristilegum 
grunni og er það haft sem útgangspunktur fyrir 
annað starf.

Kristin gildi, svo sem tillitsemi, virðing, umhyggja og 
sjálfsagi eru í heiðri höfð. Markvisst er unnið að því 
að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barnanna og er 
því lögð áhersla á virkni og athafnasemi. Börnin læra 
hverju þau geta sjálf áorkað undir öruggri handleiðslu 
hæfra starfsmanna og í skjóli trúarinnar á Guð, 
skapara sinn.

Agastefna leikskólans byggir á SMT-skólafærni sem 
vinnur að því að styrkja jákvæða hegðun.
Leikskólinn hefur flaggað Grænfánanum frá 2006.

Nú er svo komið að okkur vantar fleiri leikskóla-
kennara til liðs við okkur. Tvær 100% stöður eru að 
losna. Önnur er laus nú þegar en hin frá byrjun júní. 

Við leitum eftir starfsmanni sem:
er með leikskólakennaramenntun eða aðra sambæri-
lega menntun sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
brögðum er jákvæður og með góða þjónustulund 
hefur mikinn metnað fyrir starfinu
Góð kunnátta í íslensku skilyrði.

Ef þetta vekur áhuga þinn þá endilega hafðu 
samband eða sendu okkur línur.

Umsóknareyðublöð fast í Hlíðabóli Skarðshlíð 20, 
einnig er hægt að senda inn umsókn á netf. 
hlidabol@hlidabol.is nánari upplýsingar í 
síma 462-7411

Umsóknarfrestur er til 31. mars n.k.

Hefur þú heyrt 
um Hlíðaból

Heilsugæsla 
höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) leitar eftir 
sérfræðingum í heimilislækningum eða öðrum 
læknum til starfa við heimilislækningar.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins   samanstendur af 
fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, 
Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði

Hlutverk HH er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins 
aðgengilega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. 
Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilis-
lækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á 
víðtæku þverfaglegu samstarfi.

Sérfræðingar í heimilislækningum
Lausar eru til umsóknar stöður heimilislækna á hö-
fuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Krafist 
er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilis-
lækningum. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Læknar með viðurkenningu úr öðrum 
greinum en heimilislækningum

HH leitar eftir læknum sem hafa sérfræðiviðurkenningu í 
annarri grein og hafa hug á því skipta um sérgrein. 

HH er í samstarfi við Velferðarráðuneytið um skipulagt 
sérnám í heimilislækningum og mundi viðkomandi 
ganga inn í það. Hjá HH er starfandi kennslustjóri 
sérnáms í heimilislækningum á landsvísu.

Ráðningin er háð þeim skilyrðum að viðkomandi sé 
tilbúinn að hefja nám og öðlast sérfræðiviðurkenningu 
í heimilislækningum skv. nánara samkomulagi við HH. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Sérnám í heimilislækningum
Lausar eru til umsóknar  námsstöður lækna  á heilsu-
gæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomu-
lagi.

HH er í samstarfi við Velferðarráðuneytið um skipulagt 
sérnám í heimilislækningum. Námið byggir á mark-
lýsingu  FÍH um sérnám í heimilislækningum. Hjá HH er 
starfandi kennslustjóri sérnáms í heimilislækningum á 
landsvísu.   

Sérnám í heimilislækningum tekur um 5 ár og fer fram 
á heilsugæslustöðvum  og viðurkenndum sjúkrahúsum 
hérlendis og/eða erlendis. Hver sérnámslæknir hefur  
einn aðalleiðbeinanda sem fylgir honum eftir allt 
námstímabilið. Auk þess eru ábyrgir kennslustjórar 
og leiðbeinendur á hverri heilbrigðisstofnun þegar 
sérnámslæknirinn fer á milli stofnana.

Krafist er að umsækjandi hafi almennt lækningaleyfi. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Læknar í  afleysingar
Læknar óskast í afleysingar við heilsugæslustöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Starfs-
hlutfall getur verið samkomulagsatriði.

Starfið gæti hentað þeim sem áhuga hafa á sérnámi í 
heimilislækningum og vilja kynna sér hvort heimilis-
lækningar komi til greina sem framtíðarstarf.

Krafist er að umsækjandi hafi almennt lækningaleyfi. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Nánari upplýsingar um stöðurnar veita: Lúðvík Ólafsson, 
lækningarforstjóri HH í síma 585 1300 eða á netfangi: 
ludvik.olafsson@heilsugaeslan.is og Grétar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs HH í síma 585 1300 
eða netfangi: gretar.gudmundsson@heilsugaeslan.is.

Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknis-
menntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf 
sendist til starfsmannasviðs Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins Álfabakka 16, 109 Reykjavík,  
fyrir 3. apríl n.k.

Reykjavík, 19. mars 2011
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins • Álfabakka 16 • 109 Reykjavík • www.heilsugaeslan.is
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Fjölskyldustofa 
Akraneskaupstaðar

Laus staða
Við félagsþjónustu Akraneskaupstaðar er laus 
50% staða.

Leitað er eftir starfsmanni með háskólamenntun á 
sviði sálfræði-, félags- eða heilbrigðisvísinda.

Æskilegt er að umsækjendur hafi starfsreynslu af 
verkefnum félagsþjónustunnar og viðbótarmenntun 
í meðferðarfræðum. Leitað er eftir einstaklingi sem á 
gott með að vinna með öðrum, beitir lausnarmiðaðri 
nálgun í starfi og sýnir frumkvæði 

Umsóknarfrestur er til 25. mars 2011. Umsókn skal 
send til félagsmálastjóra, Stillholti 16 – 18 sem einnig 
veitir nánari upplýsingar netfang: sveinborg.kristjans-
dottir@akranes.is
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er í fremstu röð við framsetningu og miðlun        
stafræns menningarefnis og framundan eru viðamikil verkefni við gerð, varðveislu og birtingu á 
stafrænum safnkosti okkar.  Því leitum við að liðsstyrk við upplýsingatæknihópinn okkar. 
 
Upplýsingatæknihópur safnsins vinnur að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum í metnaðarfullu 
starfsumhverfi. Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi með möguleikum á sí- og endurmenntun 
og fjölskylduvænan vinnutíma. 

Forritari 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Sigurðsson, fagstjóri upplýsingatækni, kristinn@landsbokasafn.is, s. 525-5656. 
 
Umsóknir merktar „Forritun“ sendist til Vigdísar Eddu Jónsdóttur, starfsmannastjóra, á vigdise@landsbokasafn.is til og 
með 27. mars 2011.  Öllum umsóknum verður svarað. Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Þekkingarveita í allra þágu  

Hæfniskröfur 
Menntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði  

    eða reynsla sem nýtist í starfi 
Þekking á Java forritunarmálinu er skilyrði 
Reynsla af notkun Linux er skilyrði 
Þekking á Spring, MySQL, PostgreSQL, Eclipse,   
Hibernate og Maven2 er kostur 
Sjálfstæð vinnubrögð og samskiptahæfileikar 

Helstu verkefni 
Þróun hugbúnaðar  
Aðlögun og innleiðing á sérhæfðum hugbúnaði 
Þátttaka í fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum 

 

 

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS 
HÁSKÓLABÓKASAFN 

Námskeið um notkun sprengiefna
Dagana 11. – 15. apríl 2011 verður haldið nám-
skeið í Reykjavík um meðferð sprengiefna ef 
næg þátttaka fæst. Námskeiðið sem er fræðilegt 
er ætlað þeim sem öðlast vilja réttindi til að fara 
með sprengiefni og annast sprengivinnu sam-
kvæmt reglugerð nr. 684/1999 um sprengiefni.
Skrá skal þátttöku á heimasíðu Vinnueftirlitsins, 
www.vinnueftirlit.is í síðasta lagi miðvikudaginn 
6. apríl 2011.
Greiða skal námskeiðsgjald sem er kr. 82.800, á 
skrifstofu Vinnueftirlitsins, Bíldshöfða 16, Reykja-
vík í síðasta lagi miðvikudaginn 6. apríl 2011.
Athugið að fjöldi þátttakanda er takmarkaður.

 

Útboð skila árangri!

15003 - Flugsæti til og frá Íslandi 
RAMMASAMNINGUR 

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi 
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna 
flugsæta til og frá Íslandi. Heimilt er að bjóða í einstakar 
flugleiðir eða allar. Útboðið tekur eingöngu til ferðalaga 
lofteiðis og tengist ekki bókunum á hótel herbergjum, 
bílaleigubílum né annarri ferðaþjónustu. 

Tilefni þessa útboðs er krafa til opinberra starfsmanna 
um lækkun ferðakostnaðar t.d. með því að ferðast minna, 
skipuleggja ferðalög með góðum fyrirvara og kaupa flugfar 
á besta fáanlega verði á hverjum tíma. 

Í þessu útboð eru boðnar út tíu flugleiðir: 

1. Reykjavík – Kaupmannahöfn 
2. Kaupmannahöfn - Reykjavík 
3. Reykjavík – London 
4. London - Reykjavík 
5. Reykjavík – Brussel 
6. Brussel - Reykjavík 
7. Reykjavík – New York 
8. New York – Reykjavík 
9. Reykjavík – Boston 
10. Boston - Reykjavík 

Stefnt er því að semja við fleiri en einn aðila um eina, tvær, 
þrjár eða fleiri flugleiðir um viðskipti þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is 
eigi síðar en 23. mars. 

Opnunartími tilboða er 5. maí 2011 kl.14:00 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Hópkaup er nýtt fyrirtæki sem vinnur að því að auka 

viðskipti samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð 

Bandaríkjanna í dag (Groupon).

Áhugasamir sendið umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Hópkaup auglýsir eftir 
markaðsfulltrúum

Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Hópkaup auglýsir eftir 
markaðsfulltrúum
Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Starfsmaður í 
fiskeldi á Suðurlandi

Vegna aukinna umsvifa óskar Íslensk matorka ehf. eftir að ráða 
starfsmann til starfa hjá fyrirtækinu. Um er að ræða störf við 
fiskeldisstöðvar félagsins að Fellsmúla og Galtalæk í Landssveit í 
Rangárþingi Ytra. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu og/
eða þekkingu á fiskeldi, vélbúnaði eða vinnu við landbúnað.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Sveinbjörn Oddsson  
(sveinbjorn@matorka.is) sími 8978953. 

Umsóknir skulu sendar á Íslenska Matorku með tölvupósti á 
sveinbjorn@matorka.is fyrir 1. apríl 2011.

Íslensk matorka starfrækir tvær fiskeldisstöðvar. Í dag er félagið með eldi á 
bleikju og tilapiu. Frekari upplýsingar um starfsemi félagsins er að finna á 
heimasíðu þess www.matorka.is
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Sjóðurinn Blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra 
og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri.  
Úthlutað verður styrkjum úr sjóðnum fyrir Sumardaginn 
fyrsta sem er 21.apríl næstkomandi.  
Umsóknir um styrki þurfa að hafa borist eigi síðar en 
19. apríl 2010.
Umsóknir skal senda til Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, 
105 Reykjavík eða á netfangið klara@blind.is  
Umsóknir skulu  vera skriflegar og þeim fylgja kostnað-
aráætlun vegna þess sem sótt er um.  

Umsóknir um dvöl í íbúð 
fræðimanns í Kaupmannahöfn 
2011-2012
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar er laus til afnota tímabilið 31. 
ágúst 2011 til 28. ágúst 2012.

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er að 
finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(Fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en

þriðjudaginn 12. apríl nk.

Húsnæði undir verslunar-
rekstur til leigu.

Um er að ræða 40m2 rými á Laugavegi
Upplýsingar gefur Gretar í síma 695-7047 / 
gretar@sagaz.is

Aðalfundur
Aðalfundur MATVÍS, matvæla-og 
veitingafélags Íslands, verður haldinn 
þann 23. mars n.k. að Stórhöfða 31, 
gengið inn Grafarvogs megin.

Fundurinn hefst kl. 16.00

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Lagabreytingar.

Innritun í framhaldsskóla fyrir 
haustönn 2011 

Innritun í dagskóla er rafræn og verður sem hér 
segir: 

Forinnritun nemenda í 10. bekk 
21. mars til 1. apríl 

Forinnritun nemenda í 10. bekk (fæddir 1995 eða 
síðar). Nemendur fá bréf frá ráðuneytinu með 
veflykli og leiðbeiningum afhent í grunnskólunum. 
Ráðuneytið hvetur nemendur eindregið til að taka 
þátt í forinnrituninni. 

Innritun annarra en 10. bekkinga 
4. apríl til 31. maí

Innritun eldri nemenda (fæddir 1994 eða fyrr) sem 
ekki eru nú í framhaldsskóla eða ætla að skipta um 
skóla. Umsækjendur fá veflykil á vefnum 
menntagatt.is. 

Lokainnritun nemenda í 10. bekk 
16. maí til 9. júní

Lokafrestur 10. bekkinga til að innrita sig eða breyta 
umsóknum úr forinnritun. Einkunnir umsækjenda 
verða sendar rafrænt frá grunnskólum til fram-
haldsskóla þann 11. júní. 

Starfsbrautir fyrir fatlaða

Innritun á starfsbrautir er ekki rafræn og henni lauk 
28. febrúar síðastliðinn. Þeir sem ekki hafa þegar 
sótt um geta þó sent viðkomandi framhaldsskóla 
skriflega umsókn til 1. apríl næstkomandi. 
Stefnt er að afgreiðslu allra umsókna á starfsbrautir 
fyrir lok apríl. 

Nánari upplýsingar eru veittar í mennta- og mennin-
garmálaráðuneytinu og á menntagatt.is. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,  19. mars 2011 
menntamálaráðuneyti.is 

Sölustarf á Íslandi, 
Kaupmannahöfn og Oslo
Útgáfufyrirtæki óskar eftir að ráða sölufulltrúa 
í fullt starf og sumarafleysingar á Íslandi

Einnig leitum við að sölufulltrúum í Oslo og 
Kaupmannahöfn (skilyrði að vera búsett/ur þar). 
Fullt starf og hlutastarf í boði

Fyrirtækið gefur út fjöldann allan af ýmis konar ritum 
tengdum ferðaþjónustu, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki skilyrði. 
Árangurstengd laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is 

ALÞJÓÐLEGIR
FRIÐARSTYRKIR

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2012-2014

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem 
rekinn er af Alþjóða Rótarýhreyfi ngunni, mun veita 
allt að 60 styrki til tveggja ára meistaranáms skóla-
árin 2012-2014. Styrkirnir verða veittir til náms og 
rannsókna sem tengjast alþjóðasamstarfi  og efl ingu 
friðar í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar 
hefur reynslu af alþjóðastarfi  auk þess að hafa lokið 
fyrstu háskólagráðu.

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

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA 
University of Bradford, Englandi
International Christian University, Japan
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfi ngin á Íslandi má senda eina umsókn. 
Val íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg 
viðtöl og könnun á námsferli og störfum. Makar, 
afkomendur og makar afkomenda lifandi Rótarý-
félaga geta ekki sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar 
hafa fengið friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir 
árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að fi nna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STU-
DENTSANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/
ROTARYCENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/
Pages/HowToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er 
að fi nna undir World Peace Fellowship. Einnig má 
nálgast upplýsingar á skrifstofu Rótarýumdæmisins 
(rotary@rotary.is). Sími 568-2233 (eða í síma 
525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru 
beðnir um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu 
á markmiði með framhaldsnámi fyrir 27. apríl til 
Skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík, merkt “Friðarstyrkur”.

AÐALFUNDUR SFR 
stéttarfélags í almannaþjónustu
Aðalfundur SFR stéttarfélags í almannaþjónustu verður 
haldinn þriðjudaginn 29. mars, kl. 17, að Grettisgötu 89, 
1. hæð.

Fundurinn er opinn öllum félagsmönnum SFR.

DAGSKRÁ:
1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar félagsins
3. Lagabreytingar
4. Kosinn löggiltur endurskoðandi 
5. Ákvörðun um iðgjald félagsmanna og skipting milli sjóða
6. Kosið í stjórn styrktar- og sjúkrasjóðs
7. Fjárhagsáætlun
8. Ályktanir aðalfundar afgreiddar
9. Önnur mál

Á aðalfundinum verða teknar fyrir ýmsar lagabreytingar sem 
kynntar eru á vefsíðu SFR, www.sfr.is.

Ársskýrsla SFR verður ekki send til allra félagsmanna að 
þessu sinni, heldur verður hún aðgengileg á netinu viku 
fyrir aðalfund. Einnig munu eintök af henni liggja frammi á 
skrifstofu SFR, Grettisgötu 89, ásamt ársreikningi.

Húsnæði undir veitingarekstur til leigu.
Tilbúinn veitingastaður til leigu á Laugavegi 55.

Um er að ræða 150fm rými og tekur staðurinn á milli 50 og 60 
manns í sæti, leyfi er fyrir stækkun uppá 75m2

Tilvalið fyrri einstakling sem hefur kunnáttu og metnað til að 
vinna sjálfstætt.

Upplýsingar gefur Gretar í síma 695-7047 gretar@sagaz.is 

Frábær vinnuaðstaða í styttri eða lengri 
tíma (dag, viku, mánuði), í miðbæ 
Kaupmannahafnar til leigu. Afnot af interneti, 
síma, faxi o.fl. 
Upplýsingar gefur Bragi í síma 0045-51316867
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Skúlagata, 101 Reykjavík Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30
2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti og stæði í 
bílageymslu. Margskonar þjónusta er til staðar fyrir borgara 60 plús. 
Hægt að kaupa heitan mat og boðið upp á ýmisskonar tómstundir. 
Afnot að heitum potti og gufubaði. Verð: 19.600.000 

Íbúð fyrir eldri borgara

Ásdís Ósk Valsdóttir
Lögg fasteignasali
GSM: 863 0402
asdis@fasteignasalinn.is

Sóleyjargötu 17 101 Reykjavík Sími: 863 0402 fasteignasalinn@fasteignasalinn.is

OPIÐ
 H

ÚS

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Glæsileg 91 fm íbúð á 2.hæð (jarðhæð norðanmegin – beint 
inn) í nýlegu fjölbýli á góðum útsýnisstað að Erluási nr. 2, 
Hfj.  Sérinngangur, vandaðar innréttingar, parket, þvottaherb. 
Í íb, suðvestur svalir, fallegt útsýni m.a. Álftanes, Snæfellsnes, 
Reykjanes, Faxaflóa. Gluggar í stofu niðurað gólfi. Áhvílandi ca 13 
millj. Íbúðalánasjóður. Laus svo til strax.  Verð 20,9 millj.  Hér er 
á ferðinni mjög góð, nýleg íbúð í eftirsóttu fjölbýli.     
Opið hús Sunnudaginn 20.mars  kl. 15-16.  
Nánari uppl., Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali.  896-5222

OPIÐ HÚS

Erluás 2. Hafnarfirði – Glæsileg 3ja herb. íbúð. 
Opið hús Sunnudag 20.mars kl. 15-16. Íbúð 01-03. 

Gistihúsið 
Engimýri lll í 
Öxnadal 
Til sölu 284 fm. 
fullbúið gistiheimili í 
góðum rekstri með 
mikla viðskiptavild, 
ásamt 20fm viðbyg-

gingu. Húsið er staðstett á 27.900 fm. Eignarlóð í fallegu umhverfi. 
Gistihúsið að Engimýri í Öxnadal er heilsárs gistihús byggt 1992-3 
staðsett aðeins 34 km vestan Akureyrar við þjóðveg númer 1. Vel útbúin 
veitingastaður er rekinn á staðnum samhliða gistingunni, 8 tveggja manna 
herbergi. Ýmis skipti koma til greina Verð 57 m.kr. 
 

Engimýri ll í 
Öxnadal.
Til sölu einbýlishús 
ásamt útihúsum og 
gróðurhúsi.

 Um er að ræða 
20,500 fm. jörð 
sem á er 233,2 fm. 
einbýlishús,  440 fm. 

útihús, 87,5 fm fullkomið nýtt gróðurhús.Húsið hefur hlotið gott viðhald 
og er  það nokkuð endurnýjað. 
Verð 35 m.kr. Hagstæð lán áhvílandi. Eignirnar seljast 
saman eða sitt í hvoru lagi.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Kaldalind 9 - Kópavogi
OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG,  FRÁ KL. 14-16
Glæsilegt 223,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 26,6 fm bílskúr . Stórar stofur 
með útgangi á svalir til vesturs og norðurs.  Eldhús með vönduðum innréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Þrjú svefnherbergi. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing er í loftum. 
Harðviðir eru í gluggum og útihurðum. Falleg ræktuð lóð með miklum veröndum og 
grjóthleðslum. Vel staðsett eign á góðum útsýnisstað. Verðtilboð.
Elín tekur á móti fólki á morgun, sunnudag frá kl. 14-16.

OPIÐ HÚS

Reynimelur 44 – 2ja herb. íbúð
OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-16
Falleg og vel skipulögð 60,4 fm. 2ja herb. íbúð á 1. hæð (gengið upp hálfa hæð) að 
meðtalinni sér geymslu í kjallara  í þessu fallega steinhúsi. Rúmgóð og björt stofa, rúmgott 
svefnherbergi og  eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum. Nýlegt gler og gluggar 
eru í íbúðinni.  Raflagnir og tafla eru nýleg. Verð 18,9 millj.
Ragnar og Valgerður taka á móti fólki á morgun, sunnudag, frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS

Tjarnarstígur – 
Seltjarnarnesi
Mikið endurnýjað um 200,0 
fm.einbýlishús á tveimur hæðum á 
sunnanverðu Seltjarnarnesi. Nýlega 
endurnýjað eldhús og baðherbergi, 
rúmgóðar stofur og sólskáli með 
útsýni til sjávar og 2 svefnherbergi auk 
fataherbergis. 
Frábær staðsetning. 
Verð 56,9 millj.

Hjarðarhagi.  3ja herb.
íbúð
Falleg  81,4 fm íbúð á 1. hæð að 
meðtalinni sér geymslu í kjallara á 
þessum eftirsótta stað í vesturbænum. 
Rúmgóð stofa/borðstofa. Nýlega 
uppgert eldhús. Flísalagt baðherbergi. 
Stórar svalir til suðausturs. Vel staðsett 
eign í göngufæri frá grunn og leikskóla 
og í nálægð við Háskólann. Lóð nýlega 
endurnýjuð.  Verð 22,5 millj.

Brúnavegur.  Neðri 
sérhæð ásamt bílskúr.
Vel skipulögð 106,4 fm. 5 herb. neðri 
sérhæð í þríbýlishúsi  ásamt 24,8 
fmbílskúr og um 20 fm sér geymslu 
í kjallara. Eignin skiptist m.a. í 3 
svefnherb, samliggjandi rúmgóðar 
stofur með útgangi á  svalir til suðurs. 
Eignin er staðsett rétt við Laugardalinn. 
Stutt í alla þjónustu, skóla o.fl. 
Laus fljótlega. Verð 29,9 millj.

Skildinganes.
Fallegt 214,3 fm. einbýlishús á einni 
hæð með innb. bílskúr á þessum 
eftirsótta stað í Skerjafirðinum. 
Eignin skiptist m.a.  í samliggjandi 
rúmgóðar stofur, arinstofu, eldhús með 
þvottaherbergi innaf, sjónvarpsstofu, 3 
herbergi (4 á teikningu) og baðherbergi 
auk gesta snyrtingar. 640,0 fm 
eignarlóð. Hiti í innkeyrslu og stéttum 
fyrir framan hús. . Verð 73,9 millj.

OPIN HÚS Á MORGUN, 
SUNNUDAG FRÁ KL. 14-16

Búðarhálsvirkjun
Útboðsgögn BUD-08, nr. 20039

Rekstur mötuneyta og vinnubúða

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rekstur tveggja 
mötuneyta og vinnubúða við Búðarhálsvirkjun 
samkvæmt útboðsgögnum BUD-08, nr. 20039. 

Verkið hefst í maí 2011 og lýkur í febrúar 2014.

Útboðsgögn BUD-08 verða afhent í móttöku 
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, 
frá og með mánudeginum 21. mars 2011 gegn 
óafturkræfu gjaldi kr. 5.000.- fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 
12:00 miðvikudaginn 27. apríl 2011, þar sem þau 
verða opnuð sama dag kl. 14:00 og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Sláttur og hirðing á Laugarvatni

Bláskógabyggð, Háskóli Íslands og Menntaskólinn að Laugarvatni 
óska eftir tilboðum í verkið „Sláttur og hirðing á Laugarvatni“.

Samningstímabil þessa útboðs er frá 15. maí 2011 til 15. september 
2013. Heildarstærð verkstaða samkvæmt útboðsgögnum er  
117.029 m2.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Bláskógabyggðar í Aratungu, 
Reykholti, frá og með Þriðjudeginum 22. mars gegn 5000 kr. 
skilagjaldi. 

Kynningarfundur á útboðsgögnum og verkþáttum verður í Félags-
heimilinu Aratungu kl. 14.00 miðvikudaginn 30. mars. Í framhaldi af 
fundinum verður vettvangsskoðun á verkstöðum á Laugarvatni. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, Reyk-
holti, 801 Selfossi, fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 14. apríl 2011, en þá 
verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Nánari upplýsingar veitir Halldór K. Hermannsson sviðsstjóri 
Þjónustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar í síma 486-8726.

Bláskógabyggð, Háskóli Íslands og
      Menntaskólinn að Laugarvatni

Sláttur og hirðing í Laugarási og Reykholti
Bláskógabyggð óskar eftir tilboðum í verkið
„Sláttur og hirðing í Laugarási og Reykholti“.

Samningstímabil þessa útboðs er frá 15. maí 2011 til 15. septem-
ber 2013. Heildarstærð verkstaða samkvæmt útboðsgögnum er  
70.892 m2.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Bláskógabyggðar í Ara-
tungu, Reykholti, frá og með þriðjudeginum 22. mars gegn 5000 
kr. skilagjaldi. 

Kynningarfundur á útboðsgögnum og verkþáttum verður í Félag-
sheimilinu Aratungu kl. 14.00 miðvikudaginn 30. mars. 
Í framhaldi af fundinum verður vettvangsskoðun á verkstöðum í 
Reykholti og Laugarási. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 
Reykholti, 801 Selfossi, fyrir kl. 14:15 fimmtudaginn 14. apríl 2011, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Nánari upplýsingar veitir Halldór K. Hermannsson sviðsstjóri Þjón-
ustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar í síma 486-8726.

Bláskógabyggð

ÚTBOÐ

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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BÍLAR &
FARATÆKI

HYUNDAI Santa Fe CRDI diesel. Árg.08, 
Ek 82Þ.KM,Sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.260701. Skipti á Ódýrari

DIESEL-Massi til sölu M.BENZ G 270 
Diesel. Árg.04 Ek.144 Þ.Km V. 7.900.- 
Rnr.260760. Hlaðninn búnaði

TOYOTA Land Cruiser 120 GX 33”. 
Árg.03 Ek.125 Þ.KM Verð 3.750.- 
Rnr.298904. Snyrtilegur Bíll

Diesel-lMoli Range Rover Sport SE 
TDI. Árg’08 Ek.77 Þ.KM Verð 7.990. 
Rnr.298975. Mjög fallegur og velbúin 
Dieseljeppi

Diesel draumur Range Rover Sport 
SE TDI. Árg.06 Ek113 Þ.Km V.5.900.- 
Rnr.298969. Glæsilegur og vel búinn 
Lúxusjeppi

Glæsilegur-DIESEL-Lúxusjeppi VW 
Touareg V6 tdi. Árg.’05, Ek 92 Þ.km, 
V.5.390. Rnr.131984

Kæru vinir !!! Glæsilegt söfnunnar 
eintak í TOPP-Standi. M.BENZ S 600 
SEL. Árg’92, Ek.102 Þ.m V. 1.890.- 
Rnr.260776. Sjón er sögu Ríkari. 
Stykkið er á Staðnum, kýktu við vinur

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Sérhæfum okkur í sölu á 
ferðavögnum

Óskum eftir öllum gerðum af bílum, 
ferðavögnum, vélum og tækjum á skrá. 
Óskum sérstaklega eftir skráningum 
af öllum stærðum og gerðum af 
HÚSBÍLUM. Visa/Euro.Stórt útipláss.

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2006, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð núna 1.930.000. Rnr.230012.

FORD Explorer xlt 4x4 Leður 7 manna. 
Árgerð 2007, ekinn 75 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. Verð tilboð 2.990.000. 
Rnr.203312.

TOYOTA Yaris terra Dísel. Árgerð 2008, 
ekinn 59 Þ.KM, 5 gírar. Verð 1.950.000. 
Rnr.101520

HOBBY Prestige 540 ufe. Árgerð 2011, 
nýtt hús. Verð 4.290.000. Rnr.203936.

ROCKWOOD Premier 1904 knott kf13 
hemlar. Árgerð 2008, sólarsella. Verð 
2.190.000. Rnr.101458.

STARCRAFT 2407. Árgerð 2009, 
sólarsella, útdraganlegur borðkrókur. 
Verð 2.890.000. Rnr.203939.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

HONDA CR-V EXECUTIVE eða 
ELEGANCE óskast! Árgerð 2008, lítið 
ekinn, sjálfskiptur. Staðgreiðsla í boði 
fyrir rétta bílinn!

PORSCHE 911 turbo. 05/2001, ekinn 
aðeins79 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
9.890.000.#192405 - Bíllinn er í 
salnum nánast eins og nýr!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Ford F350 49” Árgerð 2004, ekinn 35þ.
km, nýbreyttur fyrir 49”, hús á palli, 
læstur, o.fl. o.fl o.fl.. Verð 9.900.000kr. 
Nánari upplýsingar eru að finna á 
www.stora.is undir raðnúmeri 151346 
eða í síma 586-1414

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

M.BENZ ML 55 AMG 07/2000, ekinn 
173 Þ.km, mjög góður umboðsbíll! 
Verð 2.880.000. #350031 - Bíllinn er í 
salnum skínandi fagur!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

HONDA ACCORD SEDAN SPORT 
SPECIAL EDITION. Árg 6/2008, ek 43 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.780þ 
Flott eintak Rnr.153242

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

 Nissan Navara Double Cab Árgerð 
05/2007, ekinn 100þ.km, ssk, dísel, 
hús á palli, o.fl.. Fallegt eintak sem er á 
staðnum! Verð 3.290.000kr. Raðnúmer 
131227. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

PALOMINO I-COLT. 10/2007, fortjald, 
álfelgur ofl. Eins og nýtt! Verð 
1.770.000. #282769 Er í salnum og 
það er vor í lofti!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

KIA Picanto. Árgerð 2006, ekinn 
34 Þ.KM, Dísel, 5 gírar. Verð 1.090 
Rnr.216416.

SKI-DOO Sm mxz renegade x. Árgerð 
2006, ekinn 2 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.000. Rnr.271580.

SKI-DOO Sm mxz ren 800ho. Árgerð 
2007, ekinn 2092 KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.150.000. Rnr.216470.

POLARIS Rmk dragon. Árgerð 2008, 
ekinn 2 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.650.000. Rnr.110930.Skoðar öll skipti

POLARIS Iq 700 touring euro. Árgerð 2005, 
ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.290.000. Rnr.111163.skoðar öll skipti

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED. Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 29 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 9.900.000. Rnr.133343.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE DÍSEL TDV8. Árgerð 2008, 
Umboðsbíll, ekinn 29 Þ.KM, sjálfskiptur. 
Verð 9.900.000. Rnr.144095.

M.BENZ M ML 320 CDI 4MATIC DÍSEL. 
Árgerð 2007, Umboðsbíll ekinn 63 
Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 6.790.000. 
Rnr.143999.

LAND ROVER DISCOVERY 4 DÍSEL HSE 
WINDSOR. Árgerð 2010, Umboðsbíll 
ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
12.900.000. Rnr.144098.

NISSAN PATROL GR 44” BREYTTUR. 
Árgerð 1999, ekinn 260 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Lækkað verð! 2.150.000. 
Rnr.191679.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Þjónusta

Til sölu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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NISSAN Pathfinder le. Árgerð 2007, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Skoða skipti á Suzuki Grand 
Vitara Rnr.333237.

AUDI A6 new quattro. Árgerð 2005, 
ekinn 72 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000. Rnr.333188.

ISUZU Trooper 38”. Árgerð 1999, ekinn 
273 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Ásett verð 
1.290.000.- Tilboð 990.000.- 1.Eigandi

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Jeep Grand Cherokee Limited, árg. 
2001, ek 147þús.km, leður, lúga, 
rafmagn, hiti í sætum ofl, Mikið 
endurnýjaður og í topp standi, raðnr 
115284, Tilboðsverð 990þús.kr, Bíllinn 
er á staðnum,

 VW Touareg V6, árg. 2005, ek99þús.
km, sjálfsk, leður, lúga, hiti í sætum, 
ofl, Mjög flottur og vel með farinn bíll, 
raðnr 115850, Ásett verð 3190þús.kr, 
Tilboð 2890þús.kr, Er á staðnum í dag 
laugardag,

 Ford Explorer Sport Trac V6, árg. 
2007 nýsk 9/2006, ek53þús.km, 
sjálfsk, 211hö, krókur, rafmagn, cruise, 
loftkæling ofl, raðnr 115858, Flottur 
bíll, Ásett verð 2690þús.kr, bíllinn er 
á staðnum,

 Audi A4 2,0 QUATTRO, árg. 7/2007, 
ek 56þús.km, 200hö, sjálfskiptur, 4x4, 
leður, lúga, álfelgur, ofl, Mjög flottur 
umboðsbíll og vel búinn, Tilboðsverð 
3990þús.kr, Er í salnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Reunalt Megane ssenic 1,6. Árg’99, 
5.gíra. Vetra og sumardekk. Uppl. í s. 
616 2597

VW Golf comfortl. 4motion (4x4), 
09/2000 ek. 120þ.km, 2,0l, beinsk, 
ný tímareim, ný vetrardekk o.fl, 720þ. 
S. 867 0995.

Lynx rave 800 árg.’08 ek.1100 þús, nýtt 
neglt belti og fl. Eins og nýr. Uppl. í s. 
693 0626

Honda Jazz ‘05 .TOPP EINTAK. 
Ekinn 48þ., sjálfskiptur, álfelgur, 
nagla+sumardekk. Verð 1.520 þús. S. 
698 4828.

Subaru impreza 1600stw 4x4 árg.’00 
ek 150þús. Lítur mjög vel út. Verð 490 
þús. Uppl í s. 820 5658

Rav4 árgerð 1996. Gullfallegur og í 
góðu standi. Sjálfskiptur, dráttarkúla, 
ekinn 172.000 km. Heilsprautaður 
2006. Listaverð kr. 500.000. Tilboð 
óskast. Upplýsingar í síma 898 5591.

VW Transporter árg’00, ek. 141 þús. 
Skráður húsbíll, tilbúinn til innréttingar. 
Ný kúpling, púst, spindilkúlur, háþekja 
og litað gler. V. 650 þús. Uppl í s. 892 
0066

Til sölu Toyota 
Landcruiser 120 vx

Árg 2006, ekinn 114.000 km, vetradekk, 
sóllúga, filmur og dráttarkrókur. Verð 
4,6m. Uppl. í s. 863 9994.

Árg 2003, ekinn 218,000 km, vetradekk, 
33” dekk, filmur og dráttarkrókur. Verð 
2,5m. Uppl. í s. 863 9994.

MMC Lancer 2004, ssk, ekinn 140.000, 
verð 870þús, engin skipti, uppl. s:840-
1187

M. Benz E-230 Avantgarde árg. ‘98, 
ek. 240þ.km. Sjálfskiptur, nýsk. bíll í 
toppstandi. Einn með öllu. Ath skipti. 
Ásett v. 1.2. Tilboðsv. 900 þús. stgr. S. 
844 0570.

Til sölu Dodge Ram 2500 5,9L 
cummings. Ek. 27þús m. 38’’ breyttur. 
Bíll sem er í algörlega óaðfinnalegur 
standi. Skipti koma til greina. Uppl. Í 
s. 698 2312.

VW Transporter árg.’07. Sjálfsk, ek. 
285þús. Rafmagnshurð, samlitur, 9 
sæta. Verð. 3.3 millj. Uppl. í s. 893 
4414.

Renault Kangoo árg.’01 ek. 172 þús. 
1,4L. Til sölu nýsk. ‘12 vetradekk. 
Fallegur og góður bíll. V. 480 þús. Uppl. 
í s. 820 4640.

Ford Explorer XLT árg. 12/’06 til sölu. 
Blár. Ek. 63 þ. Verð 3,7 millj. eða 
yfirtaka á láni. S. 899 9023.

benz E 280 cdi 1.690.þ
Tl sölu Mersedes Benz E 280 CDI 
Avantgerde árg 07/2004 ssk. einn með 
öllu, hann er ek. 500.þ km. og fæst á 
1.690.þ stgr. topp viðhald Uppl. í síma 
896 5290

Til sölu Toyota Hiace,disel, langur, turbo 
Árg. 2006 Ekinn 119 þ.km 9 manna, 
beinskiptur. Uppl. í síma 895-3437.

Polo 2008 Tilboð 1.290.þ
Til sölu VW Polo Comfortline 1,4 bsk 
5 dyra árg12/2007 ek. 52.þ nelgd 
vetrardekk ásett verð 1.590.þ Tilboð 
1.290.þ upp. í 896 5290.

Til sölu Volvo XC 90 2007/8 Sjsk 8 cyl 
.Einn með öllu. Ek. 53 þús. 7 manna. 
Eyðir 12-13. Skifti ód. Verð 6.5. Uppl. í 
s. 897 1458.

Nissan Almera árg. 2004 til sölu. Ek. 
128þ. skoðaður 2012. Ný yfirfarinn 
með nýja tímakeðju og skynjara. Ný 
vetrardekk og sumardekk fylgja einnig. 
Verðhugmynd 990 þúsund. Mjög gott 
eintak. S. 862 8896.

Ford Explorer ‘97 nýupptekin 
Sjálfskipting. Ný Demparar og bremsur. 
350.000kr Sími 663 1522.

Kia Sorento EX 2.5 Diesel. Nýskr. 
06/’07, ssk. 170 Hö. Ekin aðeins 53þ. 
Fjarhitari, krókur, digital miðst., nelgd 
vetrard fylgja. Vel með farin. Ákveðin 
sala. Ásett 3.490 þús. Skipti aðeins á 
mjög ódýrum bíl. Uppl. í s. 664 8477, 
Þorvaldur.

Toyota Landcruiser 120 GX árg. ‘08 
ek. 50 þús, 8 manna, v. 6,7m uppl í 
s. 861 2736.

Ford F350 King Ranch 2008 með 
öllu. Góð 37” dekk og fallegar felgur, 
brettakantar,pallhús og margt fleira. 
Ek. 47000 km. Bíll í toppstandi og 
nýskoðaður.Ekkert áhvílandi og öll 
skipti koma til greina. Uppl í síma 
821 6386.

Benz ML 350 árg. ‘’06, ek. 99 þús. 
km. Hlaðinn aukabúnaði. Glæsilegur 
umboðs bíll. V. 5.850. Uppl. í s. 864 
8338.

Ford Explorer sport track 4.6L, ekinn 
43þ.km. Bensín, sjálfskiptur. Verð 3.6. 
S. 699 0077.

Jeppar, pallbílar, fólksbílar. NÚ FÆRÐU 
EINNIG VARAHLUTI Á BETRI VERÐUM! 
Útvegum á betri verð frá Toyota, Ford, 
Dodge, Chrysler, Audi, Benz, BMW og 
öðrum helstu framleiðendum. HYBRID 
umhverfisvænir bílar sem eyða 40% 
minna eldsneyti. Meira en milljón bílar 
á söluskrá. Toyota Tacoma sýningarbílar 
á milljóna afslætti. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000

Til sölu Hyundai Starex 4x4 disel árg. 
2003, stærri vélin, ek. 132 þ. Vel með 
farinn 7 manna frábær fjölskyldubíll, 
dráttarbeysli, ný skoðaður. Verð 1490 
þ. Uppl. í síma 664 8363.

VW Golf 1600 árg’98, ek. 174 þús. 
4.dyra, sumardekk fylgja, sk’12. V. 490 
þús. Uppl í s. 867 3694 & 869 6419

Ódýr, góður bíll!! Kia Grand Sportage 
‘99 ssk., nýsk. ‘12. Mjög gott ástand. V. 
295þ. Ath. skipti. S. 844 6609.

Húsbíll óskast!
Óska eftir að kaupa húsbíl. Verður að 
vera í góðu standi. Má kosta 300-1200 
þúsund. Uppl. 821-2545.

1.) Subaru 1800 ‘88 Turbo 4x4, sídrifin, 
tveggja dyra Coupe, nýsprautaður. Nýr 
alternator og rafgeymir, góð vetrar og 
sumardekk. Akstur 18 þúsund á vél. 
Beinskiptur með nýlegri kúplingu. Verð 
kr. 340þ. 2.) Subaru 1800 ‘85 Turbo 
4x4, hvítur station fornbíll með háu og 
lágu drifi, nýir loftpúðar og demparar 
hringinn, en body tölvert ryðgað, akstur 
14 þúsund á vél. Nýleg kúpling, vetrar 
og sumardekk. Verð 135 þúsund. 
3.) Subaru 1800 Turbo 4x4, svartur 
sedan, afskráður, í varahluti, 25þ. Uppl. 
teitur5@hotmail.com eða 863 2282.

VW Touareg árg’94, 2,5 TDI. Gps, 
bakkvél. Ek. 164 þús, nagladekk. Tilboð 
3.190 þús. Uppl í s. 861 7642

VW Passat árg’ 02, 1,5, bsk. Ek. 104 þús, 
vetradekk. V. 1.190 þús, tilboð 890 þús. 
Uppl í s. 861 7642

 0-250 þús.

Til sölu sparneytin opel corsa,ek. 
123þús. Nýlega skoðuð án 
athugasemda. Smurbók fylgir, ásamt 
nagla- og sumardekkjum á felgum. 
Verð 170þ. Uppl. í S: 661-2924.

Til sölu opel astra gl 98árg, ek 148Þkm 
V. 230Þ S: 697 4000

 250-499 þús.

Toyota Corolla árg. ‘00 ek. 193 þús. km. 
Hvítur, 1300cc, beinsk. nýskoðaður ‘11 
og í góðu ástandi. Verð 450 þús stgr, 
nánari upplýsingar í s. 694 6950.

 500-999 þús.

Tilboð 800 þús!
Puegot 307 árg. 2003. Ek. 130þús, 5 
gíra, beinskiptur, 1400 vél. Rafmagn í 
rúðum aksturstölva o.fl. Skoða skipti á 
ódýrari. Uppl. í 659 3459.

Rav4. Til sölu. Ekinn 52þúsund. Verð 
900.000,-kr. Upplýsingar í síma 897-
9911.

 Bílar óskast

Óska eftir sparneytnum bíl, til dæmis 
Toyota, Honda, Audi A4, VW. Má vera 
station. Verðbil 700-1.400 þús. S. 840 
2611.

Óska eftir Nissan Terrano 99’ eða 
yngri. Disel og beinsk. max 700þ. stgr. 
S:8212921

Jeppi óskast
Óska eftir 7-8 sæta dísel jeppa, helst 
ekki eldri en ‘06 staðgreitt max 4.5 
millj. uppl. oliark@simnet.is sms í 696 
3641.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Japanskur fólksbíll 
óskast, t.d. Toyota, 

Nissan, Honda eða MMC.
Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu 
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get 
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 772-
5450.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Jeppar

Toyota DC 33” 11-04. Ek 161þ. V. 2190þ. 
Brettakanntar, dráttarkr, ný skoð, nýlegt 
lakk góð dekk. ATH skipti. S. 777 5700.

Nissan Patrol Elegance 3.0 Diesel 
‘08/2004 ek. 94 þ.km, sjálfskiptur, 
leður, filmur, WEBASTO OLÍUM., 35” 
stærri breytingin, ekkert áhvílandi. Mjög 
fallegur bíll. 3.390 þús. S. 897 2034.

05 Tacoma 38” ekinn 82þkm. Góðu 
ástandi. Verð 3,9m. 698-3377 & 
arnarmar@me.com

N.Patrol 38”. Nýleg 38”dekk. Nýl-
upptekinn mótor. Nýtt hedd. 
Aukatankur. Loftdæla. Nýskoðaður. 
Verð.700þ. Uppl. S: 896 0740.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vörubílakrani Hiab 166XS-5E Hi-Pro, 
árg. 2007 með Combidrive2 fjarst. 
Notaður 115 klst. Verð: 5 mill. + vsk. 
Uppl. gefur Tómas í s: 8921228.

 Mótorhjól

Honda vtx 1800c árg. 2003 ek. 8 þús. 
mílur. Mikið af aukahlutum, ný dekk, 
mjög vel með farið hjól. Uppl. í s. 
866 3495.

 Fjórhjól

Polaris x2 500. 5800km. Árg. ‘06. 
Götuskráð, ný dekk. Aukab td. spil, 
vindhlífar, töskur ofl. Lítur vel út. V. 
1150þús. Uppl. í S. 897 2610

 Vélsleðar

Tilboð
Tilboð! Polaris IQ FST Switchback Euro, 
árg. 2006, 2 strokkar, 750 cc., turbo, 
136 hö., 155” negld belti, Fox Racing 
demparakerfi. Ekinn 1800 km. Verð: 
1.000.000 kr. Hafið samband í síma 
864-9332/8657580

Eigum til á lager reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

Til sölu Articat EXT 580 prowder 
árg.’95, ek. 1700 mílur. V. 260 þús. 
Uppl. í s. 899 0167.

 Kerrur

Fjárflutningakerra á tveimur hæðum.
Sýngarkerra á staðnum. Topplausnir 
ehf.Lyngás 8, Garðabæ, s:517 7718 
www.topplausnir.is
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VIÐGERÐAR- OG 
VARAHLUTAÞJÓNUSTA

Allir gerðir af kerrum, viðgerðar- og 
varahlutaþjónusta. Dráttarbeisli á 
flestar gerðir bíla. Ásetning á staðnum. 
Víkurvagnar ehf. S 577 1090 www.
vikurvagnar.is

 Vinnuvélar

Hycon HPP18V Dæla og Partner sög 
(26 cm). Lítið notuð! Verð ca 850þús. 
S:8664670

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu er 30 stk nýfelld grásleppu 
net(Þrælafeld), einnig lítið grásleppu 
leyfi 4,3 tonn. Uppl. í s. 893 4385.

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

4 nýleg nagladekk á 5gata felgum 
225/70 R16 S: 899 1181

 Varahlutir

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

Pall-lok á ameríska pickupa. Eigum til á 
lager pall lok frá www.undercoverinfo.
com. Þetta eru sterk og létt lok sem 
gefa pallbílnum aukið notagildi og 
minnkar eyðslu. Uppl. hjá Frank 844 
5222.

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99. kaupi bíla til 
niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11 sími 
661 5270.

 Pípulagnir

Pípulagnir Arinbjarnar
Allar almennar pípulagnir, 

nýlagnir & skolplagnir. Tökum út 
hitakerfi fjölbýlishúsa.

Flísaverk ehf Verktakar. S. 897 
5599.

 Veitingastaðir

2 fyrir 1 á kvöldinn Í mars og april 
Sjávarbarinn grandagarði sjavrbarinn.
com ,S. 517 3131

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Vantar þér pípara? Hringdu í Rivus 
ehf S.8563030 rivus@rivus.is FAGLEG 
ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

MINIGRAFA
tilvalinn í garðinn gröfum fyrir öllu. 
Staurabor - Fleygur Fast verð eða 
tímavinna. Uppl. í síma 771 9800.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

Skattskýrslur, bókhald/VSK/Laun/
Stofn. fyrirtækja. Fagleg vinna á góðu 
verði. VikiVaki ehf, S: 6618750 vikivaki@
hotmail.com

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

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

Einföld skattframtöl kr 3.000. Bókhald 
og ársreikningar - sanngjarnt verð. Jón 
s. 892 5784

Framtöl og Fjármál
Framtöl fyrir einstaklinga og einstaklinga 
með rekstur. Vönduð vinna, verð frá 
5000kr. Sími 577-3434

 Fjármál

Er fjármagn þitt að skila þér ábata ? 
Hafðu samband hornsteinn@netland.is

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Lítið verktakafyrirtæki getur bætt við 
sig verkefnum, almennt viðhald og 
nýsmíði. S: 898 1990.

 Nudd

ERUM EKKI MEÐ 
SEX NUDD,

en æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heita 
POTTA og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTING og veitingar. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið 
frá 12-18 alla daga nema sun. JB 
Heilsulind. S. 823 8280 

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

Ertu aum/aumur í baki , hálsi eða 
höfði, áttu erfitt með að komast fram 
úr á morgnana, þá er þetta besta stofan 
fyrir þig. Elsti og reyndasti nuddari 
bæjarins. Nudd fyrir heilsuna S. 588 
2260 & 863 2261.

GOOD MASSAGE WITH TWO OR FOUR 
HANDS 659 62 69.

THE BEST!!!LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME! 
!869 8602.

 Spádómar

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

Englaljós
 Spásími 908 7000

opið 11-23. S. 863 1987 visa/euro.

908 1888
Spásími Daddýar verð við 
næstu viku. 250 kr. mín.

 Múrarar

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrverk, viðg. og flísal. Vönduð vinna 
tilb./tímav. S. 899 4254

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Trésmíði

Óska eftir tilboði í uppsetningu á 
stálveggjum m. föstu gleri og hurðum 
uppl: 6918842 / eyjolfur@internet.is

 Önnur þjónusta

Green-house
Fallegur danskur fatnaður. Eldri vörur 
seldar með afslætti. Opið í dag 11-16. 
Green-house Rauðagerði 26

 Til sölu

Eldsneytis sparari. Hvirfils tæki 
í bíla! Höfum selt þá síðan 2006 
með frábærum árangri. SPARNAÐUR: 
7% til +27%* Þetta Virkar! Meiri 
Kraftur. VERÐ frá 11.995.-kr. 30 
daga skilaréttur. www.snjokedjur.is 
Tímapantanir S: 693-8400

Mega flottir dömuskór úr 
leðri!

Misty skór Laugavegi 178, s: 551 2070.

SNJÓKEÐJUR - 
Rýmingarsala!

GÆÐI Á EN BETRA VERÐI. FÁÐU 
TILBOÐ!Vegna framkvæmda þarf 
að gera boð á undan sér M/30 mín 
fyrivara. Snjókeðjusala SKM. Smiðjuvegi 
11. 200 Kópavogur. (Erum neðst á 
Smiðjuvegi,Orkuver) S: 693-8400 & 
517-8400 www.snjokedjur.is

Fallegar tækifærisgjafir
Saltkristalslampar, náttúruleg ilmkerti, 
mortel ofl. Vörur á tilboðsborði í mars 
á 30% afslætti. Verið velkomin! ditto.is

Flottur 
rafmagnsnuddpottur

Frá Poulsen, 4 m. kerra tveggja öxla og 
2 stk 10 fm. BOS gámar. Uppl. 892 1524

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar. 
Tökum bilaðar vélar uppí. Varahlutir 
á góðu verði. Opið alla daga 12:00- 
17:00 Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 
847 5545.

Bjóðum til leigu vel útbúnar hjólagröfur 
með rototilt og ýmsum gerðum af skóflum

Til leigu

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3570 / www.kraftvelaleigan.is

Vélaleiga Til sölu
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Nýjar vörur !
Kjólar, leggings, töskur, skart, hárskraut 
og allt fyrir ferminguna. Verslunin Súper 
Sól Hólmaseli 2 S. 587 0077 Erum á 
facebook.

Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:5522125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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

Óskum eftir að kaupa 
notaða lyftara

Flestar gerðir koma til greina: 1,5-
3.5 ton electric/LPG/Diesel, contra 
balanced, allt að 10.000 motorhours. 
Uppl og myndir sendist á jon@virenda.
lt, www.virenda.lt

 Hljóðfæri

Píanó til sölu af gerðinni Hyundai 
U-837. Vel með farið. V. 350 þús. S. 
661 4956.

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Vorum að fá sendingu 
af nýjum ítölskum harmonikum. Úrval 
af nýjum harmonikum, útvegum 
harmonikuleikara við öll tækifæri.
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

Mjög gott Píanó til sölu tegund: Louis-
Zwicki mjög lítið notað og allt í topp 
standi verðhugm.150þ. uppl: 899 0252.

 Sjónvarp

TIL SÖLU
42” Medion sjónvarp til sölu.
Upplýsingar í síma 587 4517 

Erla

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu Barudan ísaumsvél, 6 hausa. 
Vélin er um 20 ára, nýuppgerð. Eldri 
1 hausa Barudan vél fylgir með. Verð 
samtals kr. 1250 þús.

 Til bygginga

Kvistir
Sérsmíðaðir kvistir á þök. Uppsetning 
tekur aðeins einn dag. Frábær 
fjárfesting. www.kvist.is S:846-5278

 Verslun

ERUM AÐ TAKA UPP NÝJAR VÖRUR. 
LÆGSTA VERÐ 290KR. 
GOTT VERÐ 390KR. 
HÆÐSTA VERÐ 690KR.

TILBOÐ TILBOÐ TILBOÐ
stakar stærðir í A,B,C,D,DD,E,F,FF,G 
skálum á kr. 4.990,- Misty Laugavegi 
178, s: 551 3366.

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is 

Ný netverslun: 
www.betriheilsa.is/erla

ORKA/ÚTHALD= vellíðan, prófaðu 
HERBALIFE , UPPL./RÁÐGJÖF Svavar, 
gsm 6183909 :)

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

Kínverskur nuddari/læknir hjálpar 
þér að losna við verki. Nálastunga. 
Hamraborg 20A Sími: 564 6969

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

 Ýmislegt

Tilboð í Reiki heilunar meðferðir, 
aðeins 2500 kr. www.ljosvera.net og 
gsm. 696-2286. Páll.

 Námskeið

Heilunarskólinn 
er að hefjast

21. mai. Næstkomandi Nýjaland ehf. S: 
517-4290/868-2880  www.nyjaland.is  
nyjaland@gmail.com

LEIRKRÚSIN
Síðustu námskeið vetrarins. Uppl: 
www.leir.is S: 661 2179 / 555 1809

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

 Antík

Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum klukkum 
og úrum. Guðmundur Hermannsson 
úrsmíðameistari. S. 554 7770 & 691 
8327. www.ur.is email ur@ur.is

 Dýrahald

Chiuaua hvolpar til sölu. Uppl í s. 
897 0741

Hreinræktaðir Beagle hvolpar til sölu. 
Tilbúnir til afhendingar með örmerkingu 
og heilsufarsbók. Ættbókarfærðir hjá 
HRFÍ. Nánari uppl. í síma 862 1304.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

 Ferðaþjónusta

Hópferðabílar til allra 
ferða!

Trex - Hópferðamiðstöðin ehf er með 
rútur af öllum stærðum og gerðum, vel 
búnar til aksturs, sumar sem vetur og 
búnar öryggisbeltum. Hafið samband 
þegar þið undirbúið hópferðina ykkar!

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu 80 Fm. íbúð á jarðhæð í 
háleitishverfi Upp. í S. 898 4125

Íbúð til leigu í sumar
Til leigu í sumar er 2 herb. íb. m. 
húsgögnum í miðbæ Reykjavíkur uppl: 
894 4664.

Falleg 50m2 stúdíóíbúð í hjarta 
miðborgarinnar. Húsbúnaður og 
húsgögn geta fylgt, t.d. þvottavél, allar 
sjónvarpsstöðvar 365, netaðgangur og 
öryggiskerfi. kr. 110.000 S. 820 4005 

Beautiful, fully equipped studio 
apartment in the city center. Access 
to over 50 int’l TV channels, internet, 
washing machine and a security system. 
ISK 110.000 Tel: (+354) 820-4005

105 Room, 4 you w. all but internet. 
107 Bílskúr 27 fm. Uppl í s. 860 0360

Húsnæði til leigu
Til leigu er 3 herbergja íbúð, 93 
fermetra jarðhæð í árbæ, íbúð er í 
mjög góðu ásigkomulagi. uppl. í síma 
8925933/5572088

Til leigu 3 herb. íbúð í Grafarvogi. 
Upplýsingar í síma 848 8360.

Tvö skrifstofuherbergi C.a 17fm. Til 
leigu við (Árbær/hálsar). Óska eftir 
skrifborðsstólum. Upplýsingar gefur 
Halldór í síma 899 7230.

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.

Til leigu 4 herb.íbúð í graf. laus 1.4.11 
S. 862 8154

Hús á Florida
Vegna forfalla er glæsilegt hús laust 
til leigu allan apríl nk. á Vesturströnd 
Florida. Upplýsingar í síma 858 8010.

VELDU ÖRYGGI!!
Fáðu fagfólk til að sjá um útleigu á 
þínu húsnæði. Sem leigjandi gerðu þá 
ófrávíkjanlega kröfu um að skjalagerð 
sé í höndum fagfólks www.leiguhus.is 
aðstoðar þig Sími 562 2554.

 Húsnæði óskast

Húsn ósk í Laugarnesi, skilv gr og góðri 
umg heitið. Meðm ef ósk er. uppl 
s:8987611

Reglusamt og skilvíst par, ÓE leiguíbúð 
á höfuðb.sv. Studíó til 2ja herb, 
50-80þús á mán. Hafið samb. í s. 
6906387

Óska eftir skiptum á 69 fm íb. á Ak. og 
minni eign á Rvk.sv. Milligjöf staðgr. S. 
845 9870.

Óska eftir 2 herb. eða stúdíóíbúð í 
101, 103, 105, 107 Aðeins snyrtilegar 
og flottar íbúðir koma til greina. 
Vinsamlegast hafið samband í síma 
897 5012.

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi. 
Upplýsingar í síma 824 2356.

 Sumarbústaðir

Til sölu sérhannaður Vuookati finnskur 
bjálkabústaður í Borgarfirði á gull 
fallegum stað við sjávarsíðu. Ath.skipti 
á Iðnarhúsnæði. Uppl. í 892 1524. 
Myndir sjá husanaust.is

Verkstjórafélag Reykjavíkur óskar eftir 
að taka á leigu ca 80m² sumarhús á 
suðurlandi eða í Skorradal í 12 vikur 
frá 3. júní ti 2. sept. 2011. Vinsamlegast 
sendið tilboð á netfangið vfr@vfr.is

Sumarhús til sölu
Til sölu 58fm fokhelt sumarhús. Uppl 
í s. 692 7353

 Atvinnuhúsnæði

Ca. 75fm iðnaðarhúsnæði með stórri 
innkeyrsluhurð í HFJ. Uppl. í s. 892 
5309.

LEIGUHÚS.IS 
LEIGUMIÐLUN

Ef þig vantar atvinnuhúsnæði Ef þú 
vilt leigja atvinnuhúsnæði Leitaðu til 
okkar reyndu manna. Leiguhús.is sími 
562 2554

2x50 fm iðnaðarbil í Faxafeni til sölu. 
Uppl í s. 897 1012

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

 Atvinna í boði

Sinnum Heimaþjónusta óskar 
eftir jákvæðum og sveigjanlegum 
starfsmönnum til að sinna 
einstaklingum á eftirtöldum svæðum: 
107,170,113,112. Um er að ræða alhliða 
umönnun á kvöldin og um helgar. 
Umsækjendur verða að hafa bíl til 
umráða. Nánari upplýsingar eru í síma 
7702224/7702223 eða sendið póst á 
sinnum@sinnum.is.

Óskum eftir sölufulltrúa á 
heimakynningar, vörurnar eru tengdar 
naglaskrauti sem stimplað er á 
neglurnar, og hver sem er getur lært að 
nota. vörur og sýnikennslumyndband 
inná www.naglalist.is uppl. í síma : 892 
0808. eða Oliver@naglalist.is

Metnaðarfullan starfsmann vantar til að 
sjá um litla kaffiafgreiðslu. Dagvinna. 
Vinsamlega sendið uppýsingar á 
kaffi26@internet.is. Sími 6902160.

Spjalldömur Rauða Torgið leitar 
samstarfs við spjalldömur, góðir 
tekjumöguleikar fyrir duglegar 
og skemmtilegar konur. Uppl. á 
RaudaTorgid.is og PurpleRabbit.eu

Leikskólinn Skerjagarður 
í Skerjafirði!

Er að leita að leikskólakennara eða 
áhugasömum starfsmanni sem sýnir 
frumkvæði, er jákvæður og hefur 
brennandi áhuga á að vinna með 
börnum. Leikskólinn er einkarekinn, 
lítill og heimilislegur, tveggja deilda 
fyrir börn á aldrinum 18. mánaða til 6 
ára. Lögð er áhersla á faglegt starf, þar 
sem einstaklingurinn fær að njóta sín í 
notalegu og öruggu umhverfi. Ekki er 
um sumarstarf að ræða. Allar nánari 
uppl. í s. 822 1919 og 848 5213.

Vantar tvo duglega sjómenn á 
grásleppubát. Verða að hafa réttindi 
og meðmæli. Uppl. eru gefnar í s. 
843 9052.

 Tapað - Fundið

STOLINN BÍLL
Hyundai accent árg 2000 

svipaður og á mynd PO 186, 
silfur grár. 

Sást síðast utan moes 
Breiðholti og Bæjarhrauni 3-6.
Þeir sam vita um ferðir þessa 

bíls er beðið hafa samband við 
lögreglu 4444 1000

 Einkamál

Tilbreyting Íslenskar konur sem 
leita mjög ákveðið að tilbreytingu 
nota símaþjónustuna Rauða Torgið 
Stefnumót. Auglýstu frítt: s. 555-4321. 
Heyra auglýsingar: 905-2000 og 535-
9920.

Spjalldömur 908 5050
Opið allan sólarhringin.



 Hlýrra gólf

 Betri hljóðvist

 Mjúkt og þægilegt að ganga á

Notalegra heimili 
með korki

Þ. Þorgrímsson & Co.
Stofnað 1942

Byggingavöruverslun

Ármúla 29, 108 Reykjavík | S: 512 3360 | www.korkur.is

Verið velkomin í byggingavöruverslun okkar að Ármúla 29. 

Við erum með glæsilegan sýningarsal og leggjum metnað okkar 

í að auðvelda þér valið. Við bjóðum einnig upp á viðarpanil, 

baðpanil, loftapanil auk annarra veggjaplatna í úrvali.

Verslunin er opin alla virka daga frá 8:00-18:00.
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FÉLAGIÐ, Grandagarði 16, 2. hæð
Opið: 25. mars kl. 11-23, 26. mars 
kl. 11-17 og 27. mars kl. 13-17.
Lifandi arkitektamiðstöð, FÉLAGIÐ, 
verður rekin úti á Granda en þemað 
þar verður arkitektúr og iðnaður. 
Helstu viðburðir í FÉLAGINU eru 
þessir:
Húsgagnasýningin 10+ : Þátt-
takendur úr mörgum hönnunar-
félögum, samtals 30 sýnendur. 
Ferlið: Sýning á vinnuferli arkitekta, 
hvernig verk þeirra þróast.
Snortið landslag: Félag íslenskra 
landslagsarkitekta, FÍLA, stendur fyrir 
sýningu í litlum upplifunarrýmum 
og gestir geta fengið að kynnast fjöl-
breyttum hugmyndum og lausnum 
landslagsarkitekta á umhverfinu. 
Íslensk hönnun í framleiðslu 
verður kynnt af húsgagnafram-
leiðendum og framleiðendum 
á byggingarefni. Íslenskir fram-
leiðendur kynna samstarf sitt og 
hönnuða. Opnunarhóf verður haldið 
fimmtudaginn 24. mars kl. 20.
Vöruhús á Laugavegi 91
Opið: 25.-27. mars kl. 11-18. 
Félag vöru- og iðnhönnuða stendur 
fyrir sýningu þar sem yfir tuttugu 
vöru- og iðnhönnuðir sýna nýjar og 
spennandi vörutegundir. 
Epal, Skeifunni 6
Opið: 24.-25. mars kl. 10-18, 26. 
mars 11-16 og 27. mars 12-16.
Fjöldi hönnuða sýnir verk sín, unnin 
úr áli, í húsakynnum verslunarinnar 
Epal á HönnunarMars. Verkefnið er 
unnið í samvinnu Epals, Samáls og 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. 
Norræna húsið Sturlugötu 5
Opið: 24.-27. mars kl. 12-17. 
Leirlistafélag Íslands opnar sýningu 
undir yfirskriftinni Íslensk matargerð 
í íláti. 
Verslun GÁ húsgagna, Ármúla 19
Opið: 24.-26. mars kl. 10-18 og 27. 
mars kl. 12-14
Kynning á nýrri hönnun Péturs B. 
Lútherssonar húsgagnaarkitekts en 
húsgögnin eru árangur samstarfs 
Péturs og GÁ húsgagna sem staðið 
hefur í tæpt ár. Ennfremur verður 
til sýnis ný hönnun Péturs á hús-
gögnum fyrir Trésmiðju GKS ehf. og 
Stáliðjuna ehf.
Gallery Jens, Síðumúla 35
Opið: 24.-27. mars
Berglind Snorra og Jón Snorri 
Sigurðsson sýna nýja vöruhönnun.
Laugavegur 168
Opið: 24.-27. mars
FærID sýnir húsgögn og fylgihluti 
fyrir heimilið, Skyggnifrábært kynnir 
nýjustu verkefni sín og Borgarmynd 
sýnir kortavinnu og grafík
IKEA, Kauptúni 4
Sextíu og fimm hönnuðir sýna hug-
myndir sínar og útfærslur á borðinu 

LACK á hefðbundnum opnunartíma 
IKEA meðan HönnunarMars stendur 
yfir.
Aurum Bankastræti 4
Opið: 24.-25. mars 10–18, 26. 
mars 11-17 og 27. mars 13-17.
Guðbjörg Ingvarsdóttir hönnuður 
og gullsmiður Aurum hefur í sam-
starfi við finnska hönnunarteymið 
Elinno þróað borðbúnað úr hágæða 
postulíni. Opnunarteboð Aurum 
verður haldið fimmtudaginn 24. 
mars á milli 16 og 18.

Mokka, Skólavörðustíg 3a.
Opið: 24.-27. mars kl. 9.00-18.30. 
Bókin 101 Tækifæri eftir Snorra 
F. Hilmarsson kom út í samvinnu 
við Torfusamtökin á síðasta ári en 
í henni er vakin athygli á þeim 
verðmætum sem gamli borgarhluti 
Reykjavíkur býr yfir. Opnur úr bókinni 
munu prýða veggi Mokka og bókin 
sjálf verður til sýnis. 
Kirsuberjatréð, Vesturgötu 4 
Opið: 25.-27. mars
Hönnuðir Kirsuberjatrésins sýna nýja 
hönnun undir yfirskriftinni KIRSUBER.
Kaolin Ingólfsstræti 8
24.-31. mars kl. 12.00-18.00, 26.03 
11-17. 
Átta hönnuðir sýna bolla undir yfir-
skriftinni Spáð‘í bolla..
Súfistinn í IÐU, Lækjargötu 2a
Opið: 24.-27. mars
Kaffibollar og mál Auðar Ingu verða 
til sýnis. 
Íslenska óperan, Ingólfsstræti 2a
Opið: 26. mars
Teboðsfélagið býður til teboðs. 
Fjórar gerðir tebolla úr íslenskum leir, 
eftir jafnmargra leirlistamenn, verða 
til sýnis.
Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12
Opið. 24.-27. mars
Ragnheiður Ágústsdóttir og Áslaug 
Snorradóttir sýna ævintýraleg matar-
ílát og bakka í Mæjónesi, Tjarnabíói.
Fiskbúðin, Freyjugötu 1
Opið: 25. mars kl. 17-19.
Sýning á CUT_FISH skurðarbrettum 
eftir hönnuðina Fanneyju Long og 
Hrafnkel Birgisson.
Módern, Hlíðarsmára 1 og Esja 
Austurstræti 16.
Siggi Anton sýnir nýjan spegil sem 
ber heitið Fall.

HÉR OG ÞAR
● Ýmsir spennandi viðburðir verða á HönnunarMars 2011. 
Hér er yfirlit yfir nokkra sem tengjast heimili og hönnun.

Hönnuðurinn Ragnheiður 
Ágústsdóttir verður, ásamt 
Áslaugu Snorradóttur 
ljósmyndara, með sýningu 
í Mæjonesi, Tjarnarbíói, á 
ævintýralegum matar-
ílátum og bökkum.

Borð af sýningunni 10+ 
eftir Guðbjörgu Magnús-
dóttur.

Ljósmyndasýning verður á Mokka með 
myndum úr bókinni 101 Tækifæri.

Íslendingaslóðir í Ameríku
Sumarferðir 2011
Ferð 1:  Amish og Íslendingar: 17. -  26. maí
Flug með Icelandair til Minneapolis. Átta daga ferð um nýlendur 
Amish í Minnesota og Iowa og Íslendinga í Minnesota.

Ferð 2: Vesturströnd: 29.ágúst – 7.september
Flug með Icelandair til Seattle. Afkomendur vesturfara heimsóttir í Seattle, Blaine, 
Vancouver og Victoria. Skoðunarferð til Whisler, í Butchart Gardens og víðar.

Nánari upplýsingar á www.vesturheimur.is og hjá jónasi Þór í síma 861-1046 
og á jonas@vesturheimur.is.

Amish í Iowa  Whistler í Kanada
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Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

         M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

Opið alla virka daga frá 11–18 og laugardaga 11–16.



heimili & 
hönnun

BERGLIND SIGURÐARDÓTTIR 
leggur stund á arkitektúr við 
Listaháskóla Íslands og lýkur 
BA-prófi í vor. 
Finnst þér HönnunarMars áhuga-
vert fyrirbæri? „Já, mér finnst það. 
Þetta er svo fjölbreytt dagskrá og 
farið um víðan völl í hönnun og 
arkitektúr. Þetta vekur líka athygli 
fólks sem er ekki að velta hönnun 
neitt fyrir sér dags daglega.“
Ertu búin að ákveða hvað þú 
ætlar að sjá? „Ég vil endilega að 
fólk fylgist með Félaginu, sem 
húsgagnahönnuðir, arkitekt-
ar og landslagsarkitektar verða 
með á Grandagarði 16. Þar verð-
ur opið kaffihús og fullt af flott-

um fyrirlestrum. Þar verð-
ur líka sýnd stuttmynd 

eftir útskriftarnema 
í arkitektúr, sem ég 
hvet alla til að sjá. 
Og svo verður fólk 

að kíkja í Topphús-
ið, gömlu stöðina 

í Elliðaárdalnum. Svo 
er þetta bara spurning um 

að rölta um miðbæinn og koma 
við á sem flestum stöðum. Það 
skemmtilega við HönnunarMars 
er að það er svo margt í gangi 
samtímis að ef maður fer á einn 
viðburð rambar maður á fimm til 
sex aðra hluti í leiðinni.“
Heldurðu að HönnunarMars hafi 
einhverja þýðingu fyrir íslenska 
hönnuði? „Já, tvímælalaust. Þetta 
nær augum og eyrum svo margra 
og gerir íslenska hönnun svo vel 
sýnilega að það skilar sér margfalt.“

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?



... á hjólbarðaverkstæðinu í hverfinu. Þeir geta endurnýjað tækin til 
að auka afköstin, og næst þarftu að borga minna fyrir þjónustuna.

Þú lætur skipta um dekk ...

www.spilumsaman.is
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Þingmaður og svarið er...
Með sigri Besta flokksins í síðustu borgarstjórnarkosningum bættist heldur betur við hóp tónlistarfólks sem einnig hefur látið til 
sín taka í pólitíkinni með mismiklum árangri eins og gengur og gerist, fólk á borð við Einar Örn Benediktsson, Óttarr Proppé, 
Möggu Stínu, Karl Sigurðsson Baggalút og fleiri. Kjartan Guðmundsson tók saman af handahófi nokkur fleiri dæmi um slíkt.

Gilberto Gil
Tónlistarferill: Áhrifamikill brasilískur tónlistarmaður sem hefur spreytt sig á 
hinum ýmsu stílum. Gagnrýndi hervaldið í Brasilíu harðlega í textum sínum 
og sat í fangelsi fyrir vikið. Var í útlegð í Englandi um árabil.
Stjórnmálaferill: Þingmaður í Brasilíu frá 1990 og góðgerðarsendiherra 
Sameinuðu þjóðanna frá 2001. Gegndi embætti menningarmálaráðherra 
Brasilíu frá 2003 til 2008 og varð einungis annar þeldökki maðurinn til að 
stija í ríkisstjórn landsins.

Dave Rowntree
Tónlistarferill: Trommari Britpop-
guðanna og Íslandsvinanna í Blur, 
sem áttu risasmelli  á borð við 
Girls and Boys, Parklife, Country 
House og Song 2 um miðjan 
tíunda áratuginn.
Stjórnmálaferill: Gekk til liðs við 
breska Verkamannaflokkinn árið 
2002 og er enn harður stuðnings-
maður flokksins. Bauð sig fram 
til þingmennsku í London og 
Westminster í maí á síðasta ári en 
hlaut ekki brautargengi.

Tónlistarferill: Staller, líklega 
betur þekkt undir nafninu Ciccio-
lina, gaf út fjórar stórar plötur og 
fjölda smáskífa samhliða störfum 
sínum í klámiðnaðinum frá 1979 
til 2000. Mestra vinsælda naut 
hún í Brasilíu.
Stjórnmálaferill: Var kosin á 
ítalska þingið árið 1987 en ekki 
endurkjörin árið 1991. Í aðdrag-
anda Flóabardagans bauðst hún 
til að sofa hjá Saddam Hussein í 
skiptum fyrir lausn erlendra gísla.

Ilona Staller

Tónlistarferill: Sló í gegn með 
þjóðlaga- og vísnasöng á sjöunda 
áratugnum, meðal annars í slagar-
anum Ég einskis barn er.
Stjórnmálaferill: Var í fram-
kvæmdastjórn Alþýðubanda-
lagsins frá 1983 til 1989 og 
varaformaður flokksins á árunum 
1985 til 1987. Sat í borgarstjórn 
Reykjavíkur í átta ár, fyrst fyrir 
Alþýðubandalagið og síðar fyrir 
framboðið Nýjan vettvang.

Kristín Á. Ólafsdóttir

Tónlistarferill: Vakti fyrst athygli 
þegar hann kom fram í söngleikn-
um Hárinu, þá átján ára gamall. 
Hefur sungið með ótal hljóm-
sveitum á borð við Reggae on Ice, 
Papana, Buff og Dúndurfréttir og 
syngur einnig fyrir Íþróttaálfinn í 
Latabæ fyrir íslenska og erlenda 
áhorfendur.
Stjórnmálaferill: Situr í bæjar-
stjórn uppeldisbæjarins, Dalvíkur, 
og gegnir meðal annars hlutverki 
formanns menningarráðs bæjarins.

Matthías Matthíason
Tónlistarferill: Ferill þessarar 
grísku söngkonu spannar fimm 
áratugi og hefur hún samanlagt 
selt um 300 milljón plötur um 
allan heim.
Stjórnmálaferill: Árið 1993 var 
hún skipuð sendiherra góðgerðar-
mála hjá Unicef og hélt í kjölfarið 
marga fjáröflunartónleika til stuðn-
ings stríðshrjáðum í Bosníu. Árið 
eftir var hún kosin á Evrópuþingið,  
sem hún sat á fram til ársins 1999.

Nana Mouskouri
Tónlistarferill: Píanókennari frá 
Tónlistarskólanum í Reykjavík 
sem hefur kennt við tónlistarskóla 
og sinnt einkakennslu. Hún var í 
rokksveitinni vinsælu Ensími og 
lék með henni á fyrstu breiðskífu 
hennar, Kafbátamúsík.
Stjórnmálaferill: Er formaður 
borgarstjórnarflokks og borgar-
málaráðs Samfylkingarinnar. Á 
meðal annars sæti í menntaráði 
og stjórn Sorpu bs.

Oddný Sturludóttir

Tónlistarferill: Söngvari áströlsku hljómsveitarinnar Midnight Oil, sem átti 
meðal annars stórsmellinn Beds Are Burning á níunda áratugnum. Sveitinni 
varð tíðrætt um umhverfismál í textum sínum.
Stjórnmálaferill: Varð þingmaður árið 2004, umhverfis-, arfleifðar- og 
menningarmálaráðherra Ástralíu árið 2007 og menntamálaráðherra landsins 
á síðasta ári.

Peter Garrett

Tónlistarferill: Tónlistarmaður-
inn, leikarinn og lögfræðingurinn 
Blades frá Panama hefur unnið 
til fjölda Grammy-verðlauna 
fyrir djass-, salsa- og heims-
tónlistarplötur sínar og unnið með 
mönnum á borð við Lou Reed, 
Sting og Elvis Costello.
Stjórnmálaferill: Varð þriðji í 
forsetakosningum í Panama með 
átján prósent atkvæða árið 1994. 
Gegnir nú embætti ferðamála-
ráðherra landsins.

Rubén Blades 
Tónlistarferill: Annar hluti 
hjónadúettsins Sonny & Cher sem 
gerði garðinn frægan á sjöunda 
áratugnum með smellum á borð 
við I Got You Babe.
Stjórnmálaferill: Bono hóf 
afskipti af stjórnmálum í heima-
borg sinni, Palm Springs, á níunda 
áratugnum, starfaði sem borgar-
stjóri í fjögur ár og var svo kosinn 
fulltrúi Kaliforníuríkis á Banda-
ríkjaþingi, þar sem hann sat til 
dauðadags árið 1998.

Sonny Bono
Tónlistarferill: Einn ástsælasti 
popptónlistarmaður þjóðarinnar, 
hvort sem er með með Spilverki 
þjóðanna, Stuðmönnum eða á 
eigin vegum.
Stjórnmálaferill: Það kom flatt 
upp á marga þegar Valgeir tók 17. 
sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í 
Suðvesturkjördæmi fyrir alþingis-
kosningarnar 2007. Í aðdraganda 
kosninganna komu Valgeir og Geir 
Haarde gjarnan fram saman undir 
nafninu Þú hefur Val – Geir.

Valgeir Guðjónsson
Tónlistarferill: Fæddist á Haítí 
og sló í gegn á tíunda áratugnum 
sem hluti tríósins Fugees, sem 
seldi meðal annars um átján millj-
ónir eintaka af plötunni The Score.
Stjórnmálaferill: Í kjölfar náttúru-
hamfaranna í Haítí í byrjun árs 
2010 gaf Jean kost á sér til emb-
ættis forseta landsins. Umsókn 
hans var þó neitað þar sem hann 
uppfyllti ekki það skilyrði að hafa 
búið í landinu síðustu fimm árin 
fyrir kosningarnar.

Wyclef Jean

Tónlistarferill: Eftir farsælan feril í 
Úkraínu vakti Ruslana Stepanivna 
Lyzhychko heimsathygli þegar hún 
sigraði í Eurovision árið 2004 með 
laginu Wild Dances. Síðan hefur 
hún meðal annars unnið með 
Missy Elliot og undirbýr nú útgáfu 
fimmtu sólóplötu sinnar.
Stjórnmálaferill: Tók sæti á 
Verkhovna Rada, úkraínska 
þinginu, árið 2006 fyrir flokkinn 
Okkar Úkraína en sagði af sér 
þingmennsku rúmu ári síðar.

Ruslana



Sprengitilboð!

Ný og betri ljósadeild
í BYKO Breidd!

Ljósa-
sprengja

25afsláttur
%

30-60 afsláttur%
EILD Í BREIDD - NÝ OG BETRI LJÓSADEILD Í BREIDD - NÝ OG BETRI LJÓSADEILD Í BREIDD -  NÝ OG BETRI LJÓSADEILD Í BREIDD - NÝ OG BETRI LJÓSADEILD Í BREIDD - NÝ OG BETRI LJÓSADEILD Í BREIDD - NÝ OG BETRI LJÓÓ
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Opnunartími:
Mán-Fös. kl: 12-18
Laug-Sun. kl: 12-16

Fossháls 5-7   l   110 Reykjavík
Sími 551 5600   l   utilegumadurinn.is 

Fyrsta sýningarhúsið komið frá 
þýska hjólhýsarisanum Dethleffs

Sýnum einnig Eximo 2011 hjólhýsi
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ÆVINTÝRI Í ÖSKJUHLÍÐ „Bókin er og verður þinn vinur. Bókin er sem svalandi lækur,“ söng sjálfur Bubbi Morthens í lagi sínu 
Ég elska bækur fyrir fimmtán árum. Samkvæmt þeirri speki er ljóst að gnótt nýrra vina bíður landsmanna á bókasafni Háskólans 
í Reykjavík við Öskjuhlíð, enda gömul saga og ný að á þeim slóðum myndast gjarnan tryggðabönd. 

Sjónarhorn
Ljósmynd: Pjetur Sigurðsson



7.is ehf.
Arkform, T.G.M. ráðgjöf
Ásbjörn Ólafsson ehf
BabySam á Íslandi
Bílaþvottastöðin Löður ehf
Debenhams á Íslandi ehf
DMM Lausnir ehf
Ehf, Álmskógum 1
Endurvinnslan hf
Ernst & Young hf
Ferskfiskur ehf
Fiskmarkaðurinn veitingahús
Garðyrkjustöðin Gróandi
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf
Gistiheimilið Lónsá
Grillbúðin, Hlíðarsmára
GT Tækni ehf
Gæðaflutningar ehf
Happi hf
Húsalagnir ehf

Ice Consult ehf
IcePharma hf
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Ísgát ehf
Íslandsbanki hf - útibú 0528
Íslensk erfðagreining
Jakob Valgeir ehf
Kemis ehf
Kjarnafæði hf
Kjósarhreppur
Klausturkaffi ehf
Knattspyrnusamband Íslands
Lagnalagerinn ehf
Landsnet hf
Líkamsræktin Bjarg ehf
Lögmannafélag Íslands
Marás ehf
Málarameistarinn ehf
Menntaskólinn að Laugarvatni
Miklatorg hf - IKEA
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Nes hf., skiptafélag
Norðurpóll ehf
Orlofsbyggðin Illugastaðir
Ós ehf
Rafstilling ehf
Rafsvið sf
Seyðisfjarðarkaupstaður
Sigurborg ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Síldarvinnslan hf, útgerð
Sjúkraþjálfun Önnu Katrínar ehf
Skinney - Þinganes hf
Skipting ehf
Smurstöðin ehf
Snælandsskóli
Sólark-Arkitektar
Sprettur Marimo ehf
Starfsmannafélag Suðurnesja
Sveinsbakarí
Sæbjörg ehf

Söluturninn Smári
Tannlæknast Einars Magnúss ehf
Tannlæknast Árna Páls Halldórssonar
Tannlæknast Harðar V Sigmarssonar
Tannréttingar sf
Tengi ehf
Umbúðamiðlun ehf
V.R.
Veitingastaðurinn Menam
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkís hf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Verslunartækni ehf
Verslunin 10 - 11
Vélaverkstæði Kristjáns ehf
Vignir G. Jónsson hf
Wurth á Íslandi ehf
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Verð 2.000 krónur. Skráning fer fram á heimasíðu Sjónarhóls
www.sjonarholl.net

Veitingar í kaffihléi, á milli kl. 14.30 og 15.00
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timamot@frettabladid.is

58 VALGERÐUR MATTHÍASDÓTTIR ARKITEKT  er 58 ára í dag.

„Það er alveg sama hversu mörg krem maður notar, frísk-
leikinn kemur að innan.“

„Við erum að minnast séra Péturs með virðingu en ætlum 
að skemmta okkur í leiðinni – í gleði og þökk fyrir að hafa 
kynnst honum. Það hefði ekki verið í hans anda að við 
værum með sorgarsvip. Hann var hress og átti mjög auð-
velt með að aðlagast sínum söfnuði,“ segir Gísli Sigurgeirs-
son fréttamaður, sem hefur skipulagt minningartónleika 
um séra Pétur Þórarinsson í Laufási í Menningarhúsinu 
Hofi í kvöld klukkan 20. Yfirskrift þeirra er Í bljúgri bæn. 
Þar stíga fram norðlenskir einsöngvarar, kórar og hljóð-
færaleikarar ásamt kvartett. Hljómsveitarstjórinn Gunnar 
Þórðarson kemur þó að sunnan. Milli laga verður brugðið 
upp myndbrotum úr lífi séra Péturs, sem hefði orðið sex-
tugur í júní, en hann lést 1. mars 2007 eftir langvinnt stríð 
við sykursýki. 

„Þetta verða örugglega eftirminnilegir tónleikar, því þori 
ég að lofa,“ segir Gísli og lýsir dagskránni í Hofi nánar. 
„Hymnodia og Kammerkórinn Ísold koma fram undir stjórn 
Eyþórs Inga Jónssonar, svo og sameinaðir sóknarkórar Pét-
urs sem Petra Björk Pálsdóttir stjórnar. Álftagerðisbræður 
syngja eins og þeim einum er lagið og alt-söngkonurnar Sig-
rún Arngrímsdóttir, Elvy Hreinsdóttir og Arna Valsdóttir, 
sem skipa trióið Alt saman, fara á kostum í gömlum dægur-
lagaperlum. Hjalti Jónsson tenór og Lára Sóley Jóhannsdótt-
ir fiðlusnillingur eru einstakir tónlistarmenn og húmoristar, 
líkt og Örn Viðar Birgisson og Óskar Pétursson sem koma 
fram sem einsöngvarar. Þá er Sveinn Dúa Hjörleifsson enn 
einn tenórinn í safni akureyrskra tenóra. Hann hefur verið 
í framhaldsnámi úti í Vín en er á þeim tímamótum að hasla 
sér völl og einn þeirra sem syngja í Hörpunni 9. maí á opn-
unartónleikum. Hann og séra Pétur voru miklir vinir, enda 
nátengdir því Sveinn er systursonur Ingibjargar Svöfu Sig-
laugsdóttur, ekkju séra Péturs.“ 

Flestir listamennirnir sem koma fram á tónleikunum gefa 

vinnu sína og afraksturinn fer í hjálparsjóð að sögn Gísla. 
„Séra Pétur hefði ekki viljað að honum yrði reistur efnis-
legur minnisvarði heldur var ákveðið að safna í sjóð sem er 
hugsaður til að hjálpa fólki sem lendir í svipuðum hremm-
ingum og hann og hans fjölskylda. Hann yrði sjálfur ánægð-
astur með það framlag.“ gun@frettabladid.is

GÍSLI SIGURGEIRSSON FRÉTTAMAÐUR:  HELDUR MINNINGARTÓNLEIKA 

Í gleði og þökk fyrir að hafa 
kynnst séra Pétri í Laufási

GÍSLI SIGURGEIRSSON FRÉTTAMAÐUR „Það hefði ekki verið í hans 
anda að við værum með sorgarsvip,“ segir hann um vin sinn séra 
Pétur Þórarinsson sem tónleikarnir í Hofi í kvöld eru helgaðir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

Þennan dag fyrir 103 árum tók kona til máls í 
fyrsta sinn á bæjarstjórnarfundi í Reykjavík. Það 
var Bríet Bjarnhéðinsdóttir, sem flutti tillögu 
þess efnis að fé yrði veitt til sundkennslu fyrir 
stúlkur. 

Í tillögu sinni fór Bríet fram á að veittar 
yrðu 150 krónur til sundkennslunnar. Það var 
þriðjungur þess sem veitt var til sundkennslu 
karla en þeir fengu þá 450 krónur. 

Tillagan gekk þó of langt að mati sumra fulltrúa 
bæjarstjórnar og á einn þeirra að hafa sagt, „Vel 
byrjar það. Var svo sem við öðru að búast. Ég tel 
hyggilegast að stemma á að ósi strax. Hér á ekki 
að líðast heimtufrekja. Ég er fyrir mína parta alveg 
mótfallinn þessari bón konunnar, og ég vænti 
þess, að það séu allir.“

Tillaga Bríetar var þó samþykkt á fundinum. 
 Heimild: www.feministinn.is

ÞETTA GERÐIST: 1 9. MARS ÁRIÐ 1908

Kona tekur til máls á bæjarstjórnarfundi

Innilegar þakkir til allra er sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför ástkæra eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður og afa,

Elfars Berg Sigurðssonar
hljómlistarmanns og fyrrverandi 
kaupmanns, Efstakoti 6 Álftanesi.

Guðfinna Sigurbjörnsdóttir
Unnur Berg Elfarsdóttir     Guðgeir Magnússon
Bjarni Berg Elfarsson     Berglind Libungan
Ylfa Berg og Birna Berg Bjarnadætur

Hugheilar þakkir færum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð, hlýhug 
og vináttu við andlát og útför elskulegs 
föður okkar, tengdaföður, afa og 
langafa 

Inga Hjörleifssonar 
Austurgötu 23, Keflavík.

Hjörleifur Ingason 
Þorbjörg Sóley Ingadóttir        Nikulás Úlfar Másson 
Guðný Lára Ingadóttir              Haukur Holm 
barnabörn og barnabarnabörn

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Minning 

Ragnar Georgsson 
fyrrv. skólastjóri og forstöðumaður 
Skólaskrifstofu Reykjavíkur 

Ragnar Valdimar Georgsson 
var fæddur  árið 1923 að 
Skjálg í Kolbeinsstaðahrepp, 
Hnappadalssýslu. Hann lést að 
Landakotsspítala þann 10 mars sl.

Foreldrar hans voru Georg 
Sigurðsson bóndi f. 23.4. 1887 d. 
4. 2. 1968 og Steinunn Ingibjörg 
Pétursdóttir ljósmóðir, f. 18.1. 1886 
d. 13.12. 1966.

Systkini hans; Ingibjörg, f. 27.4. 1918 d. 15.8. 2009, 
Pétur Björgvin f. 4.1.1921. d. 25.11.1999 og eftirlifandi 
systir hans Anna Guðrún, f. 21.3. 1929.

Ragnar kvæntist Rannveigu Magnúsdóttur 24.12. 
1954, Rannveig er fædd 31.1.1929. Foreldrar hennar 
voru Sigurveig Jónsdóttir f. 20.10.1889 d. 13.6.1967 og 
Magnús Ólafsson f. 2.6.1885 d. 21.11.1967.

Einkadóttir Ragnars og Rannveigar er Steinunn Birna 
Ragnarsdóttir píanóleikari og tónlistarstjóri Hörpu 
fædd 19.4. 1958. Maður hennar er Hans Gústafsson 
kerfisstjóri f. 6. júní 1960. Dóttir Steinunnar af fyrra 
hjónabandi er Brynhildur Björnsdóttir f. 27.6. 1977. 
Maður hennar er Helgi Gunnarsson. Börn: Ragnar 
Logi Sigurþórsson f. 27.1. 1997, Arent Orri Jónsson f. 
17.6. 2002, Steinunn Thalía Jónsdóttir f. 17.11. 2003 og 
Gerður Tinna Helgadóttir f. 4.5. 2008. Dóttir Hans og 
stjúpdóttir Steinunnar er Lára Sól Hansdóttir f. 4.3.1996.

Ragnar lauk kennaraprófi árið 1944 og B.S. prófi 
með láði frá Central Michigan háskólanum í 
Bandaríkjunum árið 1947. Hann hóf kennslu 
við Menntaskólann í Reykjavík og síðar við 
Gagnfræðaskólann við Hringbraut sem síðar varð 
Hagaskóli. Við stofnun Réttarholtsskóla 1956 var hann 
ráðinn þar til starfa sem fyrsti skólastjóri skólans og 
gegndi síðan starfi forstöðumanns Skólaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar þar til hann lét af störfum sökum 
aldurs árið 1994. 

Ragnar gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum á sviði 
menntamála og var m.a. varaformaður Æskulýðsráðs 
og fulltrúi borgarinnar við samningu frumvarpa um 
fræðslumál. Hann var fulltrúi landsins á erlendum 
vettvangi á þingum og ráðstefnum um menntamál 
og fór meðal annars í langa ferð um Bandaríkin 
sumarið 1965 í boði bandarískra yfirvalda. Hann sat 
um skeið í sjórn Félags gagnfræðaskólakennara og 
Félags skólastjóra í Reykjavík. Ragnar sat í fyrstu stjórn 
Badmintonfélags Íslands sem nú er TBR.  Hann var 
einnig mikill áhugamaður um laxveiði og gegndi m.a. 
trúnaðarstörfum fyrir Stangaveiðifélag Reykjavíkur. 
Hann stundaði laxveiðar, rjúpnaveiði og útivist um árabil 
og hafði yfirgripsmikla þekkingu á íslenskri náttúru og 
kennileitum sem og dýralífi sem heillaði hann mjög. 

Ragnar var ástsæll kennari og á að baki farsælan 
starfsferil sem stjórnandi og áhrifamaður í íslenskum 
menntamálum.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Ólafar P. Jóhannsdóttur 
frá Hellissandi, Gautlandi 19 Reykjavík.

Fyrir hönd aðstandenda,

Þorgerður Elín Halldórsdóttir
Jóhann Þór Halldórsson      Þórlaug Arnsteinsdóttir
Hafdís Halldórsdóttir       Páll Pálsson
Ragnheiður G. Halldórsdóttir    Vilhjálmur Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför ástkærs föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa

Þorfinns Tómassonar
ökukennara, Selfossi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Fossheima og 
heimahjúkrunar fyrir góða umönnun.

Skúli Valtýsson
Hjördís Þorfinnsdóttir      Agnar Pétursson
Kristín Þorfinnsdóttir       Kristinn Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Merkisatburðir
1831  Fyrsta bankarán í sögu 

Bandaríkjanna. City 
Bank of New York er 
rændur 245.000 dölum. 

1870  Jón Ólafsson ritstjóri 
birtir kvæðið Íslend-
ingabrag í blaði sínu 
Baldri. Kvæðið er mein-
yrt í garð Dana. Jón hlýt-
ur síðar dóm fyrir birt-
ingu þess. 

1915  Plánetan Plútó er ljós-
mynduð í fyrsta sinn. 

1922  Leikfélag Reykjavíkur 
heldur upp á 300 ára 

fæðingarafmæli leik-
skáldsins Molières með 
hátíðarsýningu á verki 
hans, Ímyndunarveik-
inni. 

1962  Bob Dylan gefur út sína 
fyrstu plötu. 

1971  Tollstöðvarhúsið í 
Reykjavík er tekið í 
notkun. 

1982  Falklandseyjastríðið 
hefst með því að Arg-
entínumenn taka eyj-
una Suður-Georgíu. 
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ýmsar tækninýjungar gera kappaksturinn enn snarpari og æsilegri en áður.
Nú verður Formúla 1 meira spennandi en nokkru sinni fyrr Fimm heimsmeistarar eru í hópi þeirra sem berjast um titilinn og
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Fyrir 

203
krónur

færð þú:

Um 2 klst. í 

stöðumæli

2 dl af bjór 

á barnum

beinar útsendingar 

frá Formúlunni

og margt fleira

1/4 af 

bíómiða

0,9 lítra 

af bensíni

eða eða eða eða

Stöð 2 Sport kostar aðeins 203 krónur á dag í Stöð 2 Vild. Tryggðu þér áskrift í dag!

einar útsendinga

frá Formúlunn

TÍMATAKAN OG KAPPAKSTURINN VERÐA Í OPINNI DAGSKRÁ.

VERTU Á RÁSPÓL ÞEGAR KEPPNIN HEFST NÆSTU HELGI

FÖSTUDAGUR 25/3
F1 FÖSTUDAGUR KL 20:30

LAUGARDAGUR 26/3
TÍMATAKA KL 6:00
ENDURSÝNT KL 12:00

NI DAGSKRÁ.

SUNNUDAGUR 27/3
KAPPAKSTUR KL 5:30
ENDURSÝNT KL 12:00
VIÐ ENDAMARKIÐ KL 8:00
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma 

Halldóra Jóna 
Stefánsdóttir
áður Dunhaga 13, Reykjavík, 

sem lést á hjúkrunarheimili DAS Boðaþingi 5, 
Kópavogi, 8. mars sl., verður jarðsett frá Neskirkju 
þriðjudaginn 22. mars n.k. kl. 13.00.

Emil Brynjar Karlsson      Sigrún Sigtryggsdóttir
Anna Sigríður Karlsdóttir     Bjarni Rúnar Þórðarson 
Örn Karlsson      Siriworraluck Boonsart 
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlý-
hug við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu

Sigurlaugar Gröndal 
Claessen
Stóragerði 34, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á deild 2b og 4. hæð 
Hjúkrunarheimilinu Eir fyrir góða og nærgætna 
umönnun.

Hjördís Claessen Jón Eyjólfur Jónsson
Hildur Claessen Skapti Steinbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför eiginmanns, föður, tengda-
föður, afa og langafa

Sigurðar Ágústs 
Kristjánssonar
Ásgarði 121.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Skógarbæjar 
fyrir góða umönnun.

Svala Aðalsteinsdóttir
Aðalheiður Sigurðardóttir  
Sólrún Ósk Sigurðardóttir   Árni V. Sigurðsson
Ester Sigurðardóttir    Andrés B. Bergsson
Hjálmar Guðni Sigurðsson   Shelley Sigurdsson
Jóhannes Ari Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs eiginmanns, 
föður og afa,

Roberts Geiger Cook
prófessor emeritus.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Karitas, deildar 11E 
Landspítalans og líknardeildar LS í Kópavogi fyrir alúð 
og einstaklega góða umönnun.

Gerda Cook Bodegom
Edward Cook
Kristin Cook Gailloud
Leslie, Matthew, Anna.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, sonur, bróðir, mágur og afi 

Jens Óli Kristjánsson 
Urðargili 17, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 16. mars. 
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 
25. mars kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er bent 
á reikning til styrktar börnum hans 0162-26-30116
kt. 200373-4729.

Anna Guðrún Ásgeirsdóttir
Sigrún Jenný Jensdóttir
Jens Kristofer Jensson
Kristján Halldór Jensson    Alma Gunnarsdóttir 
Rakel Jensdóttir    Aron Flosason 
Valborg Gunnarsdóttir     Sigtryggur Valdemarsson 
Gunnar Helgi Kristjánsson    Ingibjörg Tómasdóttir 
og afabörn.

Faðir okkar 

Haukur Heiðar 

lést föstudaginn 4. mars. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Tómas H. Heiðar      Þorbjörg Bjarnadóttir
Ágústa Hauksdóttir     Björgvin Björgvinsson
Katrín Heiðar      Steinar Guðmundsson
Gunnar H. Heiðar
Sigríður Heiðar      Jakob Hrafnsson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir okkar og amma,

Ingveldur Guðjónsdóttir
Njálsgötu 104, Reykjavík,

lést að heimili sínu sunnudaginn 13. mars. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 
24. mars kl. 13.00.

Jónas Vilhelm Magnússon
Inga Björg Jónasdóttir
Karen Jónasdóttir.

Elsku móðir mín, tengdamóðir 
og amma

Sigrún Svala Eggertsdóttir

verður jarðsungin þriðjudaginn 22. mars frá Áskirkju 
kl. 15.00.

Sigurður Gústafsson   Linda Gústafsson
og barnabörn

60 ára afmæli
Sólveig Þorleifsdóttir 
verður 60 ára 20. mars nk. Af því 
tilefni tekur hún á móti gestum í 
sal Flugvirkjafélags Íslands að 
Borgartúni 22, Reykjavík þann 
30. apríl kl. 17.00.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Önnu Guðrúnar 
Aðalsteinsdóttur
hattasaumakonu.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á deild 1B 
á hjúkrunarheimilinu Eir fyrir góða umönnun.

Guðný Aðalbjörg Kristjánsdóttir
Aðalsteinn Jökull Kristjánsson Kolbrún Ásdís
 Valdimarsdóttir
Torfi Hermann Pétursson  Margrét Jóna 
 Höskuldsdóttir
Valdimar Þór Halldórsson  Sigríður Árný
 Sigurðardóttir
Anna Björg Þorgrímsdóttir  Ragnar Eyþórsson
Guðmundur Jökull Þorgrímsson
Kristján Jökull Aðalsteinsson  Dagne Caridad Tailt
 Tamayo
Íris Kolbrún Aðalsteinsdóttir  Egill Axfjörð
 Friðgeirsson
Anna Sigrún Margunnur Aðalsteinsdóttir
og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð 
vegna andláts okkar ástkæru,

Ingveldar Albertsdóttur 
Bachmann
Bólstaðarhlíð 58, Reykjavík.

Rúnar Bachmann            Guðrún B. Hauksdóttir
Petrína Bachmann
Sigríður Bachmann
og fjölskylda

Þökkum innilega öllum þeim sem 
auðsýndu okkur samúð við andlát og 
útför pabba okkar, tengdapabba, afa, 
langafa og langalangafa

Jakobs Jóhannessonar
blikksmíðameistara, Hraunbæ 103.

Liselotte Jakobsdóttir    Holger Hansen
Jette Svava Jakobsdóttir   Elías Árnason
Lilja Jakobsdóttir    Steinn J. Ólason
Ingibjörg Jóna Jakobsdóttir   Haraldur Ludvig Haraldsson
Dagný Kristín Jakobsdóttir   Eymar Birnir Gunnarsson
afa-, langafa- og langalangafabörnin.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi

Friðgeir Ingimundarson 
áður til heimilis að Sæviðarsundi 20, 
Reykjavík,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði þriðjudaginn 08. mars sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Þakkir til starfsfólks Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir 
frábæra umönnun.

 
Sigrún Friðgeirsdóttir    Logi Úlfljótsson
Guðmundur Friðgeirsson  Barbara Glod
barnabörn og barnabarnabörn

Góugleðin, bókmenntahá-
tíð kvenna, verður hald-
in í Iðnó sunnudaginn 20. 
mars klukkan 15 til 17. Þar 
verða Fjöruverðlaunin, bók-
menntaverðlaun kvenna, 
afhent í fimmta sinn.

Veitt eru verðlaun í þrem-
ur flokkum og eru þrjár 
bækur tilnefndar í hverjum 
þeirra. Í flokki fagurbók-
mennta eru bækurnar Blóð-
hófnir, Ljósa og Síðdegi til-
nefndar. Í flokki fræðibóka 
eru það bækurnar Tónlist í 
leikskóla, Þóra biskups og 
raunir íslenskrar embættis-
mannastéttar og Konan sem 
fékk spjót í höfuðið. Í flokki 

barna- og unglingabóka eru 
tilnefndar Íslensk barna-
orðabók, Skrímsli á toppn-
um og Þankaganga.    - fsb

Fjöruverðlaun 
afhent á morgun

TILNEFND Vilborg Dagbjartsdóttir 
er tilnefnd til Fjöruverðlaunanna 
fyrir ljóðabók sína Síðdegi.



Meiri Vísir.Meiri Vísir.

Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í topp-upplausn með greiðara og einfaldara 
aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, 
hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri 
íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á nýjum Vísi.

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR UMRÆÐAN
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Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hvar fékk dátinn eldfærin? 
„Dátinn hittir nornina í skógin-
um og hún biður hann að sækja 
eldfærin fyrir sig. Þau eru falin 
í stórri eik. Dátinn fer ofan í 
eikartréð til að sækja gull og 
eldfæri.“ 

Af hverju hafa hundarnir svona 
stór augu? „Svo þeir sjái betur. 
Stórir hundar eru með stór 
augu.“

Er dátinn aldrei hræddur við 
hundana? „Jú, fyrst, en svo 
verða þeir voða góðir vinir.“ 

Má fikta með eld? „Nei, það 
er mjög hættulegt.“  

Má maður alveg 
ræna sofandi 
prinsessum? 
„Auðvit-
að ekki. En 
kóngurinn 
er búinn að 
hafa prins-
essuna í 
fangelsi, 
þannig 
að dátinn 
er bara 
að frelsa 
prinsess-
una. Enda 
giftast þau i 
lokin.“

Er ein-
hver 
hætta á 
því að 
hund-
arnir ráðist 
á krakkana 
á sýningunni? 
„Nei, það 
þarf eng-
inn að vera 
hræddur. 
Þeir eru 
vel tamdir 
og mjög ljúfir. 

Það þurfa allir að vera góðir við 
hundana og þá eru þeir góðir 
líka.“

Hverju ætlar dátinn að breyta 
þegar hann er orðinn kóngur? 
„Hann ætlar að breyta mjög 
miklu. Það munu allir lifa í sátt 
og samlyndi. Engum mun líða 
illa og allir munu hafa það gott.“  

Gói, er skemmtilegra að leika 
í Eldfærunum en með Villa 
og Sveppa í bíómyndunum? 
„Úfffff, þetta er erfið spurning. 
Það er bara bæði betra. Þetta 
er svo ólíkt, leikhús og bíó. En 

það er mikið stuð hjá okkur 
Þresti í Eldfærunum og 

við hlökkum mikið 
til að fá hressa 

krakka í 
Borgarleik-
húsið til að 
horfa á 
Eldfær-
in.“

VAR FYRST HRÆDDUR 
VIÐ HUNDANA
Gói og Þröstur Leó eru á fullu í Borgarleikhúsinu að æfa nýja leikgerð af Eldfær-
unum eftir H.C. Andersen, sem Gói bjó til. Frumsýningin verður um næstu helgi 
en Gói spjallaði við Krakkasíðuna og svaraði nokkrum spurningum um ævintýrið.

Hvað er líkt með Hafnfirðingi 
og banana? – Það er eitthvað 
bogið við þá báða.

Kalli: „Amma, eru kindur 
heimskar?“
Amma: „Já, lambið mitt.“

Ingveldur Þóra Samúelsdóttir, 8 
ára.

Tveir vinir tala saman. 
„Þegar ég kom heim úr partí-
inu í nótt fleygði konan í mig 

stútfullri kaffikönnu um leið 
og ég drattaðist inn úr dyrun-
um. Hefurðu lent í því?“
„Nei. Við drekkum te heima.“

Tveir vinir spjalla. „Kötturinn 
minn fékk fyrstu verðlaunin á 
fuglasýningunni.
„Hvernig má það vera?“
„Hann át verðlaunafuglinn.“                       

Elín Rós Þrastardóttir, 10 ára.

Á vefsíðunni www.y8.com  er að finna fjölda leikja 
sem spila má frítt. Leikjaúrvalið er fyrir alla aldurshópa, 
svo foreldrar skulu aðstoða við val á leik við hæfi.

Það þurfa allir 
að vera góðir 

við hundana og þá eru 
þeir góðir líka.

Aldur: 10 ára. 

Í hvaða skóla ertu? Laugarnes-
skóla.

Í hvaða stjörnumerki ertu? 
Krabba.

Áttu happatölu? Já, en ég man 
hana ekki. 

Helstu áhugamál/hvað gerir þú 
í frístundum? Er í fimleikum, æfi á 
þverflautu og er í skólahljómsveit.

Eftirlætissjónvarpsþáttur: Fyndn-
ar fjölskyldumyndir.

Besti matur: Pasta með góðri 
sósu.

Eftirlætisdrykkur: Vatn.

Hvaða námsgrein er í uppáhaldi? Stærðfræði.

Áttu gæludýr – ef svo er, hvern-
ig dýr og hvað heitir það? Já, kisu 
sem heitir Branda.

Skemmtilegasti dagurinn og af 
hverju? Jólin, þá fær maður svo 
góðar gjafir. 

Eftirlætistónlistarmaður/hljóm-
sveit: Birgitta Haukdal.

Uppáhaldslitur: Svartur, hvítur, 
rauður og blár.

Hvað gerðirðu í sumar? Fór kring-
um landið og dvaldi tvo daga hjá 
frændfólki á Reyðarfirði.

Skemmtilegasta bók sem þú hefur lesið: 
Aþena, hvað er málið með Haítí.

Hvað ætlarðu að verða þegar þú ert orðin 
stór? Vinna í skiltagerð. 

Alda Særós Bóasdóttir
Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu 
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf  
og Alfinn álfakóng á Vísi

a 

u 

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

ý

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið
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BAKÞANKAR 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nýlega stakk þingmaðurinn Lilja 
Mósesdóttir upp á því að Íslending-

ar segðu skilið við krónuna og tækju upp 
nýjan gjaldmiðil. Hún var höfð að háði og 
spotti fyrir þá hugmynd, enda alkunna að 
krónan er ekki vandamál íslensks efna-
hagslífs heldur fólkið sem eyðir henni. Ég 
tel hugmyndina þó góða, en ekki af sömu 
ástæðum og Lilja. Mín rök eru söguleg og 
orðsifjafræðileg. 

AUÐVITAÐ er þó bara hlægilegt að skipta 
krónunni út fyrir einhvern kjánagang 

eins og íslenska evru. „Evra“ er fyrir 
það fyrsta ömurlegt heiti á gjaldmiðli. 
Það er svo greinileg afurð pólitískrar 
rétthugsunar evrópskra tæknikrata, 
án nokkurra róta í sögu eða samfélagi, 
að hvern mann með lágmarkstilfinn-
ingu fyrir samhengi umhverfis síns 
hlýtur að flökra. Í samfélagi gjaldmiðl-

anna er evran nýríki plebbinn. 
Í samfélagi Sturlu og Skarp-

héðins er evran Tristan 
Tandri. Það var auðvitað 
menningarsögulegur 
harmleikur af epískri 

stærðargráðu að gjald-
miðill eins og drakma, 
sem rekur sögu sína 
aftur til daga Alexand-
ers mikla, skyldi falla 
í valinn fyrir öðru eins 
kúltúrleysi. Svo ekki sé 

minnst á þau endemi að heiti evrunnar 
er ekki borið eins fram á neinum tveim 
tungumálum þjóðanna sem nota hana. 

GJALDMIÐLAR eiga sér nefnilega sögu. 
Það er eðlilegt að Íslendingar skyldu 
kalla gjaldmiðilinn sinn „krónu“ þegar 
þeir eignuðust hann. Þetta er sama orð og 
„kóróna“ og „krúna“ og má rekja til þess 
að það voru sjóðir krúnunnar, þ.e. kóngs-
ins, sem ábyrgðust innistæðuna fyrir 
henni. Íslendingar áttu sér þá kóng. Aftur 
á móti var það ótrúleg yfirsjón að skipta 
ekki um heiti á gjaldmiðlinum um leið og 
lýðveldið var stofnað og þjóðin hafnaði 
kóngapakki, sem aðeins byggir tilkall 
sitt til yfirráða yfir öðrum á forsendum 
þess undan hverjum það er. Að lýðræðis-
þjóð, sem ekki er undir neinni krúnu, 
skuli kalla gjaldmiðilinn sinn krónu lýsir 
fáránlegu tilfinningaleysi fyrir uppruna 
og merkingu orða. Þannig kölluðu Finnar 
sinn gjaldmiðil mark um leið og þeir losn-
uðu undan oki einveldisins. 

TIL forna greiddu frjálsir Íslendingar 
skuldir sínar í mörkum silfurs. Það er 
gjaldmiðill lýðfrjálsra landa. Þess vegna 
ættum við að taka upp mörk. Það leysir 
auðvitað engan efnahagsvanda, en það er 
samt ákveðin ný byrjun í því. Og þó, hver 
veit? Kannski yrði borin meiri virðing 
fyrir markinu en krónunni, sem er löngu 
rúin öllu trausti.

Króna án krúnuLÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. fley, 9. skarð, 
11. nudd, 12. jarðsögutímabil, 14. 
hégómi, 16. í röð, 17. hyggja, 18. 
rými, 20. innan, 21. málmur.

LÓÐRÉTT
1. kvenklæðnaður, 3. ógrynni, 4. 
jarðbrú, 5. húsfreyja, 7. vættur, 10. 
tálknblað, 13. hvíld, 15. höggva, 16. 
tímabils, 19. í röð.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. far, 9. rof, 11. 
nú, 12. ísöld, 14. snobb, 16. áb, 17. 
trú, 18. rúm, 20. út, 21. sink. 

LÓÐRÉTT: 1. sarí, 3. of, 4. landbrú, 
5. frú, 7. fossbúi, 10. fön, 13. lot, 15. 
búta, 16. árs, 19. mn. 

Í alvöru talað Grog, 
ef þú situr svona 
nálægt þá eyði-

leggurðu 
í þér augun!

Hérna 
Pondus, 
fáðu þér 
drykk!

Hmm, áttu 
ekki bjór?

Auðvitað, 
heimskulegt af 

mér!

Allt í 
góðu.

Gjössovel vinur!
Pondus er öll-

arastrákur!
Öllarastrákur... 

bollustrákur... ég 
er strákastrákur!

Hvað segirðu 
Sara?

Mamma 
er alveg 

brjáluð út 
í mig.

Af 
hverju?

Æ, hún þarf 
að eyða fullt af 
peningum til að 

laga baðher-
bergið mitt.

Hvað gerðist? 
Sprakk vatnslögn 

eða?

Nei...

... ég eyddi upp enn 
einum speglinum.

Hahaha!
Vissuð þið að ef maður 

bleytir klósettpappír og vefur 
hann í kúlu þá festist hann 

við loftið?
Ekki það... 
ég myndi 
aldrei gera 
neitt slíkt...

Að öðrum málum, má 
ég fá stigann og svamp 

lánaðan?

Starfsfólk óskast á farþegaskip sem siglir um Norðurlönd.
Um er að ræða tímabundin störf frá apríl til nóvember 
og þá allra helst í júní, júlí og ágúst. Við erum að leita af 
starfsfólki í  eftirfarandi stöður.
 
1. Kokkar (lærðir)
2. Aðstoðarfólk í eldhús
3. Uppvaskarar
4. Lagermenn/konur
5. Fólk til ræstinga o.fl.
6. Verslunarfólk
7. Fólk í móttöku
8. Þjónustufólk (aðstoðarfólk í sal)
 
Laun eru samkvæmt samningum Sjómannafélags Íslands
 
Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá til 
info@shipping.fo  

Frestur til að skila inn umsóknum er til 27.03.2011
 
 

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Vesturtún 27  Álftanes, fallegt parhús

Sérlega smekklegt parhús á þessum friðsæla stað á Álftanesinu. Húsið er á 
einni hæð og er 109 fm með bílskúr. 2 svefnherb. fallegt eldhús. Hátt til lofts, 
Allur frágangur til fyrirmyndar. Falleg lóð. V. 29,5 millj. 
Opið hús í dag milli 14-15. Sigfús og Ragnheiður bjóða ykkur velkomin.

OPIÐ HÚS Opið hús í dag milli 14-15.

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50 
MEÐM HEIMI OG KOLLU
AALLA VIRKA DAGA KL. 6.50



LAUGARDAGUR  19. mars 2011

Söngkonan Jessica Simpson trú-
lofaðist unnusta sínum, fyrrum 
íþróttamanninum Eric Johnson, 
eftir aðeins sex mánaða samband. 
Parið hefur þó ekki ákveðið brúð-
kaupsdaginn sjálfan og er það 
farið að valda Johnson áhyggjum.

In Touch heldur því fram að 
Simpson vilji ekki ana út í hlutina 
heldur taka þeim með ró. „Hún 
vinnur mikið og ferðast nánast 
vikulega og er þess vegna ekki 
jafn spennt fyrir brúðkaupinu og 
áður,“ var haft eftir vini söngkon-
unnar sem sagði önnur vandamál 
einnig hrjá parið. „Hún var mjög 
hrifin af Eric áður en þau eru 
saman alla daga og það er farið 
að fara í taugarnar á henni. Núna 

þegar brúðkaupið ber á góma er 
hún fljót að skipta um umræðu-
efni.“

Ekki spennt fyrir 
eigin brúðkaupi

LÍTIÐ SPENNT Jessica Simpson vill ekki 
velja brúðkaupsdag sinn í fljótfærni.

NORDICPHOTOS/GETTY

Hinn umdeildi útvarpsmað-
ur Howard Stern prýðir forsíðu 
næsta tölublaðs Rolling Stone og 
ræðir meðal annars um skilnað 
sinn og seinna hjónaband sitt. 
Hann talar einnig um hegðun 
leikarans Charlie Sheen sem hann 
sagðist heillaður af.

„Ég dáist svolítið að Sheen 
fyrir að hafa geta sagt heimin-
um að fara til fjandans. Þetta er 
heillandi á sama hátt og bílslys og 
ég veit ekki hvort ég á frekar að 
hrósa honum fyrir hugrekkið eða 
loka hann inni á geðdeild. Honum 
virðist alveg sama um allt, ólíkt 
mér. Mér er ekki sama. Mér er 
ekki sama um álit foreldra minna 
eða um álit þitt. Á þann hátt er 
ég kannski líkur Sheen, honum 
er alveg sama og mér er alls ekki 
sama. Hvar er hinn gullni meðal-
vegur?“ 

Stern er ekki sama

EKKI SAMA Howard Stern segist svolítið 
heillaður af hegðun Charlie Sheen 
undanfarnar vikur. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Claire Danes sagði í nýlegu viðtali að 
fólk ætti að varast það að dæma aðra og þá sér-
staklega konur sem kjósa að fara í lýtaaðgerðir.

„Ég er enn ung að árum og kemst upp með 
ýmislegt en við skulum sjá hvernig þetta þróast. 

Mér finnst gott að hugsa til þess að konur skuli 
hafa svo mikið val í dag. Svo lengi sem 

fólk gerir sér grein fyrir áhættunni og 
velur sér færan lækni finnst mér ekk-
ert að því að leggjast undir hnífinn. 
Þetta eru oftast vel ígrundaðar og 
mjög persónulegar ákvarðanir og því 
finnst mér fólk ekki eiga að dæma 
aðra, kjósi þeir að fara þessa leið,“ 
sagði leikkonan í nýlegu blaðaviðtali.

Dæmir ekki aðra

UNG AÐ ÁRUM Claire Danes varar fólk við 
því að dæma aðra of glatt.

Bob Dylan ætlar að spila á sínum 
fyrstu tónleikum í Víetnam í næsta 
mánuði. Tónlistarmaðurinn ætlar 
að spila á átta þúsund manna stað 
hinn 10. apríl og verður þar vafa-
lítið troðfullt af gestum. 

Dylan hefur aldrei viljað tala um 
innblásturinn að lögunum sínum. 

Kunnugir telja samt næsta víst að 
lögin Blowin´in the Wind og The 
Times They Are a-Changin hafi 
verið samin gegn Víetnamstríð-
inu. Stutt er síðan tilkynnt var að 
Dylan myndi koma fram á tónleik-
um í Kína í fyrsta sinn á væntan-
legri tónleikaferð sinni um Asíu.

Dylan til Víetnams
BOB DYLAN Spilar á sínum fyrstu tónleikum í Víetnam í næsta mánuði.

Sýnum Japan 
samstöðu

Með því að hringja í númerið gefur þú
1.500 krónur í söfnun Rauða krossins

904-1500

Japanir búsettir á Íslandi hafa fundið fyrir miklum hlýhug á undanförnum dögum og langar í 
þakklætisskyni að bjóða alla velkomna í Hitt húsið þar sem ýmislegt verður í boði - 
bæði fyrir börn og fullorðna. Gestir munu geta kynnt sér þætti í japanskri menningu, 
brotið Origami trönur, lært japanska skrautritun og tekið þátt í að koma hvatningar-

skilaboðum áleiðis til íbúa Tohoku svæðisins og japönsku þjóðarinnar allrar.

Samstöðuviðburður “Vina Japans” 
í Hinu húsinu

laugardaginn 19. mars klukkan 13-17

がんばれ日本 Nánar á: ganbare.nippon.is

VINIR JAPANS

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel heppnað

og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

„Þetta var geggjuð flott sýning,
eins og gelgjan sagði. 

Og hvað viljið þið meira?“
B.S., pressan.is „Critics choice“

Time Out, London

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

fim. 12/5 kl. 20 – lau. 21/5 kl. 20 – fös. 27/5 kl. 20
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menning@frettabladid.is

Bækur  ★★★

Þannig er lífið núna 
Meg Rosoff. Þýðandi: Helgi Grímsson. 

JPV-útgáfa

Listin að lifa af
Hvað myndi gerast ef hryðjuverkamenn 
hernæmu England, lokuðu fyrir allt 
rafmagn og fjarskipti og héldu íbúunum 
í helgreipum hungurs og hræðslu? 
Þessum spurningum leitast bandaríski 
rithöfundurinn Meg Rosoff við að svara 
í skáldsögunni Þannig er lífið núna, eða 
How I Live Now eins og hún heitir á frum-
málinu. Bókin vakti mikla athygli þegar 
hún kom út árið 2004 og hlaut meðal 
annars verðlaun The Guardian sem besta 
barnabókin það ár.

Sögumaðurinn er Lísa, fimmtán ára amerísk stúlka, sem send hefur verið 
til ættingja sinna á Englandi vegna anorexíu og ósættis við stjúpmóður sína. 
Þar kynnist hún ástinni í fyrsta sinn, en eins og vera ber fylgir dauðinn fast á 
hæla ástarinnar og eftir hernámið verður hver dagur barátta við að lifa af.

Sagan er raunsæisleg og mun nær því sem sennilegt er að gerist í nútíma 
stríði en þær heimsendabókmenntir og -bíómyndir sem vinsælda hafa 
notið undanfarin ár og áratugi. Hér er engum kjarnorkusprengjum varpað, 
fólk breytist ekki í villidýr sem éta hvert annað, en engu að síður neyðir 
stríðið fólk til að hverfa aftur til upphafsins og læra að bjarga sér á eigin 
forsendum án aðstoðar nútímatækni og þæginda.

Bókin er lipurlega skrifuð og Lísa er skemmtilegur sögumaður sem 
glímir í allri ringulreiðinni við eðlilega þróun unglingsáranna um leið og 
hún neyðist til að fullorðnast á ofurhraða. Sagan er um margt hefðbundin 
þroskasaga eins og þær hafa verið skrifaðar öldum saman, aðeins sögusvið-
ið er frábrugðið og svo nærri raunveruleikanum að hroll setur að lesanda. 
Frásögnin verður þó hvergi ýkt og það gerir óhugnaðinn enn meiri. Þetta 
gæti í alvörunni gerst.

Aðrar persónur en Lísa er lausar dregnar, en þó fyllilega sannfærandi, 
og samskipti unglinganna sem skyndilega standa uppi ein í veröldinni 
eru í senn fögur og nöpur. Endirinn kemur þó dálítið eins og skrattinn úr 
sauðarleggnum og skemmir fyrir annars mjög góðri sögu.

Þýðing Helga Grímssonar er á vönduðu máli, sannkallaðri gullaldarís-
lensku, og rennur vel. Það orkar þó tvímælis að þýða þessa bók yfir á slíkt 
tungutak því á frummálinu notar Lísa unglingamál nútímans á sannfærandi 
hátt sem ekki kemst til skila í þýðingunni. Friðrika Benónýsdóttir

Niðurstaða: Áhugaverð og vel skrifuð saga sem vekur margar spurningar.

Söngsveitin Fílharmónía 
flytur messuna Missa 
votiva eftir Jan Dismas 
Zelenka á vortónleikum 
sínum. Einvalalið tónlistar-
manna flytur verkið með 
kórnum. 

Barokkverkið Missa votiva eftir 
bæheimska tónskáldið Jan Dis-
mas Zelenka hljómar í fyrsta 
skipti á Íslandi á tvennum vor-
tónleikum söngsveitarinnar Fíl-
harmóníu í Fella- og Hólakirkju á 
sunnudags- og miðvikudagskvöld. 
„Þetta er mjög metnaðarfullt og 
stórt verkefni,“ segir Einar Karl 
Friðriksson, formaður Söngsveit-

arinnar. „Missa votiva er eitt erf-
iðasta og persónulegasta verk 
Zelenka, og sérlega fjölbreytt og 
krefjandi. Við erum mjög stolt af 
því að kynna þetta heillandi verk 
fyrir íslenskum áheyrendum.“
Fílharmónía flytur verkið ásamt 
Bachsveitinni í Skálholti. Magnús 
Ragnarsson er stjórnandi á tón-
leikunum en einsöngvarar eru 
Marta Guðrún Halldórsdóttir, 
Jóhanna Ósk Valsdóttir, Gissur 
Páll Gissurarson og Ágúst Ólafs-
son. 

Jan Dismas Zelenka (1679 til 
1745) var samtímamaður Bachs 
og Händels en verk hans nutu 
ekki viðlíka hylli fyrr en þau 
voru enduruppgötvuð um miðja 
20. öld. Missa votiva samdi hann 

árið 1739 eftir erfið veikindi en 
hann hafði heitið sér því að semja 
stórbrotna messu ef hann næði 
heilsu.

Söngsveitin Fílharmónía hélt 
upp á hálfrar aldar afmæli í 
fyrra. Kórinn hefur frumflutt á 
Íslandi mörg helstu kórverk tón-
listarsögunnar, svo sem Þýsku 
sálumessu Brahms, Missa sol-
emnis, níundu sinfóníu Beet-
hovens og Carmina Burana. 

Bachsveitin í Skálholti hlaut 
nýverið menningarverðlaunin 
Eyrarrósina fyrir Sumartónleika 
í Skálholti. Hljómsveitin leikur á 
barokkhljóðfæri sem líkust þeim 
sem notuð voru á barokktíman-
um. Báðir tónleikarnir hefjast 
klukkan 20.  bergsteinn@frettabladid.is

Barokkperla á vortónleikum

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 19. mars 2011 

➜ Tónleikar
15.00 Tónlistarskóli Kópavogs stendur 
fyrir raftónleikum í Salnum í dag kl. 15. 
Ríkharður H. Friðriksson flytur nýleg 
verk eftir sjálfan sig. Almennt miðaverð 
er kr. 1.000.
16.00 Skólahljómsveit Austurbæjar 
heldur vortónleika í Langholtskirkju í 
dag kl. 16. Allar sveitir spila. Stjórnandi 
er Vilborg Jónsdóttir. Aðgangur ókeypis. 
Allir velkomnir.
17.00 Hljómsveit Tónlistarskólans 
í Reykjavík heldur tónleika í dag kl. 
17. Tónleikarnir fara fram í Neskirkju. 
Aðgangur er ókeypis. Allir velkomnir.
22.00 Tónlistarmaðurinn Kalli verður 
með tónleika á Græna hattinum í kvöld 
kl. 22. Kalli leikur efni af nýútkominni 
sólóplötu sinni, Last Train Home. Miða-
verð er kr. 1.500.
22.00 Tónleikar á vegum Rásar 2 
og Sódómu fara fram í kvöld kl. 22 á 
Sódómu. Fram koma Agent Fresco, Cliff 
Clavin og Ikea Satan. Aðgangseyrir er kr. 
1000. Aldurstakmark er 18 ára.

➜ Fundir
14.00 Aðalfundur félags eldri borgara 
í Kópavogi verður haldinn í dag kl. 14. 
Venjuleg aðalfundarstörf. Kaffiveitingar í 
boði félagsins. Félagar fjölmennið.

➜ Dagskrá
14.00 Menningarmiðstöðin Gerðubergi 
heldur dagskrá til heiðurs Ásu Ketils-
dóttur, kvæða- og sagnakonu, í dag frá 
kl. 14-17. Ýmsar uppákomur. Aðgangur 
ókeypis.

➜ Málþing
12.00 Mímisþing, málþing stúdenta í 
íslenskum fræðum við HÍ, er í dag frá 
12-18. Málþingið fer fram í fundarsal 
Akademíunnar í JL-húsinu við Hring-
braut 121. Léttar veitingar í boði.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

MÁLÞING UM HEDDU  Þjóðleikhúsið og norska sendiráðið halda málþing um Heddu Gabler 
eftir Henrik Ibsen í Kassanum í Þjóðleikhúsinu á morgun klukkan 15. Þar mun Ba Clemetsen, stjórnandi 
Ibsenhátíðarinnar í Noregi, fjalla um leikritið en að því loknu verða pallborðsumræður. Fyrirlestur Clemetsen 
en á norsku, en umræður verða á ensku og íslensku. Málþingið er öllum opið og aðgangur ókeypis.

Menntaskólinn v/Hamrahlíð verður með opið 
hús fimmtudaginn 24.mars frá kl. 17.00 - 19.00.

Námsframboð skólans, inntökuskilyrði og
félagslíf verður kynnt.

Kór Menntaskólans v/Hamrahlíð syngur nokkur 
lög kl. 18.00.

10 - bekkingar og forráðamenn þeirra eru
sérstaklega velkomnir.

MENNTASKÓLINN V/
HAMRAHLÍÐ

Opið hús fimmtudaginn 24. mars 2011

FRÁ ÆFINGU Söngsveitin Fílharmónía flytur verkið ásamt Bachsveitinni í Skálholti. Einsöngvarar eru Marta Guðrún Halldórsdóttir, 
Jóhanna Ósk Valsdóttir, Gissur Páll Gissurarson og Ágúst Ólafsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FERMINGARGJAFIR Í EYMUNDSSON

3.990kr.
Passíusálmar
Megas las alla 
fimmtíu, tók 
svo upp gítarinn.

7.990kr.
Íslensk orðabók
Jónas þurfti að 
smíða ný orð 
þegar hann 
týndi sinni.

9.990kr.
Sturlunga –
3 bindi í öskju
Í Sturlungu er m.a. 
Guðmundar saga dýra. 
Hún hækkar ekki verðið.

Gjafapakkar
Myndlistarvörur
Allt nema snjáður hattur. 
Kjarval keypti hann.

5.999kr.
Bakpoki
Fjalla-Eyvindur fékk 
30 lítra poka í fermingargjöf. 
Hann hefði þurft 80 lítra.

9.999kr.
Taska á hjólum
Eggert Ólafsson 
og Bjarni Pálsson 
áttu eina saman.

Verð frá Verð frá Verð frá
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Verð áður 

7.995 kr.
Verð áður 

12.999 kr.

Íslands eina von þarf góðan 
stuðning til framtíðar
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Leikhús  ★★★

Hedda Gabler 
Þjóðleikhúsið

Höfundur: Henrik Ibsen. Þýðing 
og endurvinnsla: Bjarni Jónsson. 
Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir. 
Leikmynd: Finnur Arnar Arnarson. 
Leikarar: Ilmur Kristjánsdóttir, 
Eggert Þorleifsson, Valur Freyr 
Einarsson, Kristbjörg Kjeld, Bryn-
hildur Guðjónsdóttir, Stefán Hallur 
Stefánsson, Harpa Arnardóttir.

Henrik Ibsen lagði drögin að 
nútímaleikritun með Heddu 
Gabler árið 1890. Nú fer Kristín 
Eysteinsdóttir höndum um þetta 
gamla stykki í Kassanum í Þjóð-
leikhúsinu ásamt dramatúrgnum 
Bjarna Jónssyni. Ýmsar smelln-
ar nútíma upphrópanir eru lagðar 
í munn þeirra hjóna Tesmans og 
Heddu, sem gerir það að verkum 
að þau virðast passa betur saman 
eða vera meira samstillt en þau 
eru í raun og veru. Leikurinn ger-
ist í nútímanum í einhvers konar 
einbýlishúsadýrkun undanfarinna 
áratuga. Leikmyndin er einkar 
haganlega útfærð með möguleik-
um tveggja hæða í þessu litla rými 
en textinn hefur verið styttur mjög 
og verður það svolítið til þess að 
undirbúningur og undirtexti renn-
ur út í sandinn. 

Ilmur Kristjánsdóttir leikur 
Heddu Gabler. Draumahlutverk 
margra leikkvenna í gegnum tíð-
ina. Sú Hedda sem við hér kynn-
umst í skvísubúningi reyrð um 
mittið er ofdekruð nútímafrekja og 
nokkuð erfitt að tengjast henni og 

kynnast, hvað þá finna til samúð-
ar með henni þar sem þann nútíma 
sem hún á að vera hluti af er ekki 
að finna í túlkuninni. 

Leiðirnar út úr vandræðunum 
sem hún kemur sér í eru gefnar í 
handriti og ekkert hægt að breyta 
þeim. Engu að síður vantar trú-
verðugleikann í þessa túlkun; að 
sú Hedda sem birtist í Kassanum 
skuli leysa sín mál á þann máta 
sem hún gerir. 

Væntanlega vita allir sæmilega 
upplýstir hvernig fer fyrir Heddu 
Gabler og hér eru örlög hennar 
útfærð með stæl; segja má að sú 
mynd sem um nokkurt skeið stóð 
kyrr fyrir áhorfendum hafi verið 
toppurinn. 

Leikmynd Finns Arnars Arnars-
sonar er töfrandi og þjónar hlut-
verki sínu vel. Hægt er að leggj-
ast í djúpgreiningu á hlutverki 
glergangsins og hvernig Berta 
vinnukona (Harpa Arnardóttir) 
er túlkuð sem afturganga púss-
andi þetta gler sem leiðir hugann 
víða. Um leið gefur þessi lausn 
öllum möguleika á að fylgjast með 
öllum öðrum öllum stundum – sem 
er svolítið það sem persónurnar í 
leiknum eru að gera. 

Valur Freyr Einarsson er mátu-
lega asnalegur í hlutverki Jörg-
ens Tesman, einhvers mesta lúða 
heimsbókmenntanna. Stefán Hall-
ur Stefánsson leikur Ellert Löv-
borg, skáldið að norðan sem Hedda 
elskar, og er alger andstæða þess 
manns sem hún gekk að eiga. Svo 
sannarlega var hann andstæða 
Tesmans í öllu ytra látbragði en sú 
angist og sú undiralda sem í text-
anum býr þegar þau hittast nær 
ekki til áhorfenda. Thea litla Elv-
sted hefur í gegnum tíðina alltaf 

verið gerð hálf ámátleg og Bryn-
hildur Guðjónsdóttur breytir ekk-
ert út af þeim vana. Hún var eins 
og Tírólastúlka í þessum ullarbún-
ingi og hefði ekkert komið á óvart 
þótt hún hefði allt í einu farið að 
jóðla. 

Búningarnir voru annars svolít-
ið skemmtilegir eins og Dynasty-
stjörnurnar væru ýktar, komnar 
til baka með þessar ofuraxlir. Hitt 
er svo annað mál að fara svo ger-
samlega yfir strikið í fáránleika 
eins og með búning frænkunnar 
Júllu sem Kristbjörg Kjeld lék. 
Það var eins og að senda skilaboð 
um að nú yrði öllu hent á hvolf, en 
framhaldið var ekki eftir því. 

Flagarinn og dómarinn Brack 
lifnar vel í meðförum Eggerts Þor-
leifssonar og verður sá sem sýni-
lega stjórnar þessum strengja-
brúðum sem hinar persónurnar 
virðast vera. Átök Heddu og Theu 
komast hins vegar illa til skila, 
þannig að sú magnaða afbrýðisemi 
sem þar á að brjótast út verður 
bara að óskiljanlegu ofbeldi. 
Hvað sem öðru líður er þó alltaf 
gaman að hitta fyrir góðkunningja 
heimsbókmenntanna í ýmsum 
afbrigðum. 

Það vakna margar spurningar 
við þessa sýningu, t.d. hvers konar 
Hedda verður til í þeim nútíma 
sem hér er málaður upp? Þeirri 
spurningu virðist ekki alveg vera 
búið að finna svarið við, en engu að 
síður var sýningin mjög áheyrileg 
í sínum nútíma og flottri leikmynd. 
 Elísabet Brekkan 

Niðurstaða: Áferðarfalleg og áheyri-
leg sýning en nútímaskírskotunin er 
ekki nógu sannfærandi.

Dekurdrós eða fórnarlamb?
HEDDA GABLER Örlög Heddu eru útfærð með stæl í Kassanum í Þjóðleikhúsinu, að mati gagnrýnanda, sem fannst þó erfitt að 
tengjast og hafa samúð með titilpersónunni í sínum nútímabúningi. 

DAILIES daglinsur 

TIL SÖLU Á www.opticalstudio.is

á aðeins 
kr. 1.995.-
til 18. apríl

 Aðalfundur 
Geðverndarfélags Íslands

Aðalfundur Geðverndarfélags Íslands verður haldinn 
laugardaginn 26. mars næstkomandi, að Hátúni 10,

9.hæð og hefst kl. 14.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Félagar eru hvattir til að mæta.

Stjórn Geðverndarfélags Íslands

Allra síðustu 
sýningar!

Þetta er lífi ð
... og om lidt er kaffen klar!

Sun. 20. mars kl. 20.00 - UPPSELT
Fim. 24. mars kl. 20.00 - AUKASÝNING
Sun. 27. mars. kl. 20.00 - AUKASÝNING
Sun. 10. apríl kl. 20.00 - AUKASÝNING 
Fös. 8. apríl kl. 20.00 -  Í HOFI - AKUREYRI
Lau. 9. apríl kl. 16.00 -  Í HOFI - AKUREYRI
Lau. 9. apríl kl. 20.00 -  Í HOFI - AKUREYRI

MIðasala á www.midi.is  og í síma 562-9700  

       E.B. Fréttablaðið J.V. V. DV. K.H.H.Fréttatíminn.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.
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Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

Birtist með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl
Gildir meðan birgðir endast

L‘ELLEDUE 
SOKKABUXNATILBOÐ  
MARSMÁNAÐAR:
 
Impact 80 den
Verð áður:   1.198 kr
Verð nú:   798 kr
 
Trend 150 den
Verð áður:   2.398 kr
Verð nú:   1.498 kr
 
Trend 250 den
Verð áður:   2.598 kr
Verð nú:   1.598 kr
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Popparinn Alan Jones lætur 
gott af sér leiða og efnir til 
Stjörnuleiks í körfubolta 
til að safna fé fyrir krabba-
meinssjúk börn.

Stjörnuleikur í körfubolta á milli 
fjölmiðlamanna og tónlistar-
manna verður haldinn í íþrótta-
húsinu í Frostaskjóli laugardag-
inn 2. apríl. Allur ágóðinn rennur 
til Styrktarfélags krabbameins-
sjúkra barna, SKB. Á meðal 
þeirra sem taka þátt eru Haffi 
Haff, Gulli Helga, Auðunn Blön-
dal, Örlygur Smári, Sverrir Berg-
mann og rapparinn Kristmundur 
Axel.  

„Mig langaði að gera eitthvað 
fyrir börnin,“ segir popparinn 
Alan Jones, sem stendur fyrir 
uppákomunni. „Ég reyni að 
gera eitthvað einu sinni á ári 
til styrktar krabbameinssjúkum 
og núna ákvað ég að setja saman 
körfuboltalið með frægu fólki 
og nokkrum venjulegum körfu-
boltaspilurum. Amma mín dó 
úr brjóstakrabbameini og síðan 
þá hefur mig alltaf langað til að 
styrkja þetta málefni.“

Alan er Bandaríkjamaður en 
hefur búið hér á landi í níu ár. 
Margir kannast við hann úr sjón-
varpsþáttunum X-Factor, þar sem 
hann stóð sig með mikilli prýði. 
Hann er mikill aðdáandi Micha-
els Jackson og heiðraði goðið 
með minningartónleikum í fyrra. 
Í hálfleik á körfuboltaleiknum 

ætlar hann einmitt að syngja 
lagið Heal the World, sem Jack-
son gerði vinsælt á sínum tíma. 
Klappstýrur verða einnig á staðn-

um til að gera stemninguna enn 
þá betri. Leikurinn fer fram milli 
klukkan 16 og 17 og aðgangseyrir 
er 500 krónur. freyr@frettabladid.is

Frægir láta gott af sér leiða

STYRKIR GOTT MÁLEFNI Alan Jones stendur fyrir stjörnuleik í körfubolta 2. apríl. Allur 
ágóðinn rennur til krabbameinssjúkra barna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KLUKKUSTUNDIR liðu frá andláti rapparans Nate 
Dogg þar til kollegi hans Game sendi frá sér lag honum 
til heiðurs. Lagið kallast All Doggs Go to Heaven og í 
því er að finna þekktustu rímur rapparans sáluga. 

48

VILTU VINNA MIÐA?
SENDU SMS ESL LDV 
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA! 
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir 
og fleira!

NÚ Í BÍÓ

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.  
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   
VINNINN GAR AFHENTIR Í ELKO 
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU 

9. HVER
VINNUR!

VILTU
VINNA 
MIÐA?
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Tískumógúllinn Giorgio Armani ætlar að 
hanna fötin sem Ricky Martin og aðstoðar-
fólk hans mun klæðast á væntanlegri tón-
leikaferð söngvarans. 

Armani hefur þegar hannað svarta leður-
jakka með pönkuðu ívafi sem Ricky ætlar að 
klæðast í byrjun hverra tónleika. Söngvarinn 
ætlar einnig að klæðast fötum í suðrænum og 
afrískum anda á tónleikunum. Armani er 
sérlega spenntur fyrir samstarfinu við 
Martin. „Ricky er persónugerving-
ur nútímamannsins og hann er afar 
hæfileikríkur. Ricky tók þátt í tísku-

sýningu Emporio Armani í Mílanó 
síðasta sumar og við vorum mjög 
spennt fyrir því að halda sam-
starfinu áfram,“ sagði hann.

Armani hefur áður hannað föt 
fyrir Lady Gaga vegna 

tónleikaferðar hennar. 
„Orka hennar, sér-
viska og miklir hæfi-
leikar koma berlega 
í ljós á tónleikum 
hennar. Það var mjög 
skemmtilegt að sjá 
henni fyrir fötum og 
öðrum aukahlutum 
vegna tónleikaferð-
arinnar.“ 

Armani hannar fyrir Martin

TVEIR GÓÐIR Tískumógúllinn Giorgio 
Armani hannar fötin fyrir Ricky Martin á 
tónleikaferð hans.

Brettafélag Íslands fagnar tíu 
ára afmæli sínu í dag með mikilli 
hátíð. Frá klukkan 13 til 17 stend-
ur félagið fyrir svokölluðu Jibb‘n 
skate. Þá er keppt á hjólabrett-
um á yfirbyggðum palli og svo á 
snjóbrettum þar sem notast er við 
handrið og rör. Þetta fer fram á 
Laugavegi 56, í Nikita-garðinum.  
Samhliða þessu mun Brettafélagið 
standa fyrir uppboði á munum sem 
velunnarar félagsins hafa gefið. 
Allur ágóði uppboðsins rennur 
óskiptur til Péturs Kristjáns Guð-
mundssonar, sem lamaðist fyrir 
neðan mitti þegar hann lenti í slysi 
í Austurríki 1. janúar og er í hjóla-

stól. Um kvöldið verða afmælistón-
leikar Brettafélagsins á Dillon þar 
sem hljómsveitirnar Morgan Kane 
og Mighty Good Times koma fram. 

Fagna tíu ára afmæli

FORMAÐUR Linda Sumarliðadóttir, for-
maður Brettafélags Íslands, skipuleggur 
tíu ára afmælið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Söngvarinn Joe Jonas og Twi-
light-leikkonan Ashley Greene 
hafa slitið sambandi sínu eftir 
tæpt ár saman. Parið skilur í 
góðu að sögn heimildarmanna.

Fréttirnar koma nokkuð á 
óvart þar sem Jonas sagði sam-
bandið gott í aprílhefti Detail og 
að Greene setti tilfinningar hans 
ávallt í fyrsta sæti. „Hún skilur 
erfiðan vinnutíma minn,“ sagði 
söngvarinn í viðtali við tímaritið. 
Á þriðjudaginn sást svo til leik-
konunnar í New York þar sem 
hún virtist skemmta sér ágæt-
lega með vinum sínum þrátt fyrir 
sambandsslitin. 

Einhleypur 
Jonas-bróðir

EINHLEYPUR Joe Jonas er einhleypur á 
ný eftir að hafa slitið sambandi sínu við 
Ashley Greene. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikstjórinn Zach Snyder hefur 
staðfest að Kevin Costner mun 
leika í nýrri kvikmynd hans 
Súperman. Orðrómur sem hefur 
verið uppi um að Costner taki 
að sér hlutverk Jonathans Kent, 
föður ofurmennisins Clarks Kent, 
hefur nú verið staðfestur. „Jon-
athan Kent er eina föðurímynd-
in sem Clark átti. Hann hjálp-
aði Clark að skilja hvernig hann 
ætti að haga sér sem Súperman,“ 
sagði Snyder. „Kevin mun sýna 
hinn hægláta styrk sem þessi 
bandaríski sveitamaður hafði 
yfir að ráða sem föðurímynd 

mestu hasarhetju 
allra tíma.“ Diane 
Lane leikur móður 
Súpermans en 
ofurmennið sjálft 
leikur Henry 
Cavill.

Costner í 
Súperman

FAÐIR OFURMENNIS 
Kevin Costner leikur 

föðurímynd 
Súpermans 
í nýrri 
mynd um 
ofur-
hetjuna.

Síðustu forvöð í sólina í næstu viku til

Kanarí & Tenerife

Um mjög takmarkaðan fjölda flugsæta er að 

ræða og gisting er einnig takmörkuð. 

Hér gildir að fyrstur kemur, fyrstur fær!

Beint morgunflug með Icelandair

frá aðeins 

49.800 kr.

Kanarí
22. mars og 23. mars í 9 til 14 nætur
Verð kr. 49.800
Netverð á mann, flugsæti til Kanaríeyja.

Verð kr. 79.900
Netverð á mann, m.v. 2-4 í herbergi / studíó / íbúð í 9 nætur.
Stökktu tilboð 23. mars!

Verð kr. 3.400 
Netverð á mann á nótt, m.v. 2 íbúð á Tisalaya Park. Sértilboð 22. eða 23. mars.

Um mjög takmarkaðan fjölda flugsæta er að ræða og gisting er einnig takmörkuð. 
Hér gildir að fyrstur kemur, fyrstur fær!

Beint morgunflug með Icelandair

Tenerife
22. mars í 14 nætur
Verð kr. 49.800
Netverð á mann, flugsæti til Kanaríeyja.

Verð kr. 89.900
Netverð á mann, m.v. 2-4 í herbergi / studíó / íbúð í 14 nætur. 
Stökktu tilboð  22. mars.

Verð kr. 4.000
Netverð á mann á nótt, m.v. 2 í íbúð á Bonanza íbúðarhótelinu. 
Sértilboð  22. mars.

Verð kr. 139.900 allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2-4 í herbergi / studíó / íbúð í 14 nætur
með allt innifalið. Stökktu tilboð  22. mars.

Verð kr. 7.000.- allt innifalið
Netverð á mann á nótt í tvíbýli á Hotel Isla Bonita ***+,
með allt innifalið. Sértilboð 22. mars
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Tónlistarmyndband hljóm-
sveitarinnar Vigra hefur 
vakið athygli erlendis. Það 
var tekið upp við rætur 
Eyjafjallajökuls síðasta 
sumar.

Tónlistarmyndband íslensku 
hljómsveitarinnar Vigra við lagið 
Sleep hefur hlotið þó nokkra 
athygli að undanförnu en það var 
tekið upp við rætur Eyjafjallajök-
uls þegar öskufokið þaðan stóð 
sem hæst síðasta sumar. 

„Við vorum búnir að heyra að 
það væri mikið í gangi undir Eyja-
fjöllum með öskuna og ákváðum að 
taka sénsinn,“ segir Bjarki Pjet-
ursson, liðsmaður Vigra. „Við viss-
um ekkert hvað við vorum að fara 
út í en það skilaði sér.“

Myndbandið, sem Ragnar 
Snorrason leikstýrði, hefur verið 
tilnefnt til verðlauna á sjálfstæðu 
evrópsku kvikmyndahátíðinni 
ÉCU sem fer fram í París 1.-3. 
apríl. Það hefur áður verið sýnt 
á íslensku kvikmyndahátíðinni 
North ern Wave og var tilnefnt 
til verðlauna á Tónlistarmynd-
bandahátíð Los Angeles sem var 
haldin í janúar. 

Myndbandið er byggt á Biblíu-
sögunni um Abraham þar sem Guð 
bað hann um að fórna því dýrmæt-
asta sem hann átti. Valdimar Örn 
Flygenring og Tómas Halldórsson 
léku feðga í myndbandinu. „Við 
hlupum með þá inn í bíl á milli 
taka. Þetta var mjög skrýtið allt 
saman,“ segir Bjarki og á þar við 
öskufallið á tökustaðnum.

Hljómsveitin Vigri er nefnd 
eftir togaranum þar sem afi Ragn-
ars, og Hans bróður hans sem er 

einnig í hljómsveitinni, var skip-
stjóri. Hún leggur nú lokahönd á 
sína fyrstu plötu, Pink Boats, sem 
er væntanleg í vor. Hún var tekin 
upp í litlum kirkjum úti á landi, 
þar á meðal í Flateyjarkirkju. „Það 
er mikil stemning í þessum litlu 
kirkjum og við vorum að reyna að 
ná henni inn í upptökurnar,“ segir 
Bjarki.  freyr@frettabladid.is

ÖSKUMYNDBAND FÆR ATHYGLI

VIGRI Hljómsveitin Vigri hefur fengið mjög góð viðbrögð við sínu fyrsta myndbandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vinir raftónlistarmannsins sál-
uga Biogen halda allsherjar raf-
tónlistarveislu honum til heiðurs 
í Tjarnarbíói í kvöld. Á meðal 

þeirra sem 
koma fram 
eru Skurken, 
Ruxpin, Stereo 
Hypnosis, 
Frank Murder 
og Tonik. Spil-
að verður í sex 
klukkutíma, 
þar á meðal 
tónlist Biogen. 
Einnig verða 
viðtöl við Bio-

gen spiluð á milli atriða. Biogen 
hóf skipulagningu tónleikanna 
áður en hann lést og ákváðu vinir 
hans að taka við keflinu til að 
heiðra nafn þessa frumkvöðuls í 
íslenskri raftónlistarsenu. Miðar 
fást á Tjarnarbio.is og hefjast 
tónleikarnir kl. 18.

Tónleikar 
fyrir Biogen

BIOGEN Tónleikar til heiðurs raftónlistar-
manninum sáluga verða haldnir í kvöld.

FRANK MURDER 

Ari Lár Valsson bar sigur úr 
býtum í búningakeppni sem var 
haldin í tengslum við hina árlegu 
Big Lebowski hátíð í Keiluhöllinni 
á dögunum. Ari Lár mætti sem 
brjálaður Eagles-leigubílstjóri 
sem kemur fram í myndinni Big 
Lebowski. Ari var duglegur við 
að spila Eagles-lög allt kvöldið úr 

hátalara sem var tengdur við iPod-
spilara sem hann var með í far-
teskinu, auk þess sem hann vitn-
aði óspart í leigubílstjórann. Alls 
mættu 110 manns á hátíðina, mun 
fleiri en í fyrra þegar 65 mættu. 
Allar 22 keilubrautirnar voru not-
aðar og skemmtu gestir sér kon-
unglega.

Stuð á Lebowski-hátíð

SIGURVEGARI Ari Lár Valsson var í gervi brjálaðs Eagles-leigubílstjóra í búninga-
keppninni.

Thom Yorke, söngvari Radiohead, 
er að vinna að nýrri plötu með 
bandaríska rapparanum Doom. 
„Við erum að vinna að nokkrum 
dúettum,“ sagði Doom. Þetta er 
á byrjunarstigi en við munum 
örugglega taka upp stóra plötu 
saman.“ Yorke er mikill aðdáandi 
rapparans og endurhljóðbland-
aði lag hans, Gazzillion Ear, fyrir 
tveimur árum. Yorke hefur unnið 
með fleirum að undanförnu því 
stutt er síðan hann tók upp smá-
skífulag með Four Tet og Burial. 
Skömmu áður tróð hann óvænt 
upp sem plötusnúður á klúbbi í Los 
Angeles. Nýjasta plata Radiohead, 
The King of Limbs, kom út í síð-
asta mánuði.

Dúett með Doom

THOM YORKE Söngvarinn er að vinna 
með bandaríska rapparanum Doom.

NORDICPHOTOS/GETTY

SLEEP Atriði úr myndbandinu við 
lagið Sleep sem var tekið upp í fyrra.



Viðurkenndir Canon söluaðilar um land allt 
Reykjavík Verslun Nýherja, Borgartúni 37 - Sense Center, Kringlunni  - ELKO Lindum, Skeifunni & Granda - Beco, Langholtsvegi 84 - Myndval, Mjódd - Fotoval, Skipholti 50b / Akureyri 
Pedromyndir - Byko / Húsavík Bókaverslun Þórarins / Ísafjörður Bókahornið - Penninn / Sauðárkrókur Tengill - Kaupfélag Skagfirðinga / Blönduós Kjalfell /Hvammstangi Ráðbarður / 
Grundarfjörður Hrannarbúðin / Stykkishólmur Skipavík / Borgarnes Framköllunarþjónustan - Omnis / Akranes Omnis / Reykjanesbær Omnis / Selfoss TRS / Höfn í Hornafirði Martölvan / 
Neskaupstaður Tónspil / Egilsstaðir Myndsmiðjan / Vestmannaeyjar Geisli - Tölvun / Netverslun Nýherja, www.netverslun.is / ELKO Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Taktu stökkið með Canon EOS
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Fjöldi tónlistarmanna og hljómsveita 
um heim allan ætlar að láta gott af sér 
leiða vegna hamfaranna í Japan. 

Rokkararnir í Iron Maiden ætla 
að selja stuttermaboli til að safna fé 
handa fórnarlömbunum. Hljómsveit-
in var á leiðinni til Tókýó þegar jarð-
skjálfti upp á 9 á Richter skók landið 
og þurfti hún að halda til borgarinn-
ar Nagoya í staðinn. Eins og gefur að 
skilja var báðum tónleikunum í Tókýó 
aflýst. Rokkararnir í Linkin Park hafa 
ákveðið að fara að dæmi Maiden og 
selja einnig sérhannaða boli til styrkt-
ar fórnarlömbunum. 

Lady Gaga hefur þegar náð að selja 
armbönd til styrktar Japönum fyrir 
tæpar þrjátíu milljónir króna og hefur 
óskað eftir uppástungum á Twitter 
um fleiri söfnunarverkefni. 

Rokkararnir í Foo Fighters 
hafa ákveðið að halda tónleika 
á Nýja-Sjálandi til styrktar 
fórnarlömbunum, auk þess 
sem Bryan Adams vill að stór-
ir góðgerðatónleikar verði 
haldnir með mörgum flytj-
endum, í anda Live Aid. Á 
meðal annarra sem hafa látið 
gott af sér leiða vegna hörm-
unganna eru Lou Reed, Sonic 
Youth, Katy Perry, Yoko Ono og 
sonur hennar Sean Lennon. 

Safna fé fyrir fórnarlömb

Fyrirsætan og þáttastjórnand-
inn Tyra Banks hefur ákveðið að 
setjast á skólabekk og mun hefja 
nám við eina elstu og virtustu 
stofnun Bandaríkjanna áður en 
langt um líður.

Tyra hefur skráð sig í Harvard-
háskóla í nám fyrir eigendur og 
stjórnendur fyrirtækja, og með 

veru sinni í skólanum segist hún 
ætla að öðlast hluti sem ekki er 
hægt að festa kaup á. Með skrán-
ingu sinni vill Tyra bæta mann-
orð sitt og orðaforða, en einnig 
sýna fram á að fyrirsætur þurfi 
ekki að vera vitlausar, heldur sé 
hægt að tengja saman fegurð, 
tísku og vitsmuni. - eeh

Tyra Banks fer í Harvard

TYRA BANKS

IRON MAIDEN Rokkararnir 
selja stuttermaboli handa 
fórnarlömbunum.

DAVE GROHL Foo 
Fighters heldur 
góðgerðartónleika á 
Nýja-Sjálandi.

LADY GAGA Söngkonan 
hefur safnað þrjátíu 
milljónum með sölu arm-
banda.
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SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALISTÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDAR 
TEIKNIMYND FRÁ DISNEY

VERIÐ ÖRUGG - VERSLIÐ Á SPARBÍÓSÝNINGARNAR Á WWW.SAMBIO.IS

LAUGARDAGUR SUNNUDAGUR

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

KVIKSETTUR (BURIED) (16)R

ANNAÐ ÁR (ANOTHER YEAR) (L)

THE FIGHTER (14)

ÁSTARFUNI (IO SONO L’AMORE)(14)

THE INSIDE JOB

ROKLAND (L)

JACQUES DEMY: LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (L)

HUGVÍSINDAMARS: LA CIÉNAGA  (L)

ÞÝSKIR DAGAR: GOETHE! (L)

ÞÝSKIR DAGAR: SCHERBENTANZ (L) 

ÞÝSKIR DAGAR: VIER MINUTEN (L) 

ÞÝSKIR DAGAR: RENN, WENN DU KANNST (L)
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17:40

22:30

17:40

20:10

17:40, 22:40

20:00

13:00

18:00

20:00

20:00
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ANNAÐ ÁR (ANOTHER YEAR) (L)

THE FIGHTER (14)

ÁSTARFUNI (IO SONO L’AMORE)(14)

THE INSIDE JOB

ROKLAND (L)

JACQUES DEMY: LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (L)

ÞÝSKIR DAGAR: POLL (16) 

ÞÝSKIR DAGAR: IM WINTEN EIN JAHR(L)

ÞÝSKIR DAGAR: LILA, LILA (L) 

ÞÝSKIR: DER MANN DER ÜBER AUTOS SPRANG (L) 

ÞÝSKIR DAGAR: SCHERBENTANZ (L)

17:40

22:30

22:00

20:10

17:50, 22:30

20:00

18:00

18:00

20:20

20:20

22:15

BAR&CAFÉ

 KL.1 SMÁRABÍÓ

 KL.3 HÁSKÓLABÍÓ KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

 KL.1 SMÁRABÍÓ

 KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ

 KL.2 BORGARBÍÓ

 KL.2 BORGARBÍÓ

SISTIBLY ENTERTAINING. 
Y AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

“THE KING’S SPEECH
ON STAGE ON OS

THE WALL STREET JOURNAL, JO

ST, LOU LUMENICK NY OBSERVER, REX REED NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

STÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDAR 
TEIKNIMYND FRÁ DISNEY

MYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA, 
SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

“THE BEST ACTION 
THRILLER IN YEARS!”

Stuart Lee, WNYX-TV

“.... 

EXHILARATING. 
UNKNOWN IS THE

FIRST GREAT MOVIE
OF THE YEAR!” 
Shawn Edwards, FOX-TV

“LIAM NEESON
IS INTENSE!”  

Bill Bregoli, CBS RADIO NEWS

“IT’S TAKEN 
MEETS THE 

BOURNE
IDENTITY.”  
Rick Warner, BLOOMBERG NEWS

HARÐJAXLINN LIAM NEESON ER MÆTTUR 
Í MAGNAÐRI HASARMYNDMYND
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UNKNOWN kl. 5:40 - 8 - 10:20
UNKNOWN kl. 3 - 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
HALL PASS kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE WAY BACK kl. 8 - 10:40
THE WAY BACK kl. 5:20
RANGO M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl. 3:40 - 5:50 - 8
THE RITE kl. 10:20
TRUE GRIT kl. 10:20
THE KING´S SPEECH kl. 5:40 - 8
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 3:50
YOGI BEAR M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:30

LUCIA DI LAMMERMOOR Ópera í Beini útsendingu kl. 5
UNKNOWN Númeruð sæti 

kl. 8:20 - 10 (Sýnd sunnud.kl. 6 - 8:20 - 10:40)
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali

kl. 1:50- 3:40 (Sýnd sun. kl. 2 - 4)
THE WAY BACK Númeruð sæti 

kl. 5:30 - 10:40 (Sýnd sun. kl.5:30 - 8 - 10:40)
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:40 - 8 - 10:30
YOGI BEAR-3D M/ ísl. Tali sunnd. kl.1:50 - 3:40
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:20 -3:30

UNKNOWN kl. 5.30 - 8 - 10.30
MARS NEEDS MOMS-3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.20 - 5.30
BATTLE: LOS ANGELES kl. 5.30 - 8 - 10.30
HALL PASS kl. 8 - 10.30
RANGO M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.20 - 5.30
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.20
TANGLED-3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.20
JUSTIN BIEBER-3D textalaus kl. 8
KING’S SPEECH kl. 10.30

MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
UNKNOWN kl. 8 - 10:10
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 2
JÓGI BJÖRN kl. 4 - 6
HALL PASS kl. 8 - 10:10

STÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDARSSTÓRKOOSTSTLEG NNÝ ÞRÍVÍVÍDÍDDAARARÐJAXLINN LIAM NEESON ER MÆTTUR
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SEASON OF THE WITCH  KL. 8 – 10.15  14
BATTLE:  LOS ANGELES  KL. 1 (750 kr) - 3 - 5.30 - 8 - 10.30  12
BATTLE:  LOS ANGELES LÚXUS  KL. 3 - 5.30 - 8 - 10.30  12
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 1 - 3.20 - 5.45 - 8 - 10.15  L
THE ROOMMATE  KL. 10.30  14
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI  KL. 1 (750 kr) - 3.20 - 5.45  L
RANGO MEÐ ENSKU TALI  KL. 1 (750 kr) - 3.30   L
JUST GO WITH IT  KL. 5.30 - 8  L

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%NÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

-K.S.B., MONITOR

LOVE AND OTHER DRUGS  KL. 8 – 10.30  7
BIUTIFUL  KL. 6 – 9  12
ROMANTICS  KL. 10.30  L
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.10  L
RANGO MEÐ ÍSLENSKU TALI  KL. 3.20 (750 kr) - 5.40  L
HOW DO YOU KNOW  KL. 5.30  L
BLACK SWAN  KL. 3 (750 kr) - 8  16
BIG MOMMA´S HOUSE  KL. 3 (750 kr) L

MEÐ ÍSL. OG ENSKU TALI

MÖGNUÐ STÓRMYND SEM BEÐIÐ HEFUR 
VERIÐ EFTIR MEÐ EFTIRVÆNTINGU.

BATTLE: LOS ANGELES  KL. 8 - 10.15* KRAFTSÝNING   12 
RANGO ÍSL. OG ENSKT TAL KL. 2 (600) ÍSL&E.TAL - 4 - 6 ÍSL.TA L
BLACK SWAN  KL. 6  16
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 4 - 8 L
THE MECHANIC  KL. 10  16

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT

-T.V. - KVIKMYNDIR.IS

LOVE & OTHER DRUGS 8 og 10.20

BATTLE: LOS ANGELES 8 og 10.20

RANGO - ENS TAL 2(700 kr), 4.30, 8 og 10.10

RANGO - ISL TAL 2(700 kr) og 4.30

OKKAR EIGIN OSLÓ 4 og 6

ALFA OG ÓMEGA 2D 2(700 kr)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar



Verð áður...................... 9.999
Kringlukast ................... 5.999
Þú sparar ...................... 4.000

Verð áður...................... 5.999
Kringlukast ................... 3.999
Þú sparar ...................... 2.000

Verð áður.................... 15.970
Kringlukast ................. 12.776
Þú sparar ...................... 3.194

Verð áður...................... 3.990
Kringlukast ................... 1.995
Þú sparar ...................... 1.995

Verð áður...................... 2.749
Kringlukast ...................... 990
Þú sparar ...................... 1.759

Verð áður.................... 23.750
Kringlukast ................. 19.000
Þú sparar ...................... 4.750

Verð áður...................... 9.990
Kringlukast ................... 5.990
Þú sparar ...................... 4.000

Verð áður...................... 1.999
Kringlukast ................... 1.499

Verð áður...................... 3.997
Kringlukast ................... 2.998

Verð áður...................... 7.999
Kringlukast ................... 4.999
Þú sparar ...................... 3.000

Verð áður.................... 74.900
Kringlukast ................. 54.900
Þú sparar .................... 20.000

Verð áður.................... 49.900
Kringlukast ................. 24.900
Þú sparar .................... 25.000

Verð áður.................... 74.900
Kringlukast ................. 49.900
Þú sparar .................... 25.000

VERÐ 
ÁÐUR

TILBOÐS-
VERÐ

ÞÚ
SPARAR

ROOMBA 531
RYKSUGA 74.900 67.410 7.490

ROOMBA 555
RYKSUGA 84.900 76.410 8.490

ROOMBA 564
RYKSUGA 94.900 85.410 9.490

SCOOBA 385
SKÚRINGAVÉL 87.900 79.110 8.790

Ryksugu- og skúringavélmenni

   

NÝJUNG

Pönnukökupanna

NO
N-

ST
IC

K50%

Tristar baðvog

40%

20%

Tristar
VÖFFLUJÁRN 40%

Kleinujárn

25%

20%

Stálskafa
& saxari

25% 33%

50%

27%

25%

Öll Thermos línan

20%

Skrefmælir

37.5%

Tristar rafmagns
salt & piparkvörn

Nuddpúði SP-10

Nuddsæti 
SMB-179

64%

Exquisit Kæliskápur

Exquisit Þurrkari Exquisit Þvottavél

Wasser
Maxx

 
Stál  ..............  21.999
Ýmsir litir  .....  14.999

Verð eftir
16.999
12.999

Þú sparar
5.000
2.000

SÓDAVATNSTÆKI

Fullt verð ..... 34.900
Kringlukast .. 27.920
Þú sparar ...... 6.980

Fullt verð ..... 59.900
Kringlukast .. 47.920
Þú sparar .... 11.980

Fullt verð ..... 35.900
Kringlukast .. 28.720
Þú sparar ...... 7.180 Nuvi 1350

Leiðsögutæki
4.3” snertiskjár

Garmin
GPSMap 62
Útivistartæki

2.6” skjár

Garmin 
Forerunner 110
Sportúr

33%

Mebus
eldhúsvog

Ný og betri
heimilistækja-

deild

MAGNAÐ
KRINGLUKAST

MISSTU EKKI AF ÞVÍ
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sport@frettabladid.is

BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON   aðalmarkvörður íslenska karlalandsliðsins í handbolta, fékk jákvæðan úrskurð hjá augnlækni í 
gærmorgun og má byrja að æfa handbolta á ný. „Þetta eru alveg frábær tíðindi og augað er komið í lag. Enginn varanlegur skaði þannig 
að ég get ekki annað en brosað,” sagði Björgvin við Vísi. Björgvin Páll fékk bolta í augað daginn fyrir leik Þýskalands og Íslands um 
síðustu helgi og missti sjónina um tíma. Hann gat ekki spilað leikinn en mun væntanlega spila um helgina.

FÓTBOLTI Dregið var í 
fjórðungsúrslit Meistaradeildar 
Evrópu í gær. Helst bar til tíðinda 
að Chelsea og Manchester United 
drógust saman en þessi sömu 
lið mættust einmitt í úrslitaleik 
keppninnar árið 2008. 

Chelsea og United hafa skipst 
á að vinna enska meistaratitilinn 
síðustu sex ár en United er nú á 
toppi deildarinnar. Liðin mættust 
í upphafi mánaðarins og vann þá 
Chelsea 2-1 sigur.

Tottenham fékk það erfiða 
verkefni að mæta Jose Mourinho 
og lærisveinum hans í Real 
Madrid en óhætt er að segja að 
Tottenham hefur farið erfiða leið 
í fjórðungsúrslitin. Liðið mætti til 
að mynda Inter í riðlakeppninni 
og AC Milan í 16 liða úrslitunum.

Inter, núverandi meistari, 
mætir Schalke í fjórðungsúrslit-
unum. Barcelona, sem margir 
telja hvað sigurstranglegast í 
keppninni í ár, fékk úkraínska 
liðið Shakhtar Donetsk. Ef bæði 
Barcelona og Real Madrid kom-
ast áfram munu þessu spænsku 
stórveldi mætast í undanúrslit-
um. - esá

Meistaradeild Evrópu:

Chelsea mætir 
Man. United

GOÐSÖGN Gary Lineker er sendiherra 
UEFA fyrir úrslitaleikinn sem fram fer á 
Wembley í ár. NORDIC PHOTOS/AFP

Dregið í Meistarad. Evr.
Fjórðungsúrslit:
Real Madrid - Tottenham 5./13. apríl
Inter - Schalke 5./13. apríl
Chelsea - Man. United 6./12. apríl
Barcelona - Shakhtar 6./12. apríl
Undanúrslit:
Inter/Schalke - Chelsea/United
Real/Tottenham - Barcelona/Shakhtar

8 liða úrslit Iceland Express
Snæfell-Haukar  76-67 (40-41)
Stig Snæfells: Ryan Amaroso 18, Jón Ólafur 
Jónsson 13 (9 frák./6 stoðs.), Zeljko Bojovic 11, 
Pálmi Freyr Sigurgeirsson 11 (6 stoðs.), Emil 
Þór Jóhannsson 8, Egill Egilsson 8, Sveinn Arnar 
Davíðsson 4, Sean Burton 3. 
Stig Hauka: Gerald  Robinson 24 (15 frá.), Semaj
Inge 21 (9 frák.), Örn Sigurðarson 9, Sævar 
Ingi Haraldsson 5 (10 stoðs.), Sveinn Ómar 
Sveinsson4, Emil Barja 2, Óskar Ingi Magnúss. 2. 
Keflavík-ÍR  115-93 (54-47)
Stig Keflavíkur: Andrija Ciric 24, Thomas Sanders 
22 (11 frák./5 stoðs.), Hörður Axel Vilhjálmsson 
21 (8 frák./12 stoðs.), Sigurður Þorsteinsson 17, 
Magnús Þór Gunnarsson 9, Jón Hafsteinsson 7, 
Gunnar Einarsson 5, Þröstur Jóhannsson 5, 
Gunnar Stefánsson 3, Halldór Halldórsson 2. 
Stig ÍR: Kelly  Biedler 23, Nemanja Sovic 22, 
James Bartolotta 22, Níels Dungal 9, Sveinbjörn 
Claessen 7, Hjalti Friðriksson 4, Eiríkur Önundar-
son 3, Davíð Fritzson 2, Tómas Viggóson 1.
NÆSTU LEIKIR
Njarðvík-KR (staðan er 0-1)  á morgun kl. 19.15
Stjarnan-Grindavík (0-1)  á morgun kl. 19.15

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið er í sextánda sæti á nýjum 
styrkleikalista FIFA sem gefinn 
var út í gær og hefur aldrei verið 
ofar á listanum. Íslenska kvenna-
landsliðið hækkaði sig um eitt 
sæti eftir að hafa náð öðru sæti 
í Algarve-bikarnum og er nú 99 
sætum ofar á heimslistanum en 
karlalandsliðið, sem situr eins og 
er í 115. sætinu. - óój

Íslenska kvennalandsliðið:

99 sætum ofar 
en strákarnir

...kynnir með stolti nýja starfsmenn!

Sveinn Eyland Garðarsson
Kristberg hefur 11 ára reynslu af 
fasteignasölu, m.a. sem sölustjóri á 
Hóli. sími 892 1931
kristberg@landmark.is

Sveinn hefur áralanga reynslu af 
fasteignasölu og hefur lokið námi til 
löggildingar fasteignasala.
sími 690 0820, sveinn@landmark.is

Eggert kemur úr körfuboltanum og 
veit að góður liðsandi skiptir öllu 
máli. Eggert var sölumaður hjá 
DHL í 6 ár.
sími 690 1472, eggert@landmark.is

Kristberg Snjólfsson
Eggert Maríuson 

Sími: 512 4900

KÖRFUBOLTI Keflavík vann öruggan 
115-93 sigur á ÍR í Toyota-höllinni 
í gærkvöldi og taka því forystuna í 
einvígi þessara liða í úrslitakeppni 
Iceland Express-deildarinnar. 

Leikurinn var jafn framan af 
en Keflvíkingar með Hörð Axel 
Vilhjálmsson í fararbroddi náðu 
öruggri forystu snemma í þriðja 
leikhluta og slepptu aldrei taki 
sínu á leiknum. 

„Það góða við úrslitakeppn-
ina er að maður er ekki búinn 
að tapa eftir fyrsta leik og við 
ætlum okkur að koma hingað 
aftur í næstu viku,“ sagði Gunnar 
Sverrisson, þjálfari ÍR eftir leik-
inn. „Við ætluðum ekki að koma 
hingað aftur en við þurfum að 
laga vörnina okkar fyrir næsta 
leik, við skorum fullt af stigum 
en varnarlega vorum við hræði-
legir. Við erum með bakið upp við 

vegg í augnablikinu og við höfum 
tækifæri sem við ætlum okkur að 
nýta,“ sagði Gunnar. „Það er alltaf 
gott að vinna þótt við þurfum að 
laga helling, að fá á sig 93 stig á 
heimavelli er mjög mikið í úrslita-
keppninni og það þarft að laga,“ 
sagði Guðjón Skúlason, þjálfari 
Keflavíkur.  

„Við vorum að reyna að bæta 
okkur en við eigum helling inni. 
Ég á menn inni sem geta gert 
miklu meira í þessum leik en það 
er gott að klára fyrsta leikinn, það 
er alltaf ákveðið stress sem fylgir 
honum og það er því gott að vera 
búnir að vinna hann. Við ætlum 
að gera allt til að klára seríuna í 
tveimur leikjum þó ég hugsi ekki 
um annað en mánudaginn, ÍR 
þurfa núna að vinna leikinn til að 
bjarga vetrinum og við þurfum að 
klára það,“ sagði Guðjón.  - kpt

Hörður Axel Vilhjálmson í ham þegar Keflvíkingar tóku forystu í einvíginu við ÍR:

Ætla að koma aftur í næstu viku

HÖRÐUR AXEL Átti frábæran leik með 
Keflavík í gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI „Við vorum stálheppn-
ir að tapa ekki þessum leik og við 
vanmátum Haukaliðið. Svo einfalt 
er það,“  sagði Ingi Þór Steinþórs-
son 76-67 sigur Íslandsmeistaral-
iðs Snæfells gegn nýliðum Hauka 
í fyrsta leiknum í 8-liða úrslitum 
Iceland Express deildarinnar í 
körfuknattleik.  Lélegur leikur 
Snæfells er ekki eina áhyggjuefnið 
hjá þjálfaranum og stuðnings-
mönnum liðsins því Sean Burton, 
einn besti leikmaður liðsins, sneri 
sig illa á vinstri ökkla undir lok 
fyrsta leikhluta og kom hann ekk-
ert meira við sögu í leiknum. Óvíst 
er hvort hann verði klár í slaginn 
í næsta leik. 

Þrátt fyrir sigurinn var 
meistaraliðið úr Stykkishólmi 
langt frá sínu besta og Haukaliðið 
náði að velgja þeim verulega undir 
uggum. Aðeins ömurleg skotnýting 
Hauka varð til þess að liðið landaði 
ekki sigri og sem dæmi má 
nefna að Shaquille O‘Neal hefði 
skammast sín fyrir vítanýtingu 
Haukaliðsins í gær. Liðið var með 
38% nýtingu og sumir leikmenn 
liðsins hefðu ekki hitt sjóinn þótt 
þeir stæðu á bryggjunni. 

„Það var ekkert að gerast hjá 
okkur í vörn eða sókn í byrjun 
leiksins og ég var sjálfur alveg 
skelfilegur í vörninni. Við 
vanmátum Haukaliðið og við 
getum lært heilmikið af þessu,“  
sagði Jón Ólafur Jónsson sem er 
betur þekktur sem „Nonni Mæju“ 
í Snæfellsliðinu. Jón Ólafur var 
lengi í gang líkt og Pálmi Freyr 
Sigurgeirsson en þeir náðu að bæta 
úr því „stemningsleysi“ þegar 
mest á reyndi í síðari hálfleik. 

Pétur Ingvarsson þjálfari Hauka 
mætti með lið sitt vel undirbúið til 
leiks og snigilhraði var á sóknar-
leik liðsins. Allt samkvæmt áætl-
un því Haukarnir töpuðu með 42 
stiga mun í deildarleiknum gegn 
Snæfelli í vetur. „Við mættum 

hér til þess að vinna og ég get 
lofað því að við munum mæta með 
sama hugarfari í leikinn á Ásvöll-
um. Við fórum illa með þá í fyrri 
hluta leiksins en okkur gekk illa 
að skora gegn svæðisvörn þeirra. 
Færin komu en við nýttum þau 
ekki en við finnum út úr því fyrir 
næsta leik,“  sagði Pétur. 

Snæfellsliðið hefur á undan-
förnum dögum fengið þau skila-
boð úr öllum áttum að leikserían 
gegn Haukum væri nánast forms-

atriði. Eftir leikinn í gær er ljóst 
að Haukar eru vel í stakk búnir að 
leggja meistaraliðið að velli. Semaj 
Inge og Gerald Robinson báru 
sóknarleik liðsins uppi að venju 
en með aðeins stærra framlagi 
frá öðrum leikmönnum er liðið til 
alls líklegt. Vörnin er fín en skot-
nýtingin í sóknarleiknum þarf að 
vera betri. Næsti leikur fer fram á 
Ásvöllum í Hafnafirði á mánudag-
inn og í þeim leik getur allt gerst. 
 seth@frettabladid.is

Vanmátum Haukaliðið
Snæfell byrjaði titilvörnina með 76-67 sigri gegn nýliðum Hauka í úrslitakeppni 
Iceland Express-deildarinnar. Ömurleg skotnýting Hauka varð þeim að falli. 
Sean Burton leikmaður Snæfells meiddist á ökkla og er óvíst með framhaldið. 

MEIDDIST Á ÖKKLA Í GÆR Sean Burton hjá Snæfelli meiddist illa á ökkla í gær en 
það er enn í fersku minni þegar ökklameiðsli hans í fyrra þýddu að Snæfellingar 
þurftu að skipta um bandarískan leikmann í miðri úrslitakeppni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Eyjólfur Sverrisson 
er hættur sem aðstoðarþjálfari 
hjá þýska úrvalsdeildarfélaginu 
Wolfsburg en það var tilkynnt á 
heimasíðu félagsins í gær.  

Eyjólfur staldraði því stutt 
við hjá félaginu eða 
aðeins í 36 daga. Wolfs-
burg réð í gær Felix 
Magath sem tók við 
starfi Pierre Litt-
barski. Wolfsburg 
vann aðeins 1 af 
5 leikjum undir 
stjórn Littbarskis 
og Eyjólfs. - óój

Breytingar hjá Wolfsburg:

Eyjólfur hættur

KÖRFUBOLTI Undanúrslit 
úrslitakeppni Iceland Express-
deildar kvenna hefjast í 
dag. Hamar og Keflavík 
voru í tveimur efstu sætum 
deildarkeppninnar og sátu hjá 
í fyrstu umferð á meðan KR 
og Njarðvík tryggðu sér sæti í 
undanúrslitunum. Hamar tekur 
á móti Njarðvík í Hveragerði og 
KR heimsækir Keflavík en báðir 
leikir hefjast klukkan 16.00. Það 
lið sem fyrr vinnur þrjá leiki 
kemst í lokaúrslitin.

Birna Valgarðsdóttir, fyrirliði 
Keflavíkur, verður með á ný 
en hún hefur ekkert spilað í 
28 daga eftir að hún meiddist 
á rist í bikarúrslitaleiknum. 
Keflavíkurliðið hefur tapað 
tveimur síðustu leikjum sínum.

„Ég gat ekki reimt á mig körfu-
boltaskóna því ég komst ekki ofan 
í skóinn. Annars hefði ég spilað 
með,“ sagði Birna í léttum tón 
en hún er þekkt fyrir að spila í 
gegnum ýmis meiðsli enda mikið 
hörkutól. „Ég verð með á morgun 
[í dag]. Það þýðir ekkert annað,“ 
sagði Birna.    - óój

Úrslitakeppni kvennakörfunnar:

Birna kemst 
aftur í skóna

BIRNA VALGARÐSDÓTTIR Keflavíkurliðið 
hefur saknað hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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SUNNUDAGSKVÖLD

Sölustjóri söluvers í áskriftadeild Stöðvar 2

Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla – www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2011.
Frekari upplýsingar veitir Inga Birna Ragnarsdóttir, forstöðumaður áskrifta- og þjónustudeildar ingabirna@365.is. 
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áskriftadeildar í sölu og þjónustu til viðskiptavina. 

Hæfni og geta – Æskilegt er að sölustjóri sýni:
•  Leiðtogahæfileika og sjálfstæði í starfi
•  Hæfni til að leiða söluteymið til árangurs
•  Eldmóð í söluaðgerðum
•  Frumkvæði í vali á söluaðgerðum á markaði
•  Þolinmæði og lausnamiðaða nálgun í erfiðum verkefnum
•  Hugmyndaauðgi í sölu og þjónustu til viðskiptavina
•  Hæfni í mannlegum samskiptum

Þekking og reynsla – Æskilegt er að sölustjóri búi yfir:
•  B.Sc. í viðskiptafræði eða sambærilegu
•  2-5 ára starfsreynslu í sölustjórnun 8+ manna söluteyma
•  Þekkingu á viðskiptamannakerfum - Microsoft SUMS er kostur
•  Kunnáttu í tölfræðigreiningum og notkun lykilsölutalna
•  Reynslu í verkefnastjórnun sölu- og markaðsverkefna

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

1.00 DR Update - nyheder og vejr  11.10 
Boxen  11.25 Black Business  12.30 
Vores Liv  13.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken  14.55 Søvn ude af kontrol  15.45 
HåndboldSøndag  17.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  18.00 De kære dyrebørn  
19.00 Downton Abbey  20.00 21 Søndag  
20.40 Fodboldmagasinet  21.05 The 
Pacific  21.55 Ross Kemp in Afghanistan  
22.40 Det Nye Talkshow med Anders 
Lund Madsen  23.25 TV!TV!TV!  23.55 
Godnat 

11.30 Deal or No Deal  12.05 Deal or No 
Deal  12.40 Deal or No Deal  13.20 My 
Family  13.50 My Family  14.20 My Family  
14.50 My Family  15.20 My Family  15.50 
My Family  16.20 My Family  16.50 My 
Family  17.20 My Family  17.50 Monarch 
of the Glen  18.40 Robin Hood  19.25 
Robin Hood  20.10 Spooks  21.00 Ashes 
to Ashes  21.55 Monarch of the Glen  
22.50 Robin Hood  23.35 Robin Hood  

10.45 Vinterstudion  10.55 Alpint. 
Världscupen  12.05 Vinterstudion  
12.10 Skidor: Världscupen  13.00 
Skidskytte: Världscupen Oberhof  
14.00 Skidor: Världscupen  15.00 
Skidskytte: Världscupen Oberhof  16.00 
Vinterstudion  16.55 Sportnytt  17.00 
Rapport  17.10 Regionala nyheter  17.15 
Landet runt  18.00 Sportspegeln  18.30 
Rapport  18.55 Regionala nyheter  19.00 
Midvinterduell  19.55 Lindeman  20.00 
Flickan som lekte med elden  22.10 
Smartare än en femteklassare  23.10 
Larry Sanders show

07.50 Norge rundt  08.15 Espen og 
selungene  08.45 NRKs sportssondag  
10.45 Sport i dag  10.55 V-cupfinale 
alpint  12.10 V-cupfinale langrenn  
12.50 V-cupfinale skiskyting  13.50 
V-cupfinale langrenn  14.45 V-cupfinale 
skiskyting  16.00 V-cup fristil  16.30 
Åpen himmel  17.00 Bokprogrammet  
17.30 Newton  18.00 Søndagsrevyen  
18.45 Sportsrevyen  19.15 Oppdrag 
Sognefjorden  19.45 The Norwegian 
Solution  20.10 Livvaktene  21.05 
Livvaktene  22.05 Kveldsnytt  22.20 
Filmbonanza  22.50 Trygdekontoret

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norður-
lands er endurtekið allan sólar-
hringinn og um helgar.

06.00 Pepsi MAX tónlist

12.50 Dr. Phil (e)

13.35 Dr. Phil (e) 

14.15 The Bachelorette (10:12) 
(e)

15.45 Spjallið með Sölva (5:16) 

16.25 Innlit/ útlit (2:10) (e)

16.55 Dyngjan (5:12) (e)

17.45 HA? (9:15) (e)

18.35 7th Heaven (22:22)

19.20 30 Rock (15:22) (e) 
Bandarísk gamanþáttaröð. Liz hitt-
ir Wesley nokkrum sinnum á förnum 
vegi og hugsar með sér að e.t.v. eigi 
þau framtíð saman. 

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (44:46) (e) u. 

20.10 Top Gear (3:8) Skemmti-
legasti bílaþáttur í heimi þar sem 
félagarnir Jeremy Clarkson, Rich-
ard Hammond og James May fara 
á kostum.

21.10 The Defenders (10:18) 
Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja 
allt undir á skjólstæðinga sína í borg 
freistinganna Las Vegas. 

22.00 The Walking Dead - 
LOKAÞÁTTUR (6:6) Hörkuspenn-
andi hrollvekjuþættir frá leikstjóra 
The Shawshank Redemption sem 
hlotið hafa einróma lof gagnrýnenda. 

22.50 Blue Bloods (7:22) (e) 
Ný og hörkuspennandi þáttaröð frá 
framleiðendum Sopranos fjölskyld-
unnar með Tom Selleck í hlutverki. 

23.35 Royal Pains (7:18) (e)

00.25 Saturday Night Live (e)

01.20 The Defenders (10:18) (e)

02.05 Pepsi MAX tónlist 

07.00 Lalli

07.10 Hvellur keppnisbíll

07.25 Harry og Toto

07.35 Tommi og Jenni

08.00 Algjör Sveppi

09.20 Kalli kanína og félagar

09.25 Ofuröndin

09.50 Histeria! 

10.15 Unstable Fables: 3 Pigs 
& a Baby

11.30 Sorry I‘ve Got No Head

12.00 Spaugstofan

12.30 Nágrannar 

12.50 Nágrannar

13.10 Nágrannar

13.30 Nágrannar

13.50 Nágrannar 

14.10 Smallville (19:22) 

14.55 Hawthorne (9:10) 

15.40 Tvímælalaust

16.25 Hamingjan sanna (1:8)

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.15 Frasier (8:24) 

19.40 Sjálfstætt fólk

20.20 Pressa (1:6) Ný þáttaröð 
af Pressu. Nú hafa liðið nokkur ár 
frá því við skildum við blaðakonuna 
Láru en hún vinnur nú sem upplýs-
ingafulltrúi olíufélags. Þegar forstjór-
inn er grunaður um að vera viðrið-
inn morð á ungri konu vaknar óbil-
andi sannleiksþrá Láru og áður en 
hún veit af er hún farin að stunda 
rannsóknarblaðamennsku á Póstin-
um á ný. 

21.05 Chase (12:18).

21.50 Boardwalk Empire (5:12). 

22.45 60 mínútur

23.30 Spaugstofan

23.55 Daily Show: Global Edi-
tion

00.20 Glee (15:22) 

01.05 Nikita (2:22) 

01.50 The Event (11:23)

02.35 Saving Grace (2:14) 

03.20 A Midnight Clear

05.05 Chase (12:18)

05.50 Fréttir

16.35 Bold and the Beautiful

16.55 Bold and the Beautiful 

17.15 Bold and the Beautiful

17.35 Bold and the Beautiful

17.55 Bold and the Beautiful

18.15 Sorry I‘ve Got No Head

18.45 Spaugstofan

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.45 Auddi og Sveppi.

20.15 American Idol (18:45) 
Vinsælasti skemmtiþáttur veraldar 
snýr aftur í tíunda skiptið.  Níu sig-
urvegarar fyrri þáttaraða hafa slegið 
í gegn um allan heim og mun fleiri 
keppendur eru orðnir heimsfræg-
ir söngvarar og leikarar. Búast má við 
miklum breytingum í þessari þátta-
röð þar sem Simon Cowell og Kara 
DioGuardi hafa sagt skilið við dóm-
arasætin. Í þeirra stað koma Steven 
Tyler, söngvari Aerosmith, Jennifer 
Lopez og einn virtasti tónlistarfram-
leiðandi heims, Jimmy Lovine að-
stoðar keppendur.

21.40 American Idol (19:45)

22.25 Masterchef (11:13) Stór-
skemmtilegur matreiðsluþáttur sem 
sló fyrst í gegn í Bretlandi. Það er 
Gordon Ramsey sem leiðir keppnina.

23.10 Sex and the City (5:8) 
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eft-
irminnilegustu og skemmtilegustu 
þáttaröð síðari tíma. 

23.40 ET Weekend

00.25 Sorry I‘ve Got No Head

00.55 Sjáðu

01.20 Fréttir Stöðvar 2 

02.05 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

19.30 Bubbi og Lobbi         

20.00 Hrafnaþing         

21.00 Undir ESB feldi         

21.30 Eru þeir að fáann?         

22.00 Hrafnaþing         

23.00 Ævintýraboxið         

23.30 Punkturinn         

     Dagskrá ÍNN er endurtek-
in um helgar og allan sólar-
hringinn         

08.30 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - (E) 

10.15 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - meistaramörk

10.40 Vitali Klitschko - Odlan-
ier Solis

12.10 Spænski boltinn: Barce-
lona - Getafe

13.55 Þýski handboltinn: 
Fuchse Berlin - Hamburg Bein 
útsending frá leik Füchse Berlin og 
HSV Hamburg í þýska handbolt-
anum.

15.35 Evrópudeildarmörkin

16.35 KR - Njarðvík Útsending 
frá fyrsta leik KR og Njarðvíkur í úr-
slitakeppni Iceland Express-deildar 
karla í körfuknattleik.

18.20 Spænski boltinn: Atl. 
Madrid - Real Madrid.

20.05 ABC Solutions UK 
Championship - Wychwood 
Park

21.45 Þýski handboltinn: 
Fuchse Berlin - Hamburg

23.15 Spænski boltinn: Atl. 
Madrid - Real Madrid

 

09.20 WBA - Arsenal

11.05 Stoke - Newcastle

12.50 Premier League World 
2010/11

13.20 Sunderland - Liverpool 
Bein útsending frá leik Sunderland 
og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

15.45 Chelsea - Man. City Bein 
útsending frá leik Chelsea og Manc-
hester City í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta framhjá sér fara..

19.15 Tottenham - West Ham 
Útsending frá leik Tottenham og 
West Ham í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Sunnudagsmessan

22.15 Sunderland - Liverpool

00.00 Sunnudagsmessan

01.15 Chelsea - Man. City

03.00 Sunnudagsmessan

08.15 The Water Horse

10.05 Trading Places

12.00 Definitely, Maybe

14.00 The Water Horse

16.00 Trading Places

18.00 Definitely, Maybe

20.00 Little Children

22.15 Kings of South Beach 

00.00 Impulse

02.00 The Number 23

04.00 Kings of South Beach

06.00 Drillbit Taylor

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Sumar radd-
ir 09.00 Fréttir 09.03 Landið sem rís 
10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Carson McCullers og Kaffihús tregans 
11.00 Guðsþjónusta í Seltjarnaneskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Símavinir 15.00 Flóðin 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu 
17.30 Þær höfðu áhrif 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 
19.40 Fólk og fræði 20.10 Gullfiskurinn 
21.10 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.25 
Sker 23.20 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar

09.01 Finnbogi og Felix

09.24 Sígildar teiknimyndir

09.29 Gló magnaða (26:26)

10.00 Gettu betur (e)

11.10 Hvert stefnir Ísland? (e)

12.30 Silfur Egils

13.50 Bikarúrslit í blaki

17.20 Leitin að norræna 
bragðinu – Hafbragð (1:2) (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Stundin okkar

18.28 Með afa í vasanum

18.40 Skúli Skelfir (20:52)

18.51 Ungur nemur - gamall 
temur (7:30)

19.00 Fréttir

19.35 Veðurfréttir

19.40 Landinn 

20.10 Dularöfl Snæfellsjökuls 
Ljóðræn heimildarmynd um einstakt 
fjall og næstum allt sem því tengist. 

21.00 Lífverðirnir (Livvagterne) 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

22.00 Sunnudagsbíó - Van 
Diemens land (Van Diemen‘s 
Land) Áströlsk bíómynd frá 2009. 
Þetta er saga Alexanders Pearce, 
frægasta fanga Ástralíu. Árið 1822 
strauk hann ásamt sjö öðrum föng-
um úr tukthúsi í Macquarie-höfn. 
Þeir flýðu inn í óbyggðir Tasmaníu og 
áttu þar illa vist. 

23.45 Silfur Egils (e)

01.05 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

Ný íslensk spennu-
þáttaröð og sjálfstætt 
framhald af magnaðri 
þáttaröð sem sló í gegn 
hjá áhorfendum fyrir 
þremur árum. Sara 
Dögg Ásgeirsdóttir 
leikur sem fyrr aðalhlut-
verkið en núna hafa 
Gísli Örn Garðarsson 
og danski stórleikarinn 
Bjarne Henriksen bæst 
í hópinn.

STÖÐ 2 KL. 20.20

Pressa

> Kate Winslet
„Ég vil miklu frekar vera þekkt sem 
hin íturvaxna Kate en sem einhver 
algjör mjóna.“
Kate Winslet leikur í 
kvikmyndinni Little Children, 
en myndin fjallar um líf 
og raunir nokkurra ein-
staklinga í úthverfi einu 
í Bandaríkjunum og er 
hún á Stöð 2 Bíó í kvöld 
kl. 20.

06.00 ESPN America

07.20 Transition Champions-
hip (3:4)

11.20 Golfing World

12.10 Dubai Desert Classic (3:4)

16.10 Golfing World

17.00 Transition Championship 

22.00 Champions Tour - Hig-
hlights (4:25)

22.55 PGA Tour - Highlights

23.50 ESPN America
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

> Drew Barrymore
„Ég vil að fólk elski mig, en það mun 
ekki særa mig ef það gerir það ekki.“
Drew Barrymore leikur þjónustu-
stúlku sem er um það bil að fara 
að giftast vafasömum kvennabósa. 
Hún veit ekki að brúðkaups-
söngvari nokkur er ástfanginn af 
henni og reynir hann allar leiðir 
mögulegar til þess að koma í 
veg fyrir brúðkaupið í gaman-
myndinni stórskemmtilegu The 
Wedding Singer sem er á Stöð 2 
Bíó kl. 18.

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

19.00 Ævintýraboxið 19.30 Punkturinn 
20.00 Hrafnaþing  21.00 Græðlingur 21.30 
Svartar tungur  22.00 Svavar Gestsson 
22.30 Já  23.00 Nei             

     Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn         

16.30 Nágrannar

16.50 Nágrannar

17.10 Nágrannar

17.30 Nágrannar

17.50 Nágrannar

18.10 Auddi og Sveppi

18.45 Tvímælalaust

19.30 Hamingjan sanna (1:8) Ný íslensk 
þáttaröð í umsjá Ásdísar Olsen sem byggð er 
á metsölubókinni Meiri hamingja sem hefur 
slegið í gegn um víða veröld. Í þáttunum 
er fylgst með átta Íslendingum sem vinna 
markvisst að því að auka hamingjuna.

20.05 Pressa (1:6) Rammíslensk spennu-
þáttaröð í sex hlutum eftir Óskar Jónasson og 
Sigurjón Kjartansson. Handritið skrifuðu þeir 
tvímenningar ásamt nokkrum af vinsælustu 
glæpasagnahöfundum landsins, Árna Þórar-
inssyni, Páli Kristni Pálssyni, Yrsu Sigurðardótt-
ur og Ævari Erni Jósepssyni.

20.50 Pressa (2:6)

21.35 Pressa (3:6) 

22.20 Pressa (4:6) 

23.10 Pressa (5:6)

23.55 Pressa (6:6)

00.40 Spaugstofan

01.10 Auddi og Sveppi

01.35 Tvímælalaust

02.20 Sjáðu

02.50 Fréttir Stöðvar 2 

03.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

08.35 Spænsku mörkin

09.30 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin - (E) 

11.15 Meistaradeild Evrópu: Meistara-
deildin - meistaramörk

11.40 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu

12.10 Þýski handboltinn:  
Göpping en - Kiel

13.35 Ensku bikarmörkin 

14.05 Evrópudeildarmörkin

15.00 Formby Hall Classic

16.40 Liverpool - Braga

18.20 La Liga Report

18.50 Spænski boltinn: Barcelona - 
Getafe Bein útsending frá leik Barcelona og 
Getafe í spænsku úrvalsdeildinni.

21.00 Box - Vitali Klitschko vs. Corrie 
Sander Útsending frá bardaga þeirra Vital-
is Klitschkos og Corries Sanders sem fram fór 
árið 2004.

22.00 Vitali Klitschko - Odlanier Solis 
Bein útsending frá hnefaleikabardaga þar 
sem þungavigtarmennirnir Vitali Klitschko og 
Odlanier Solis mætast. Bardaginn fer fram í 
Köln í Þýskalandi.

09.20 PL Classic Matches: Liverpool - 
Man. United, 1993 

09.50 Liverpool - Man. Utd. 

11.35 Premier League World 2010/11

12.05 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. Viðtöl við leikmenn og 
þjálfara og stuðningsmenn teknir tali.

12.35 Tottenham - West Ham.

14.45 Man. Utd. - Bolton.

17.15 Everton - Fulham Bein útsend-
ing frá leik Everton og Fulham í ensku úr-
valsdeildinni.

19.45 Wigan - Birmingham Útsend-
ing frá leik Wigan og Birmingham í ensku úr-
valsdeildinni.

21.30 WBA - Arsenal

23.15 Stoke - Newcastle

01.00 Aston Villa - Wolves

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 Einmitt þannig sögur

10.40 Framandi og freistandi (5:5) (e)

11.10 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(6:12) (e)

11.40 Kastljós (e)

12.10 Kiljan (e)

13.00 Þýski boltinn (8:23)  (e)

14.00 Framhaldsskólamótið í fótbolta

16.30 Sportið (e)

16.55 Lincolnshæðir

17.40 Táknmálsfréttir

17.50 Útsvar (e)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Enginn má við mörgum (Outn-
umbered) Gamanþáttaröð um hjón sem 
eiga í basli með að ala upp börnin sín þrjú.

20.10 Gettu betur Spurningakeppni fram-
haldsskólanema í beinni útsendingu. 

21.20 Stúlkurnar heima (Beautiful Girls) 
Bandarísk bíómynd frá 1996. Píanóleik-
ari á krossgötum snýr heim og hittir gamla 
vini sína á nemendamóti. Myndin er ekki við 
hæfi ungra barna.    

23.15 Ekki fyrir gamla menn (No 
Country for Old Men) Bandarísk bíómynd frá 
2007. Allt verður vitlaust eftir að veiðimað-
ur finnur lík, heróín og peningafúlgu nálægt 
Rio Grand(e) Myndin hlaut fern Óskarsverð-
laun og var tilnefnd til fernra í viðbót. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.

01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Making Mr. Right
10.00 The Flintstones
12.00 The Wedding Singer
14.00 Making Mr. Right
16.00 The Flintstones
18.00 The Wedding Singer
20.00 Meet the Spartans
22.00 Shutter
00.00 Hush Little Baby
02.00 Rock Monster
04.00 Shutter
06.00 Little Children

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.50 Dr. Phil (e)

12.35 Dr. Phil (e)

13.15 Dr. Phil (e)

13.55 Judging Amy (17:22) (e)

14.40 Judging Amy (18:22) (e)

15.25 90210 (16:22) (e)

16.50 The Defenders (9:18) (e)

16.50 Top Gear (2:8) (e)

17.55 7th Heaven (21:22)

18.40 Game Tíví (8:14) (e)

19.10 Got To Dance (11:15) (e). 

20.00 Saturday Night Live (12:22).

20.55 Look Who‘s Talking (e) Gaman-
mynd frá árinu 1989 með John Travolta og 
Kirstie Alley í aðalhlutverkum. Mollie er ein-
stæð móðir með lítinn sniðugan snáða, 
Mikey, sem er margt til lista lagt og hefur 
sterkar skoðanir. Mollie leitar að manni sem 
vill taka að sér pabbahlutverkið og Mikey er 
staðráðinn í að láta álit sitt í ljós með öllum 
tiltækum ráðum. 

22.30 Confessions Of A Dangero-
us Mind (e) Gamansöm spennumynd frá 
2002 með Sam Rockwell, George Clooney 
og Drew Barrymore í aðalhlutverkum. Leik-
stjóri myndarinnar er George Clooney. Bönn-
uð börnum.

00.25 HA? (9:15) (e) .

01.15 Diminished Capacity (e)

02.50 Whose Line is it Anyway? 
(29:39) (e)

03.15 Jay Leno (e)

04.00 Jay Leno (e)

04.45 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.55 Transition Championship (2:4)

10.55 Golfing World

11.45 Golfing World

12.35 Dubai Desert Classic (2:4)

16.35 Inside the PGA Tour (11:42)

17.00 Transition Championship (3:4)

22.00 LPGA Highlights (1:20)

23.20 ESPN America

07.00 Hvellur keppnisbíll
07.15 Þorlákur
07.20 Brunabílarnir
07.45 Sumardalsmyllan 
07.50 Gulla og grænjaxlarnir
08.00 Algjör Sveppi
09.50 Lína langsokkur 
10.15 Latibær
10.25 Stuðboltastelpurnar
10.50 iCarly (5:45) 

11.15 Glee (15:22) 
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 American Idol (18:45) 
15.10 American Idol (19:45)

15.55 Sjálfstætt fólk 

16.35 Auddi og Sveppi

17.10 ET Weekend

17.55 Sjáðu

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 Spaugstofan

20.05 Front of the Class Þessi áhrifa-
mikla mynd er byggð á sannsögulegri bók 
eftir Brad Cohen sem þjáist af Tourette-heil-
kenninu. Cohen átti ekki auðvelt uppdrátt-
ar í æsku og var talinn vandræðagemlingur 
í skóla. Eftir að hann útskrifaðist ákvað hann 
að verða kennarinn sem hann sjálfur hafði 
aldrei haft. 

21.45 Iron Man Hörkuspennandi mynd 
með Robert Downey Jr., Terrence Howard, 
Jeff Bridges og Gwyneth Paltrow í aðalhlut-
verkum.

23.50 Factotum Mynd sem byggð er á 
sögu stórskáldsins Charles Bukowski sem lifir 
á ystu nöf og er reiðubúinn að leggja allt í 
sölurnar til að tryggja að líf hans sé ljóðrænt. 
01.25 The Man in the Iron Mask
03.30 The Black Dahlia
05.25 Spaugstofan
05.50 Fréttir

Á umbrotatímum eins og þeim sem heimsbyggðin hefur 
upplifað frá ársbyrjun kemur sífellt betur í ljós hversu 
áhrifamikill miðill sjónvarpið er.

Frá Tahrir-torgi í Kaíró var bein útsending svo dögum 
skipti þar sem almenningur í Egyptalandi gat viðrað 
óánægju sína með ríkjandi ástand og krafist þess að 
Mubarak forseti færi frá völdum.

Ráðandi öfl þar í landi gátu ekki virt alþjóða-
samfélagið að vettugi vegna þess að allar aðgerðir 
þeirra og mótaðgerðir birtust heimsbyggðinni í 
beinni útsendingu. Öðru máli gegnir með ástandið í 

Líbíu, þar sem vitfirrtur og blóðþyrstur harðstjóri situr 
sem fastast á valdastóli. Fjölmiðlar hafa ekki getað gert 

ástandinu í Trípólí eins góð skil, og það hefur Gaddafí nýtt sér til að 
vinna ódæðisverk gegn eigin þjóð.

Þó er ekki víst hvort meiri fjölmiðlaumfjöllun hefði haldið aftur af 

Gaddafí. Síðustu daga hafa handbendi hans hrakið upp-
reisnarmenn á flótta og hótað því að ganga á milli bols 
og höfuðs á hverjum þeim sem stendur í vegi.

Lengi vel leit út fyrir að Gaddafí fengi að vinna ódæði 
sín óáreittur, en á fimmtudagskvöld tóku Sameinuðu 
þjóðirnar loks í taumana og boðuðu aðgerðir.

Þetta er sannarlega sjaldséð afgerandi aðgerð stein-
gelds alþjóðasamfélags sem hefur sýnt það og sannað 
hvað eftir annað að stjórnmál eru yfirleitt helsta fyrirstaða 
aðgerða til að aðstoða fólk í neyð. 

Þegar allt kemur til alls eru það fjölmiðlar, ásamt sam-
félagsmiðlum eins og Twitter, Facebook og Youtube, sem 
munu spila eitt stærsta hlutverkið í að frelsa almenna 

borgara undan oki harðstjórnar. 
Sannleikurinn mun víst gera mennina frjálsa og ef raddir fólksins 

fá að heyrast á öldum ljósvakans er enn von.

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON VELTIR FYRIR SÉR HLUTVERKI SJÓNVARPS Í LEITINNI AÐ FRELSI

Rödd sannleikans og málstaður frelsis

viðarparket
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  Öll fargjöld miðast við fl ug báðar leiðir, skattar og gjöld innifalin. Verð miðast við 9. febrúar 2011 og framboð er takmarkað af lægstu fargjöldum. Ferðatímabil til Stokkhólms, Kaupmannahafnar, Stafangurs og Tromsø, 
gegnum Ósló, er 26. apríl – 9. desember 2011. Ferðatímabil til Bangkok, gegnum Kaupmannahöfn, er 26. apríl – 16. júní eða 1. september – 9. desember 2011. Framboð getur verið takmarkað á almennum frídögum. 

*  Borgarkort fylgja ef keypt er fl ug í mars, báðar leiðir, til Kaupmannahafnar eða Stokkhólms, ferðatímabil 1. apríl til 31. maí, og eru háð takmörkunum.

fl ysas.is

Ávallt með SAS
Engin dulin gjöld
23 kg farangur án endurgjalds 
Frí vefi nnritun 
EuroBonus punktar
25% barnaafsláttur

 Reykjavík   Báðar leiðir frá

Kaupmannahöfn  Kr. ������ 
Stokkhólmur   Kr. ������ 
Ósló   Kr. �	����

FJÖLDI LÁGRA FARGJALDA Á SVEIMI.
 Bókið fyrir 21. mars 2011.

 Reykjavík  Báðar leiðir frá

Stafangur  Kr. ���	�� 
Tromsø   Kr. �
�
�� 
Bangkok   Kr. ����	�� 

FRÍTT 24 tíma 
Kaupmannahafnar- eða 

Stokkhólmsborgarkort*

fl ysas.is/citycard

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Komdu með í skemmtilegt ferðalag með þekktustu hreystimennum 
þjóðarinnar. Fimm borgir verða heimsóttar, áhugaverðir staðir skoðaðir 
og keppt við heimamenn í skemmtilegum og skrýtnum íþróttum.

Á FERÐ OG FLUGI
MEÐ ARNARI OG ÍVARI

Hefst á fimmtudag kl. 20:05

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Robert Downey Jr., Terrence 
Howard, Jeff Bridges og Gwyneth 

Paltrow 
leika aðal-
hlutverkin 
í þessari 
hörku-
spennandi 
mynd um 
Járnkarlinn. 

Tony Stark er auðugur uppfinn-
ingamaður sem hannar brynju og 
breytist í ofurmenni.

STÖD 2 KL. 21.45

Iron Man

11.55 Keeping Up Appearances  12.25 Deal or No 
Deal  13.00 Deal or No Deal  13.35 Deal or No 
Deal  14.10 Deal or No Deal  14.45 Deal or No 
Deal  15.15 Deal or No Deal  15.55 Deal or No 
Deal  16.30 Deal or No Deal  17.05 Deal or No 
Deal  17.40 Dalziel and Pascoe  18.30 Dalziel and 
Pascoe  19.20 Dalziel and Pascoe  20.10 Dalziel 
and Pascoe  21.00 Keeping Up Appearances  
21.35 Keeping Up Appearances  22.05 Keeping 
Up Appearances  22.35 Keeping Up Appearances  
23.05 Keeping Up Appearances  23.35 Keeping 
Up Appearances

09.15 Kika og Bob  09.30 Conrad og Bernhard  
09.45 Ramasjang Mix  10.10 Splint & Co  10.40 
Troldspejlet  11.00 DR Update - nyheder og vejr  
11.10 Tidens tegn - TV på tegnsprog  11.55 Sign up  
12.10 Før søndagen  13.30 Merlin  14.20 Merlin. 
Bag kameraet  15.25 X Factor  16.25 X Factor 
Afgørelsen  16.55 Min Sport  17.20 Held og Lotto  
17.30 TV Avisen med vejret  17.55 SportNyt  18.05 
Brunos Kloshow på DR1  19.00 Walter og Trofast - 
Det store grøntsagskup  20.25 Kriminalkommissær 
Barnaby  22.00 Field of Dreams

06.45 NRKs sportslørdag  10.25 V-cup fristil  
11.45 Birkebeinerrennet  12.10 V-cupfinale lang-
renn  12.45 Birkebeinerrennet  12.55 V-cupfinale 
skiskyting  13.40 V-cupfinale langrenn  14.35 
Birkebeinerrennet  14.50 V-cupfinale skiskyting  
15.45 Birkebeinerrennet  16.00 VM Telemark  
17.00 Sport i dag  18.00 Lørdagsrevyen  18.45 
Lotto-trekning  18.55 Mesternes mester  19.55 Litt 
av et liv  20.55 Nye triks  21.45 KLM. På sykehus  
22.00 Kveldsnytt  22.15 My Super Ex-Girlfriend  
23.50 Dating i mørket  00.35 Dansefot jukeboks   

12.15 Skidor: Världscupen  13.00 Skidskytte: 
Världscupen Oberhof  13.40 Skidor: Världscupen  
14.50 Rapport  14.55 Skidskytte: Världscupen 
Oberhof  15.40 Vinterstudion  15.50 Så ska det 
låta  16.50 Helgmålsringning  16.55 Sportnytt  
17.00 Rapport  17.15 Go‘kväll lördag  18.00 
Sverige!  18.30 Rapport  18.45 Sportnytt  19.00 
Smartare än en femteklassare  20.00 Downton 
Abbey  20.50 The Big C  21.20 Monty Python 
40 år  22.15 Rapport  22.20 The Event  22.35 
Veckans brott  23.05 The Event  23.40 Rapport   

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
07.00 Fréttir 08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr 
Samfélaginu 09.00 Fréttir 09.03 Út um græna 
grundu 10.00 Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 
Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 Flakk 
14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn 
15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Útvarpsraddir: Jónas Jónasson 17.00 Matur er fyrir 
öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur 
úr Evrópu 20.00 Ris og fall flugeldahagkerfa 21.00 
Á tónsviðinu 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Lestur Passíusálma 22.25 Flóðin 23.15 Stefnumót 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

SVT 1
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„Þetta er fyrsta leikna efnið frá 
Íslandi sem er sýnt á BBC,“ segir 
Hannes Pálsson hjá framleiðslu-
fyrirtækinu Saga Film.

Breska ríkissjónvarpið BBC 
verður með viku tileinkaða 
íslensku sjónvarpsefni í maí á 
hliðarrás sinni, BBC4. Nætur-
vaktin verður sýnd á sjónvarps-
stöðinni og verður þar með fyrsta 
leikna íslenska sjónvarpsþátta-
röðin sem er sýnd á BBC, sam-
kvæmt Hannesi. 

Sjónvarpsefnið á BBC4 er að 
mestu leyti helgað menningu og 
Hannes segir algengt að sjón-
varpsþættir byrji þar og fari svo 
yfir á aðrar rásir. „Þetta opnar 
fyrir rosalega marga möguleika 
því BBC er svo mikill risi,“ segir 
hann. „Það er geysilega sjaldgæft 
fyrir jafn lítinn markað og okkar 
að komast inn með framleiðslu á 
borð við Næturvaktina. Ég bjó 
í Bretlandi í sex ár og sá ekki 
þætti á öðru tungumáli þarna – 
og ég horfði mikið á BBC4.“

Heimildarmyndin RAX – Last 
Days of the Arctic um ferð ljós-
myndarans Ragnars Axelsson-
ar á Suðurskautið verður einnig 
sýnd á Íslandsvikunni, en BBC 
tók þátt í framleiðslu myndar-
innar. Þá verður sýnd heimildar-
mynd um Laxdælasögu. Engar 
frekari upplýsingar fást frá 
breska ríkisútvarpinu um fleiri 
íslenska þætti sem verða sýndir 
á rásinni í maí.

Af landvinningum vaktaþátt-
anna er annars að frétta að Næt-
urvaktin hefur runnið sitt skeið 
í finnska ríkissjónvarpinu YLE, 
sem hóf nýlega sýningar á fram-
haldinu Dagvaktinni. Samkvæmt 
tölum frá YLE horfðu um 90.000 
manns á fyrsta þátt Næturvaktar-
innar og um 50 til 60.000 manns 
að meðaltali á hvern þátt. Hannes 

hjá Saga Film segir þættina fara 
af stað á nokkuð svipaðan hátt og 
á Íslandi og að þeir séu að verða 

smá költ þar í Finnlandi. „Þeir 
kunna að meta þennan húmor,“ 
segir hann.  atlifannar@frettabladid.is

HANNES PÁLSSON: FYRSTU LEIKNU ÍSLENSKU ÞÆTTIRNIR Á BBC

Georg Bjarnfreðarson og 
félagar á Íslandsviku BBC

NÆTURVAKTIN TIL BRETLANDS Georg Bjarnfreðarson fær að skamma Ólaf Ragnar í 
breska ríkissjónvarpinu í maí.

Árshátíð FEB
Árshátíð Félags eldri borgara í Reykjavík og 
nágrenni verður haldin í félagsheimilinu Stangar-
hyl 4, föstudaginn 25. mars næstkomandi. 
Blásarasveit og kór félagsins skemmta ásamt 
fleirum og Þorvaldur Halldórsson leikur fyrir 
dansi.Hátíðarmatseðill á boðstólum og miðaverð 
er 5.500 krónur. Allir félagsmenn og gestir þeirra 
eru velkomnir. Miðapantanir og nánari upplýs-
ingar í síma 588 21 11.

Skemmtinefnd FEB

Mið 23.3. Kl. 19:00 Aukas.  
Lau 26.3. Kl. 19:00  

Fim 31.3. Kl. 19:00 Síð.sýn

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Sun 20.3. Kl. 13:30   
Sun 20.3. Kl. 15:00  
Sun 27.3. Kl. 13:30   
Sun 27.3. Kl. 15:00 

Sun 3.4. Kl. 13:30  
un 3.4. Kl. 15:00 
Sun 10.4. Kl. 13:30  
Sun 10.4. Kl. 15:00 

Sun 17.4. Kl. 13:30  
Sun 17.4. Kl. 15:00 

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Allir synir mínir (Stóra sviðið) 

Sun 20.3. Kl. 14:00   
Sun 20.3. Kl. 17:00  
Sun 27.3. Kl. 14:00   
Sun 27.3. Kl. 17:00  

Sun 3.4. Kl. 14:00   
Sun 3.4. Kl. 17:00 
Sun 10.4. Kl. 14:00   
Sun 10.4. Kl. 17:00 

Sun 17.4. Kl. 14:00  
Sun 17.4. Kl. 17:00 

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 

Lau 19.3. Kl. 20:00 5. sýn  

Fim 24.3. Kl. 20:00 6. sýn 

Fös 25.3. Kl. 20:00 7. sýn   

Fös 1.4. Kl. 20:00 8. sýn

Lau 2.4. Kl. 20:00 
Mið 13.4. Kl. 20:00   
Fim 14.4. Kl. 20:00 
Mið 27.4. Kl. 20:00  

Lau 30.4. Kl. 20:00 

Brák (Kúlan)

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Lau 19.3. Kl. 20:00  
Sun 20.3. Kl. 20:00  
Fim 24.3. Kl. 20:00 Aukas.

Fös 25.3. Kl. 20:00   

Sun 27.3. Kl. 20:00 
Mið 30.3. Kl. 20:00  
Lau 2.4. Kl. 20:00 
Lau 9.4. Kl. 20:00 

Sun 10.4. Kl. 20:00  
Lau 16.4. Kl. 20:00 
Sun 17.4. Kl. 20:00 

Hedda Gabler (Kassinn) 

Ö 

Ö 

U 

U 
Ö 

Ö 

U Ö 

Ö 

U 

Ö 

U 

Ö 

U 

Lau 26.3. Kl. 20:00 Aukas. 
Fös 8.4. Kl. 20:00   

Fös 15.4. Kl. 20:00 

Ö 

U 

Ö 

Ö 

Ö 

U 

U 
Ö 

Ö 

Afþreyingarsíðan Menn.is sem 
verður sérsniðin að lífsstíl karl-
manna fer í gang í lok næstu 
viku. Eigendur hennar eru þeir 
sömu og reka síðuna Bleikt.is sem 
hefur vakið mikla athygli undan-
farið. Ritstjóri verður Helgi Jean 
Claessen og á meðal þeirra sem 
skrifa þar pistla verða Jón Gunnar 
Geirdal, markaðsmaður hjá N1 
og frasasérfræðingur, leikstjórinn 
Þorleifur Arnarsson, Ísgerður Gunn-
arsdóttir leikkona og rithöfundur-

inn Sigurður Fannar. 
Spjallborð verður 

einnig á síðunni, 
þar sem menn 
geta tjáð sig um 
uppáhaldsliðið 
sitt í boltanum.

Tökur standa nú yfir á stórmynd 
Baltasars Kormáks, Contraband, 
í Bandaríkjunum. Myndin er sem 
kunnugt er endurgerð íslensku 
kvikmyndarinnar Reykjavík 
Rotterdam. Í aðalhlutverkum eru 
Mark Wahlberg og Kate Beckinsale. 
Sífellt bætist í hóp nafntogaðra 
leikara sem fara með smærri hlut-
verk í myndinni. Í vikunni kom í 
ljós að J.K. Simmons hefur verið 
ráðinn í hlut-
verk skipstjóra 
en hann er 
kunnastur fyrir 
hlutverk sín 
í Spiderman, 
Burn After 
Reading og Juno.

 - fb

FRÉTTIR AF FÓLKI

Karl Henry Hákonarson

Starf: Tónlistarmaður.
Aldur: 32 ára.
Búseta: Reykjavík.
Fjölskylda: Móðir mín heitir 
Elísabet Karlsdóttir og faðir minn er 
Hákon Henriksen. Svo á ég tvo syni, 
þá Jökul Ara og Gabríel Orra.
Stjörnumerki: Fiskur.

Karl Henry gerði nýverið plötusamning 
við útgáfufyrirtækið One Little Indian.

Fatahönnuðurinn Mundi hefur 
verið fenginn til að hanna stutt-
ermaboli sem seldir verða á CCP 
Fanfest-hátíðinni sem fer fram um 
næstu helgi. Bolirnir eru fram-
leiddir af Henson og skarta þeir 
einstökum myndum úr sýndar-
veruleikaheimi EVE Online tölvu-
leiksins. 

„Þetta samstarf barst í tal fyrir 
nokkru síðan og svo mætti ég til 
þeirra með þessa hugmynd og 
seldi þeim hana,“ segir Mundi 
um samstarf hans og CCP. Fimm-
tíu bolir verða prentaðir og af 
þeim eru engir tveir eins heldur 
er aðeins til eitt eintak af hverj-
um bol. „Okkur langaði til að hafa 

þetta svolítið veglegt 
og þess vegna ákváð-
um við að hafa enga 
tvo boli eins,“ útskýrir 
Mundi, sem segir nýja 
tækni gera honum kleift 
að prenta út fimm-
tíu mismun-
andi boli . 
„Þeir hjá 
Henson 

prenta þetta fyrir okkur. Þeir eru 
komnir með svo flotta framleiðslu 
núna. Þetta er ekkert ósvipað því 
að vera með prentara heima hjá 
sér og prenta út myndir; það er 
ekki dýrara að prenta út fimm-
tíu eintök af sömu myndinni eða 
fimmtíu ólíkar myndir.“

Halldór Einarsson í Henson 
segir bolina stórglæsilega enda 
sé Mundi skemmtilegur hönnuð-
ur. Aðspurður mundi hann þó ekki 
ganga í slíkum tískufatnaði sjálf-
ur. „Þetta er ekki fatnaður sem 
gamall maðurinn gæti gengið í 
þótt mér finnist bolirnir flottir. Ég 
fer oftast bara í gamla góða póló-
bolinn,“ segir Halldór. - sm

EINSTAKIR Fatahönnuðurinn 
Mundi hannar einstaka boli 
fyrir CCP Fanfest-hátíðina sem 
fram fer næstu helgi. Engir 
tveir bolanna er eins og eru 
þeir prentaðir hjá Henson.

Stuttmynd kvikmyndagerðarmannsins Loga Hilm-
arssonar verður sýnd á Tribeca-kvikmyndahátíð-
inni sem fram fer í New York í lok apríl. Myndin ber 
nafnið Gravity og fjallar um vináttu, ást og geim-
verur svo fátt eitt sé nefnt. 

Tribeca-kvikmyndahátíðin var fyrst haldin 
árið 2002 og er stórleikarinn Robert De Niro einn 
af stofnendum hennar. Kvikmynd Loga keppir í 
flokki stuttmynda og mun hann sjálfur fljúga út og 
vera viðstaddur hátíðina. „Þetta er örugglega ein 
af fimm bestu kvikmyndahátíðum heims og þess 
vegna er mikill heiður fyrir mig að hafa fengið boð 
á hátíðina. Ég hef heldur aldrei komið til New York 
áður, þannig ég er mjög spenntur fyrir þessu öllu,“ 
segir Logi. 

Gravity keppti einnig í flokki stuttmynda á 
Nordisk Panorama-kvikmyndahátíðinni sem haldin 
var í Bergen í september á síðasta ári og segir Logi 
að hátíðir sem þessar séu góður vettvangur til að 
byggja upp sambönd innan iðnaðarins. „Maður 
reynir að nýta tímann til að koma sér á framfæri, 
koma á fundum og kynna ný verkefni fyrir fram-
leiðendum. Þetta verður fyrst og fremst vinnuferð, 
ekki skemmtiferð.“

Að sögn Loga hefur myndin víða hlotið góðar 

undirtektir en hún verður sýnd alls fjórum sinn-
um á meðan á hátíðinni stendur. „Aðstandendur 
hátíðarinnar voru víst mjög hrifnir af myndinni og 
þótti hún nokkuð fyndin. Þetta er gamanmynd þó að 
margir haldi hana vera hádramatíska,“ segir Logi 
að lokum. - sm 

Sýnir stuttmynd á Tribeca

Á LEIÐ TIL NEW YORK Stuttmynd Loga Hilmarssonar keppir 
í flokki stuttmynda á Tribeca-kvikmyndahátíðinni sem fram 
fer í lok apríl. Robert De Niro er einn stofnenda hátíðarinnar.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mundi og Henson klæða EVE-aðdáendur
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Sími 585 4000

AUKAFLUG VEGNA MIKILLAR EFTIRSPURNAR!

PÁSKAFRÍ Á
KANARÍ OG TENERIFE

MEIRA Á
urvalutsyn.is

Tropical playa
TENERIFE

á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í stúdíó íbúð.

137.800 kr.*
VERÐ FRÁ AÐEINS:

16.-26. apríl (10 nætur)
Las Arenas
KANARÍ

á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í stúdíó íbúð.

107.700 kr.*
VERÐ FRÁ AÐEINS:

16.-26. apríl (10 nætur)

Við hjá Úrvali Útsýn höfum verið leiðandi ferðaskrifstofa á Íslandi frá því um miðja síðustu öld og erum 
svo sannarlega á heimavelli á Kanaríeyjum. Við höfum sent íslenska sóldýrkendur til Gran Canaría í 
áratugi og vitum nákvæmlega hvernig þú vilt hafa fríið þitt. Yndislega eyjan Tenerife, sem er líka ein af 
Kanaríeyjum, hefur slegið rækilega í gegn og okkar fólk flykkist þangað allt árið um kring. Við sendum 
þig í sólina með bros á vör.

Úrvals páskafrí í beinu flugi á Kanarí og Tenerife!
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Egill og meistarinn
Sjónvarpsmaðurinn Egill Helga-
son er mikill tónlistaráhugamaður. 
Á bloggsíðunni sinni deilir Egill 
reglulega með lesendum sínum 
hugrenningum um tónlist í sínum 
víðasta skilningi, allt frá poppi og 
rokki upp í höfuðverk klassískrar 
tónlistar. Verandi slíkur kunnáttu-
maður á klassík flækist það ekki 
fyrir Agli að umgangast listafólk af 
hæstu gráðu. Á vef sínum segist 
Egill hafa gengið fram á Gennadíj 
Rosdestvenskíj, rússneskan gesta-
stjórnanda Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands. Egill segir svo: „Og af því 
ég tel mig kunna að umgangast 
mikla listamenn ávarpaði ég hann 
eins og ég taldi rétt: 
Maestro! „Maestro, 
þakka þér fyrir list 
þína.““ Lesendur 
síðunnar ættu 
héðan í frá 
að vera með 
prótókólið á 
hreinu ef gengið 
er fram á sanna 
listamenn.

nýtt

1.290,-1.290,-

nýtt

- #1 í bílum!

Við stórlækkum

sölukostnað

bifreiða

á Íslandi!

Sími 588-5300 | Hlíðasmári 2
www.netbilar.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Arnaldur og efnishyggjan
Vikuritið Fréttatíminn greindi 
frá því í gær að rithöfundurinn 
Arnaldur Indriðason stæði í 
ströngu við breytingar á nýju húsi 
sínu á Seltjarnarnesi. Sagði blaðið 
að rithöfundurinn hefði gert húsið 
fokhelt og sést hefði til vörubíla 
flytja innréttingar og fleira frá 
húsinu. Arnaldur hefur átt góðu 
gengi að fagna undanfarin ár og 
bækur hans hafa selst í bílförmum. 
Hann hefur hins vegar aldrei haft 
sig mikið í frammi eða borist á og 
meira að segja gagnrýnt efnis-
hyggju Íslendinga. „Efnishyggjan á 
Íslandi er orðin ofboðslega mikil. 
Allt snýst um það hvort einhver sé 

að meika’ða. Það sem er 
gamalt fer á haugana, 
nýir bílar og nýtt eld-
hús eru draumurinn,“ 
sagði rithöfundurinn 

í viðtali í þessu 
blaði fyrir 
nokkrum 
árum.  
 - þj, - hdm

1  Rottweiler tíkin útötuð í saur: 
Lögmaður ósáttur 

2  Samúðarkveðjur til fjölskyldu 
Magnúsar 

3  Mennirnir á svarta bílnum 
ekki hættir 

4  Valtýr gagnrýndi Jóhönnu fyrir 
bein afskipti af ákæruvaldinu 

5  Fá sólpall og heitan pott í 
lóðarkaupum 
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