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M aður mætir nú varla manneskju án þess að hún bresti í söng og endalaust búið 
að grínast í manni þessa síðustu 
daga með Nei eða já?,“ játar söng-
konan Sigrún Eva Ármannsdótt-
ir sem fyrir nítján árum steig á 
Júróvisjónstokk með Sigríði Bein-
teinsdóttur í dúettinum Heart 2 
Heart, en stuðsmellur þeirra, Nei 
eða já?, lenti í 7. sæti lokakeppn-
innar í Málmey í Svíþjóð 1992. Lagið hefur notið fádæma vin-
sælda á Facebook í vikunni.„Þetta lag lifir alveg rosalega 

vel, rétt eins og Eitt lag enn, en 
þau tvö fylgjast alltaf að á óska-
lista fólks,“ segir Sigga Beinteins 
þar sem hún situr í norskri vorsól 
eftir útskriftarsýningu hjá söng-
skólanum ToneArt sem hún á og 
rekur ásamt systur sinni í Asker, 
rétt fyrir utan Ósló. „Mér þykir það leitt, því allir 
eiga að skila inn sínu atkvæði, 
en ég steingleymdi að kjósa utan 
kjörfundar áður en ég hélt utan,“ 
segir Sigga sem felldi Icesave II í 
fyrri þjóðaratkvæðagreiðslunni. 
„Ég náði því miður ekki að kmér nýja

viljað taka rétta, upplýsta ákvörð-
un og því hugsanlega sagt nei,“ 
upplýsir Sigga en Sigrún Eva er 
enn tvístígandi með sitt atkvæði 
í dag. 

„Ég hallast að jái, en erfitt er 
oft að finna svarið,“ segir hún 
hláturmild og vitnar í texta Stef-
áns Hilmarssonar frá 1992. „Ég 
rétt næ að skjótast á kjörstað 
frá undirbúningi stórveislu í til-
efni fertugsafmælis húsbóndans 
í kvöld, en veislugestir eruað hafa ólík

Gunnhildur Þórðardóttir  opnar sýninguna Slóðir/
Trails í Mjólkurbúðinni Listagili í dag klukkan 15. Á 
sýningunni eru málverk, grafíkverk og skúlptúrar sem 
sækja innblástur í hin mismunandi ferðalög lífsins. 
Listamaðurinn nálgast efnið á persónulegan hátt með 

skírskotun í æskuslóðir sínar í Keflavík.

Söngkonurnar Sigga Beinteins og Sigrún Eva Ármannsdóttir segja hugann hendast áfram og aftur á bak.
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Forritari
Hagstofa Íslands leitar að forritara til að vinna að spennandi þróunarverkefnum. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á vefforritun, sérstaklega í .NET umhverfinu. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í tölvunar-, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt. Mjög góð þekking á .NET forritun.
 Þekking á vefstöðlum, s.s. html, css.
 Þekking á xml.
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Reynsla af LiSA.NET vefumsjónarkerfinu er kostur. Þekking og/eða reynsla af gagnagrunnum er kostur.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri 
hagskýrslu gerð og mikill metnaður einkennir starfið 

sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita 
tölfræðilegar upplýsing ar um þjóðfélagsleg málefni 

og tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi 
í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt 

og þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi 
stofnunarinnar. Nánari upplýsingar má finna 

á vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Gagnagrunnsforritari
Hagstofa Íslands leitar að gagnagrunnsforritara til að þróa upplýsingakerfi stofnunarinnar. Unnið er í Microsoft SQL Server og TSQL umhverfi að SSIS lausnum og uppbyggingu á gagnavöruhúsum.   Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt. Þekking á Microsoft SQL Server og TSQL. Þekking á vöruhúsum gagna og tengdri aðferðafræði. Þekking á SSIS eða sambærilegum tólum er æskileg. Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Þekking á xml er kostur.

FRAMKVÆMDASTJÓRI  FJÁRMÁLA
Orkuveita Reykjavíkur leitar að kraftmiklum leiðtoga til að stýra fjármálasviði fyrirtækisins. Verkefnið er mikilvægt og krefjandi  í ljósi ögrandi aðstæðna á fjármálamarkaði. Starfið er spennandi fyrir dugandi einstakling með fjármála- og rekstrarreynslu og metnað til að skara fram úr. Fjármálastjóri stýrir öflugum hópi starfsmanna fjárstýringar, fjármögnunar, reikningshalds, innkaupa og hagdeildar. Hann mun vinna náið með forstjóra og stjórn fyrirtækisins að fjármálalegri uppbyggingu þess. Hlutverk hans er meðal annars að byggja upp traust á Orkuveitunni á fjármálamörkuðum með öguðum og vönduðum vinnubrögðum

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

Forritari
Hagstofa Íslands leitar að forritara til að vinna að spennandi þróunarverkefnum. Viðþarf að hafa þekkingu á vefforritun, sérstaklega í .NET umhverfinu. Mikilvægt er að viðhafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. Við leggjum áheviðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsiHagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunar-, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.Mjög góð þekking á .NET forritun.
Þekking á vefstöðlum, s.s. html, css.
Þekking á xml.
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Góðir samskiptahæfileikar.
Reynsla af LiSA.NET vefumsjónarkerfinu er kostur.Þekking og/eða reynsla af gagnagrunnum er kostur.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri 
hagskýrslu gerð og mikill metnaður einkennir starfið 

sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita 
tölfræðilegar upplýsing ar um þjóðfélagsleg málefni 

og tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi 
í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt 

og þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi 
stofnunarinnar. Nánari upplýsingar má finna 

á vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Gagnagrunnsforritari
Hagstofa Íslands leitar að gagnagrunnsforritara til að þróa upplýsingakerfi stofnunarinnaer í Microsoft SQL Server og TSQL umhverfi að SSIS lausnum og uppbyggingu á gagnavöruMikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á aferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.Þekking á Microsoft SQL Server og TSQL.
Þekking á vöruhúsum gagna og tengdri aðferðafræði.Þekking á SSIS eða sambærilegum tólum er æskileg.Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Góðir samskiptahæfileikar.
Þekking á xml er kostur.

FRAMKVÆMDASTJÓRI  FJÁRMÁLA
Orkuveita Reykjavíkur leitar að kraftmiklum leiðtoga til að stýra fjármálasviði fyrirtækisins. Verkefnið er mikilvægt og krefjandi  í ljósi ögrandi aðstæðna á fjármálamarkaði. Starfið er spennandi fyrir dugandi einstakling með fjármála- og rekstrarreynslu og metnað til að skara fram úr. Fjármálastjóri stýrir öflugum hópi starfsmanna fjárstýringar, fjármögnunar, reikningshalds, innkaupa og hagdeildar. Hann mun vinna náið með forstjóra og stjórn fyrirtækisins að fjármálalegri uppbyggingu þess. Hlutverk hans er meðal annars að byggja upp traust á Orkuveitunni á fjármálamörkuðum með öguðum og vönduðum vinnubrögðum

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

apríl 2011

Fjölskyldulíf 

gegnum Skype
Fjölskyldufaðir sem dvelur vikum 

saman utan landsteinanna 

heldur tengslum við fjölskyldu 

sína í gegnum netið. 
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Spila saman 

tölvuleiki 
Anton Oddur Jónasson, sex ára, 

deilir tölvuleikjaáhuga með 

foreldrum sínum.
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Þarf að klípa mig
Heiða Ólafsdóttir fer með 
sitt fyrsta burðarhlutverk í 
Þjóðleikhúsinu.
leikhús 26

Hagkvæm hugsjón
Dr. Maximilian Conrad, nýr 
kennari í Evrópufræðum, 
ræðir stríð, frið og Ísland.
evrópusambandið 28

Allir geta spilað  
Hljómsveitin Samaris, 
sigurvegari Músíktilrauna, 
æfði stíft fyrir keppnina.
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Fjölskylduhúsin við y

 Ægisíðuna
Jól og
afmæli á 

Skype

• • •

• •

VELKOMIN Á SPÆNSKAN 
FERÐADAG Á BLÓMATORGI 

KRINGLUNNAR Í DAG
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OG SKEMMTUN FYRIR ALLA 
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Fjölskyldudagur 
Sunnudaginn 10. apríl

www.boksala.is

Á ERLENDUM BÓKUM
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Opið laugardaginn 9. apríl 
frá 11-16 á Háskólatorgi
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Ný – Bútasaumsverslun

Sæa, Ásta, Villa og Helga
www.quiltkarfan.is

Quiltkarfan • Faxafeni 9

UMHVERFISMÁL Verið er að leggja 
drög að nokkuð umfangsmikilli 
rannsókn þar sem leitað verður 
að þungmálmum í hári barna á 
Ísafirði, í Vestmannaeyjum og á 
Kirkjubæjarklaustri. 

Hugmyndin að rannsókninni 
er tilkomin vegna mengunar frá 

sorpbrennslum í sveitarfélögun-
um þremur. 

Ætlunin er að skoða skólabörn á 
aldrinum fimm til tíu ára, allt að 
þrjátíu börn á hverjum stað auk 
viðmiðunarhóps, segir Þórhall-
ur Ingi Halldórsson, lektor við 
heilbrigðisvísindasvið HÍ, sem 

vinnur að fjármögnun rannsókn-
arinnar ásamt Hrönn Jörunds-
dóttur, verkefnastjóra hjá Matís, 
en hugmyndin er þeirra.

Þórhallur segir að erlendis séu 
slíkar rannsóknir yfirleitt settar 
af stað þegar áþekk mál koma upp. 

En af hverju börn á þessum 

aldri? „Börn eru mun viðkvæmari 
en fullorðnir fyrir þessum efnum 
og þau eru meira í snertingu við 
ryk og jarðveg utandyra en full-
orðnir,“ segir Þórhallur. „Upptaka 
þessara efna er því oft hlutfalls-
lega meiri hjá börnum en fullorðn-
um.“   - shá / sjá síðu 4

Vilja rannsaka blý í börnum
Sérfræðingar hjá Háskóla Íslands og Matís reyna um þessar mundir að fjármagna rannsókn á allt að 120 
börnum vegna mengunar frá sorpbrennslum. Leitað verður að þungmálmum, meðal annars blýi og díoxíni.

KOSIÐ UM ICESAVE-SAMNINGINN Í DAG  Rúmlega tíu prósent kjósenda, um 24 þúsund manns, höfðu á tíunda tímanum 
í gærkvöldi kosið utan kjörfundar í Icesave-þjóðaratkvæðagreiðslunni. Svo mikil var þátttakan að upplagið af atkvæðaseðlum kláraðist og þurfti að prenta 
fleiri. Kjörstaðir opna klukkan níu í dag og lokar þeim víðast hvar klukkan tíu. Líkur eru á fyrstu tölum um ellefuleytið í kvöld. Sjá síður 2, 6 og 12. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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FÓLK Hið íslenzka reðasafn hefur 
nú afhjúpað fyrsta karlmannslim-
inn. Eins og kunnugt er ánafnaði 
Páll Arason, ferðafrömuður og 
athafnamaður úr Hörgárdal, safn-
inu lim sinn að sér gengnum. 

Sigurður Hjartarson reðurstofu-
stjóri er afar ánægður með nýj-
ustu viðbót safnsins. 

„Mér finnst gripurinn frábær. 
Þetta er fyrsta mannseintakið 
sem ég eignast og það af frægum 
manni, háöldruðum,“ segir Sigurð-
ur. „Þetta er glæsilegt eintak. En 
ég veit þó ekki hvaða mat konur 
leggja á glæsileg eintök. En þær 
verða bara að koma að sjá þetta 
og bera liminn saman við þá sem 
þær hafa séð og leggja sitt mat á 
málið,“ segir Sigurður. 

Páll hét safninu getnaðarlim 
sínum árið 1996 og varð úr því 
mikið fjölmiðlafár. Pétur Péturs-
son, læknir á Akureyri, undirrit-
aði samning þar sem fram kom að 
hann myndi framkvæma aðgerðina 
eftir andlát Páls, sem undirritaði 
skjalið einnig í viðurvist votta. 

Um fimmtíu manns voru boðnir 
á frumsýningu á limi Páls í gær, 
en Pétur afhjúpaði gripinn, eins 
og samningurinn sagði til um. Páll 
hefur verið heiðurslimur safnsins 
frá því að hann útnefndi safninu 
getnaðarfæri sín, en hann lést 5. 
janúar síðastliðinn, þá 95 ára að 
aldri. 

„Ég vona að þetta eigi eftir að 
gera mikið fyrir safnið,“ segir Sig-
urður. „Þetta á að minnsta kosti 
ekki eftir að draga úr aðsókninni.“ 

Sigurður hefur fengið þrjá samn-
inga til viðbótar frá mönnum sem 
vilja gefa safninu lim sinn, einum 
Breta, einum Þjóðverja og einum 
Bandaríkjamanni. Sigurður segir 

þann bandaríska hafa lýst yfir 
gremju sinni yfir því að hafa ekki 
náð því að eiga fyrsta karlmanns-
liminn á safninu. „Hann ætlaði 
bara að gefa hann á meðan hann 
var enn á lífi,“ segir Sigurður. 

Hið íslenzka reðasafn hefur 
fengið um 11 þúsund gesti á síðustu 
tveimur sumrum og er orðið eitt af 
vinsælustu ferðamannastöðunum á 
Húsavík.  sunna@frettabladid.is

Mér finnst gripurinn 
frábær. Þetta er fyrsta 

mannseintakið sem ég 
eignast og það af frægum 
manni, háöldruðum“

SIGURÐUR HJARTARSON 
REÐURSTOFUSTJÓRI

Sigurður, er snjótittlingur 
uppáhaldsfuglinn þinn?

„Nei, mýrisnípa hefur alltaf verið í 
sérstöku uppáhaldi.“

Sigurður Hjartarson, safnstjóri Hins 
íslenzka reðasafns á Húsavík, fullkomn-
aði safn sitt á dögunum. Hann stillti í gær 
upp eintaki sem Páll Arason ánafnaði 
safninu. Uppáhaldsfugl Sigurðar er í 
daglegu tali kallaður hrossagaukur.

 Íshringur úr Icecold línunni
kr. 12.900  

úr silfri – íslensk hönnun

FLOTTAR FERMINGARGJAFIR
HJÁ JÓNI OG ÓSKARI 

WWW.JONOGOSKAR.IS             LAUGAVEGUR / SMÁRALIND / KRINGLAN

Kærleikskrossinn úr silfri 
kr. 10.600  

m/festi – íslensk hönnun

Mannslimurinn loks 
afhjúpaður á safninu
Getnaðarlimur Páls Arasonar heitins var afhjúpaður við hátíðlega athöfn á 
Hinu íslenzka reðasafni á Húsavík í gær. Er þetta fyrsti limur af homo sapiens 
sem safnið fær til sýnis. Safnsins bíða þrír limir frá erlendum mönnum. 

STÓRA STUNDIN Fjöldi manns var samankominn til að líta nýjasta djásn Reðasafns-
ins þegar mannslimurinn var afhúpaður við hátíðlega athöfn í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ÖRYGUR HNEFILL

Páll var staddur í Bretlandi árið 2001, þar sem hann kom fram í sjónvarps-
þættinum Eurotrash. Í samtali við DV segir íslensk kona sem er búsett í 
Bretlandi að Páll hafi farið mikinn í „bersöglum lýsingum af bólfimi sinni á 
árum áður og kom fram að hann hefði veitt að minnsta kosti 300 konum 
unað á lífsleiðinni“. Nærmynd var síðan tekin af kynfærum Páls, en eins og 
gefur að skilja voru þau, og gjafmildi hans sjálfs, ástæðan fyrir komu hans í 
þáttinn. 

Páll var einnig eftirminnilegur viðmælandi í þætti Erps Eyvindasonar, 
Íslenskri kjötsúpu, þar sem hann lét ýmislegt flakka um skoðanir sínar á 
lífinu og tilverunni. 

Beraði liminn í bresku sjónvarpi

DÓMSMÁL Íslendingur fæddur 1978, 
Gunnar Jónsson, var fyrir nokkr-
um vikum dæmdur í átta ára fang-
elsi í Danmörku fyrir fíkniefna-
smygl. 

Hann fór akandi með tæp tíu kíló 
af amfetamíni frá Hollandi til Dan-
merkur í gegnum Þýskaland og var 
handtekinn þegar hann kom yfir 
landamærin 17. nóvember síðastlið-
inn. Gunnar var búsettur á Íslandi.

Karl Steinar Valsson, yfirmað-
ur fíkniefnadeildar lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í 
samtali við Fréttablaðið að Íslend-
ingur hafi hlotið átta ára fangels-

isdóm þar ytra 
fyrir fíkniefna-
brot 8. mars.

Karl segir 
að málið hafi 
verið á forræði 
þarlendra lög-
regluyfirvalda 
en að þau hafi 
notið liðsinn-
is íslensku lög-
reglunnar við 

rannsóknina. „Það er sameigin-
legt mat okkar að þessi fíkniefni 
hafi verið ætluð á Íslandsmarkað,“ 
segir hann.

Karl segir að einn maður, fædd-
ur 1962, hafi verið handtekinn og 
yfirheyrður hérlendis í janú-
ar grunaður um tengsl 
við málið. Honum hafi 
síðan verið sleppt.

Gunnar hefur, 
samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins, lít-
ils háttar afbrotasögu á 
Íslandi.  - sh

KARL STEINAR 
VALSSON

MIKIÐ MAGN Lögregluyfirvöld hér 
heima og í Danmörku eru sammála 
um að Gunnar hafi ætlað að flytja 
amfetamínið til Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gunnar Jónsson ætlaði að flytja tíu kíló af amfetamíni frá Hollandi á Íslandsmarkað en var handtekinn:

Íslendingur í átta ára fangelsi í Danmörku

KJARAMÁL Aðilar vinnumarkaðar-
ins ræða nú tíu prósenta hækkun 
launa á næstu þremur árum.

Í sjónvarpsfréttum RÚV í gær 
kom fram að launaliðir hefðu 
verið til umræðu á samnings-
fundum SA og ASÍ og sú útfærsla 
sem sé til umræðu nú feli í sér 
10,3 prósenta hækkun.

Samningar tækju samkvæmt 
því gildi 15. júní, en 50.000 króna 
eingreiðsla yrði greidd út við 
undirritun.

Þá sé einnig rætt um að lægstu 
laun verði hækkuð í þrepum upp 
í 200 þúsund fyrir lok samnings-
tímans. - þj / sjá síðu 8

Kjaraviðræður SA og ASÍ: 

Ræða um 10% 
hækkun launa

10 PRÓSENTA HÆKKUN Samkvæmt 
heimildum RÚV ræða SA og ASÍ um að 
laun hækki um 10,3 prósent næstu þrjú 
ár. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÖGREGLUMÁL Kennari við Fjöl-
brautaskóla Vesturlands á Akra-
nesi hefur verið kærður til lög-
reglu vegna gruns um að hafa 
átt mök við barn undir 15 ára 
aldri og hugsanlega greitt fyrir.

Fréttavefurinn Skessuhorn 
greindi frá því í gær að rann-
sóknarlögregla hafi gert hús-
leit í skólanum vegna málsins. 
Kennarinn, sem hóf störf við 
skólann árið 1977, hefur verið 
sendur í leyfi á meðan rannsókn 
stendur yfir.  

Sá sem fundinn er sekur 
um mök við barn undir 15 ára 
aldri getur átt yfir höfði sér 
eins til sextán ára fangelsis-
dóm en sektargreiðslu eða eins 
árs fangelsi verði hann fundinn 
sekur um að hafa greitt fyrir 
kynmök.  - jab 

Kynferðisbrot á Akranesi:

Mál kennara 
í rannsókn

ICESAVE Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti 
Íslands, segist í tilkynningu til fjölmiðla þegar hafa 
greitt atkvæði með samningi um lausn Icesave-deil-
unnar.

Hún segist ekki hafa lagt það í vana sinn að lýsa 
afstöðu sinni til umdeildra mála, en nú hafi mikill 
fjöldi fólks innt hana eftir skoðun hennar á málinu. 
Henni sé umhugað um framtíð þjóðarinnar og því upp-
lýsi hún nú um ákvörðun sína að vel athuguðu máli. 

Í tilkynningunni segir Vidís meðal annars: „Í 
afstöðu minni hef ég ekki síst haft í huga þau gömlu 
sannindi að deilur beri að leysa með samningum. Það 
er aðal friðsamra þjóða, en ekki að heyja langvinn 
stríð um óljós efni. Það er þannig sem traust myndast 
milli þjóða.“

Vigdís segir að frá hennar sjónarmiði leiki eng-
inn vafi á því að orðstír Íslendinga muni bíða mikinn 
skaða af áframhaldandi deilum, dómsmálum og laga-
þrætum.

„Þá er mikið í húfi að við Íslendingar snúum sem 
fyrst baki við sundrungu og deilum og stöndum heldur 
saman að því að byggja upp heildstæða og farsæla 
framtíð fyrir land og lýð. Þess kann ég best að óska 
Íslendingum.“  - þj

Fyrrverandi forseti Íslands vill fara samningaleiðina í Icesave-málinu:

Vigdís segir já við samningnum

SAGÐI JÁ Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, segist hafa 
kosið með Icesave-samningunum. Orðstír Íslendinga muni 
skaðast af áframhaldandi deilum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÍBÍA, AP NATO er nú harðlega 
gagnrýnt fyrir frammistöðu 
sína eftir að hafa tekið við stjórn 
aðgerða í Líbíu fyrir tíu dögum.

Sérstaklega er bandalag-
inu legið á hálsi fyrir mistök 
sem urðu í aðgerðum þess. Til 
dæmis voru gerðar loftárásir á 
skriðdreka uppreisnamanna á 
fimmtudag þar sem fimm létust 
og margir skriðdrekar voru eyði-
lagðir. 

Talsmenn NATO neituðu hins 
vegar að biðjast afsökunar á 
atvikinu þó Anders Fogh Rasmus-
sen, aðalritari bandalagsins sagð-
ist harma mannfallið.  -þj

Borgarastríð í Líbíu:

NATO gagnrýnt 
fyrir mistök

FÍLABEINSSTRÖNDIN, AP Enn ríkir 
óvissuástand á Fílabeinsströnd-
inni þó Alassane Ouattara virð-
ist hafa náð yfirráðum í landinu 

eftir fjögurra 
mánaða deilur í 
kjölfar forseta-
kosninga. Laur-
ent Gbagbo, 
fráfarandi for-
seti, er enn í 
felum í neðan-
jarðarbyrgi 
undir forseta-
höllinni.

Á meðan hafa 
tugir líka fund-

ist  á víð og dreif um borgina 
Abidjan og þar var enginn á ferli 
í gærdag. 

Ástandið einkennist af óvissu 
um framhaldið og er alls óvíst 
hvort takast muni að afstýra 
borgarastyrjöld.  - þj

Óvissa á Fílabeinsströndinni:

Gbagbo enn í 
byrginu sínu

LAURENT GBAGBO

SPURNING DAGSINS



Fjölskyldudagur
Sunnudaginn 10. apríl
14.00 Íþróttaálfurinn og Solla Stirða skemmta

og gefa Latabæjar skyrís frá Kjörís
15.00 Trúðurinn Wally

Andlitsmálun og fríar blöðrur 

Mán - mið 10-18:30, fim 10-21, fös 10-19, lau 10-18, sun 13-18 |  Sími 517 9000
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Taktu þátt í grettukeppni á Facebook-
síðu Kringlunnar og þú gætir unnið 
miða í Sambíóunum Kringlunni.
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UMHVERFISMÁL Verið er að leggja 
drög að rannsókn þar sem leit-
að verður að þungmálmum í hári 
barna á Ísafirði, í Vestmanna-
eyjum og á Kirkjubæjarklaustri. 
Hugmyndin að rannsókninni er 
tilkomin vegna mengunar frá 
sorpbrennslum í sveitarfélögun-
um þremur. 

Þórhallur Ingi Halldórsson, 
lektor við heilbrigðisvísinda-
svið HÍ, segir hugmyndina vera 
að grennslast fyrir um hvað hafi 
hugsanlega gerst hjá þeim sem búa 
næst sorpbrennslunum. „Óháð því 
hvað kemur út úr rannsókn sótt-
varnalæknis, sem gengur út á að 
mæla fullorðna einstaklinga sem 
mestar líkur eru á að hafi orðið 
fyrir útseytingu, þá viljum við 
skoða skólabörn á aldrinum fimm 
til tíu ára. Þá myndum við bæði 
mæla blý og díoxín. Hugmyndin 
gengur út á að allt að þrjátíu börn 
yrðu skoðuð á hverjum stað auk 
viðmiðunarhóps.“

Þórhallur, sem undirbýr verk-
efnið ásamt Hrönn Jörundsdótt-
ur, verkefnastjóra hjá Matís, segir 
verkefnið standa og falla með því 
hvort tekst að afla styrkja. Hann 
leggur áherslu á að verkefnið snú-
ist ekki um að meta heilsufarslega 
vá heldur er verið að afla frekari 
vitneskju um það hvort mengun, 
sem sannanlega er til staðar frá 
sorpbrennslunum, hafi borist í 
íbúa á svæðinu. Slík athugun þurfi 
að fara fram áður en hægt sé að 
fara að velta fyrir sér heilsufari, 
sem væri svo næsta skref ef niður-
stöður gæfu tilefni til þess.

„Okkur langar til að skoða hvort 
greina megi hækkuð gildi í börn-
um sem búa á þessum stöðum. 
Til að átta sig á umfangi málsins 
þarf mælingar á tiltölulega mörg-
um einstaklingum. Við vitum að 
útseyting fyrir þessum efnum er 
frekar lág hér á landi og því er 

mikilvægt að skoða hvort nærupp-
spretta eins og sorpbrennsla leiði 
til hækkaðra gilda í íbúum þess-

ara staða,“ segir Þórhallur. „Slík-
ar rannsóknir eru yfirleitt settar 
af stað þegar áþekk mál koma upp 

erlendis til geta metið hvort regl-
ur um viðmiðunarmörk séu raun-
hæfar, með tilliti til almannahags-
muna.“ 

En af hverju börn á þessum 
aldri? „Börn eru mun viðkvæmari 
en fullorðnir fyrir þessum efnum 
og þau eru meira í snertingu við 
ryk og jarðveg utandyra en full-
orðnir,“ segir Þórhallur. „Upptaka 
þessara efna er því oft hlutfallslega 
meiri hjá börnum en fullorðnum.“ 

Á svæðum þar sem jarðvegur er 
mengaður hafa oft mælst hækkuð 
gildi hjá börnum sem rekja má til 
mengaðs ryks, þó svo að matvæli 
séu ekki menguð. Slík hækkun er 
oft afleiðing af upptöku efnanna 
yfir mörg ár sökum þess hversu 
þrávirk þau eru. „Það er alls óvíst 
að slíkt hafi gerst hér en forsendur 
eru til staðar og því mikilvægt að 
fá úr því skorið,“ segir Þórhallur.   

 svavar@frettabladid.is

Vilja mæla blý í hári barna
Sérfræðingar hjá Háskóla Íslands og Matís undirbúa rannsókn þar sem leitað verður að þungmálmum í 
hári barna. Rannsóknin yrði sjálfstætt framhald af heilsufarsrannsókn á mengun frá sorpbrennslum.

HÁRSÝNI Lítill hárlokkur getur geymt miklar upplýsingar um hvort einstaklingur hafi orðið fyrir mengun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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BEST NA-LANDS  
Það lítur út fyrir 
veðurblíðu norðan- 
og austanlands í 
dag og hitinn ætti 
að ná 14-16 stigum 
nokkuð víða. Í 
öðrum landshlut-
um verður veður 
heldur síðra með 
strekkingsvindi og 
vætu. 

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

GENGIÐ 08.04.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

215,8229
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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1,3165  1,3243

178,83  179,89

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Framsóknarflokksins, vék ekki einu 
orði að Icesave-málinu í ræðu sinni við setn-
ingu 31. flokksþings Framsóknar í Háskólabíói 
í gær.

Skiptar skoðanir eru um Icesave-málið innan 
Framsóknarflokksins, líkt og margra annarra 
flokka. Þorri þingflokksins greiddi atkvæði 
gegn samningnum á þingi, en Guðmundur 
Steingrímsson og Siv Friðleifsdóttir hafa lýst 
yfir opinberum stuðningi við hann.

Þótt Sigmundur hafi ekki nefnt Icesave á 
nafn sagði hann þetta: „Íslendingar hafa oft 
staðið frammi fyrir því að þurfa berjast hart 
fyrir réttindum sínum en ávallt gert það með 
rökum fremur en ofbeldi.“

Þegar framsóknarmenn og sósíalistar hafi 
ákveðið að segja upp samningi við Breta frá 
1901 sem gerði þeim kleift að veiða við strend-
ur landsins hafi Alþýðuflokkurinn brugðist 
ókvæða við og hótað stjórnarslitum. „Rökin 
voru þau að ekki mætti ögra alþjóðasamfé-
laginu, mikilvægir markaðir í Bretlandi og 
víðar voru í húfi, lánafyrirgreiðsla o.s.frv. 
Framsókn fór sínu fram og þjóðin hafði sigur,“ 
sagði Sigmundur.

Formaðurinn vék einnig að Evrópusam-
bandsumræðunni í ræðu sinni og sagði að 
flokksmönnum þætti mörgum að afstaðan til 
Evrópusambandsins þyrfti að vera skýrari. Sá 
vilji birtist í því málefnastarfi sem fram hefði 
farið í aðdraganda flokksþingsins.  - sh

Formaður Framsóknarflokksins segir Íslendinga oft hafa þurft að berjast fyrir rétti sínum:

Sigmundur minntist ekkert á Icesave-málið

KEIKUR FORMAÐUR Sigmundur sagði Ísland vera land 
framtíðar. Framsókn myndi ryðja bæði ríkisstjórninni 
og skuldavanda þjóðarinnar úr vegi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EFNAHAGSMÁL  Líkur eru á að 
seðlabankar heimsins hækki 
stýrivexti á næstunni. Evrópski 
seðlabankinn 
ruddi braut-
ina á fimmtu-
dag og hækk-
aði stýrivexti 
úr 1,0 prósenti 
í 1,25. Camilla 
Sutton, sér-
fræðingur 
gjaldeyrismála 
hjá kanadíska 
bankanum 
Scotia Captial, 
sagði, í samtali við AP-frétta-
stofuna í gær, hækkunina tilraun 
til að draga úr verðbólgu. Hún 
taldi líkur á að aðrir seðlabank-
ar fylgdu fordæminu fljótlega. 

Gengi evrunnar styrkist nokk-
uð eftir vaxtaákvörðunina og 
hefur hún ekki verið sterkari 
gagnvart Bandaríkjadal síðan í 
janúar í fyrra.  - jab

Vextir hækka á evrusvæðinu: 

Tilraun til að 
slá á verðbólgu

JEAN-CLAUDE 
TRICHET

LANDBÚNAÐUR Óheimilt er að 
gelda grísi, eldri en sjö daga 
gamla, án deyfingar. Einnig er 
óheimilt að slíta úr þeim eistun 
og klippa halann af þeim án 
brýnnar nauðsynjar. Kemur 
þetta fram í nýútgefinni reglu-
gerð frá sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytinu um aðbún-
að og heilbrigði svína. 

Dýralæknum er nú einum 
heimilt að gelda grísi, eða þeim 
sem hafa fengið til þess sérstakt 
leyfi frá Matvælastofnun, en 
eins og fram hefur komið hefur 
verið algengt að svínabændur 
geldi dýrin sjálfir.   - sv

Nýjar reglur um dýrameðferð: 

Bannað að slíta 
eistu úr grísum

■ Fyrsta hluta heilsufarsrannsóknar sóttvarnalæknis vegna díoxínmengunar 
frá sorpbrennslum á Ísafirði, Kirkjubæjarklaustri og Vestmannaeyjum lauk 
fyrir stuttu. Tekin voru blóð- og hársýni auk sýnis af brjóstamjólk.

■ Ákveðið var að taka sýni úr íbúum til að ganga úr skugga um hvort díoxín, 
sem greinst hefur í skepnum, afurðum og fóðri í nálægð við sorpbrennsl-
una Funa á Ísafirði, hefði náð til íbúa.

■ Næsta skref er að koma sýnum á rannsóknastofu erlendis til greiningar. 
Niðurstaðna er að vænta eftir fimm til sex vikur.

■ Mælingar í útblæstri frá sorpbrennslunum hafa sýnt að þungmálmar eins 
og blý hafa verið yfir mörkum eins og díoxín. 

■ Það er hagkvæmt og skilvirkt að mæla blý í hári þar sem það er marg-
falt ódýrara en díoxínmælingar. Finnist blý gefur það vísbendingar um að 
díoxín sé þar einnig að finna.

■  Umhverfisstofnun mun gera sérstaka rannsókn á jarðvegi í nágrenni við 
sorpbrennslurnar, auk annarra svæða þar sem er mengandi starfsemi. 
Sýnatakan er áformuð í maí næstkomandi.

Rannsóknir vegna mengandi starfsemi



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

KAFFI GARÐUR Skútuvogi 
opið laugardag 10:00-17:00

290kr

Kryddplöntur: 
Thymian ,  Oregano, Melissa, 
Lavender og Rósmarin

Rifsber

Berjarunnar
og ávaxtatré

Margar

tegundir

Gullauga, Helga, Premíer og rauðar

alla föstudaga og laugardaga

túlipanar og 
blandaðir vendir

tilboð
páskaliljur í potti

tet a tet

199kr

PÁSKARNIR KOMA

Kristinn H. Þorsteinsson, garðyrkjufræðingur 
ráðleggur um ræktun og klippingu á 
berjarunnum og ávaxtatrjám í Blómavali 
Skútuvogi frá kl. 14:00-16:00, 
laugardag og sunnudag.

JarðaberjaplönturRoman og Sengan Sengana

Kryddplöntur
Mikið úrval

stórar og 

flottar plöntur

Perlulilja í potti

(Muscari)

Bridal Crown í potti

 

  Laukblóm 
  í pottum
Hægt að planta út í 
garð seinna í vor!

Koma upp og gleðja okkur 
árum saman!

890kr

Útsæði
5 kg

Kristinn H. Þorsteinsson, 
garðyrkjufræðingur

KYNNING
Laugardag og sunnudag

Ræktun og klipping á 
ávaxtatrjám og berjarunnum

SKÚTUVOGI
KL. 14:00-16:00

Epli

399kr

699kr
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Ert þú með 

framúrstefnuhugmynd 
til að efla 

íslenskan sjávarútveg 
og tengdar atvinnugreinar?

Framúrstefnuhugmynd 
Sjávarútvegsráðstefnunnar 2011

Sjávarútvegsráðstefnan kallar eftir framúrstefnulegum nýsköpunar- 
hugmyndum, sem veita á viðurkenningu fyrir á næstu ráðstefnu 
vettvangsins. Markmiðið er að hugmyndirnar séu framsæknar og 
frumlegar og skapi umræðugrundvöll eða nýja hugsun. Við mat  á 
hugmyndum verður m.a. litið til eftirfarandi þátta:

Frumleika, virðisauka, sjálfbærni 
og ímyndar landsins eða greinarinnar út á við

Veitt verður verðlaunafé að upphæð kr. 400 þús., en auk þess fá
hugmyndirnar kynningu og sérstaka viðurkenningu á 
Sjávarútvegsráðstefnunni 13.-14. október, 2011.

Framúrstefnuhugmynd skal setja fram á hnitmiðaðan hátt þar sem
fram kemur lýsing á hugmynd, tillaga að framkvæmd, væntanlegur 
afrakstur og áhrif til góðs fyrir ímynd íslenskra afurða (hámark 2 bls). 
Einstaklingar geta sent inn eigin hugmyndir og /eða tilnefnt 
hugmyndir annarra í umboði þeirra. Allar hugmyndir þurfa að 
uppfylla eftirfarandi skilyrði:
 
 

Frestur til að skila inn umsóknum er 16. maí 2011.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Sjávarútvegs-
ráðstefnunnar www.sjavarutvegsradstefnan.is

Sjávarútvegsráðstefnan er samskiptavett- 
vangur allra þeirra sem koma að
sjávarútvegi á Íslandi. Innan þessa hóps 
eru þeir sem starfa við veiðar, eldi,
frumvinnslu, framhaldsvinnslu, sölu og 
markaðssetningu, þjónustu og rannsóknir
og þróun, einnig opinberir aðilar, kennarar
og nemendur, fjölmiðlar og aðrir 
áhugamenn.

Djúsfasta og hreinsun í Kríunesi um 
páskanna, 20 - 25 apríl 2011

Gisting - Heilsudjúsar - Fræðsla - Hreyfing - Slökun,
 
General-prufa 50 % afsláttur 

Frekari upplýsingar
kriunes@kriunes.is • 897 0749 og 898 7522 KOSNINGAR Búast má við mjög góðri 

þátttöku í þjóðaratkvæðagreiðsl-
unni um gildi Icesave-laganna sem 
fram fer í dag. Góð svörun hefur 
verið í þeim skoðanakönnunum 
sem gerðar hafa verið síðustu daga 
og í könnun Fréttablaðsins, þar 
sem spurt var sérstaklega hvort 
fólk ætlaði á kjörstað, kom fram að 
um 90 prósent hygðust taka þátt í 
atkvæðagreiðslunni.

232.539 þúsund eru á kjörskrá, 
116.656 konur og 115.883 karlar. 
Af einstökum kjördæmum eru 
flestir á kjörskrá í Suðvesturkjör-
dæmi, um 60 þúsund, og rúmlega 
44 þúsund í hvoru Reykjavíkur-
kjördæmanna um sig. 

Í tíu sveitarfélögum eru kjós-
endur á kjörskrá innan við eitt 
hundrað.

Fjölgað hefur á kjörskrá um 
2.600 frá Icesave-atkvæðagreiðsl-
unni á síðasta ári. Á tólfta þúsund 
kjósenda er með lögheimili erlend-
is.

Kjörstaðir opna víðast hvar 
klukkan níu eða tíu. Í fjölmenn-
ustu sveitarfélögunum stendur 
kjörfundur til tíu í kvöld en skem-
ur þar sem færri eru á kjörskrá.

Von er á fyrstu tölum fyrir 
klukkan ellefu í kvöld. Þær munu 
líkast til koma úr Norðausturkjör-
dæmi en í Reykjavík er stefnt að 
því að fyrstu tölur verði opinber-
aðar á tólfta tímanum. Óvíst er 
hvenær endanlegar tölur liggja 
fyrir.  Þar ráða veður og færð ekki 
minnstu því talið er á einum stað í 
hverju kjördæmi fyrir sig. Gangi 
allt að óskum má búast við að end-
anleg niðurstaða liggi fyrir í síð-
asta lagi á fimmta tímanum.

Atkvæðagreiðslan í dag er sú 
áttunda í röð þjóðaratkvæða-
greiðslna. Sú fyrsta var 1908 og 
snerist um setningu laga um inn-
flutningsbann á áfengi. Greidd 
voru atkvæði um þegnskylduvinnu 

Kannanir benda til 
afar góðrar þátttöku  
Rúmlega 230 þúsund eru á kjörskrá vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar um 
Icesave-lögin. Kjörstaðir í fjölmennum sveitarfélögum eru opnir frá níu til 22. 
Atkvæðagreiðslan í dag er sú áttunda í röð þjóðaratkvæðagreiðslna á Íslandi. 

ICESAVE 2010 63 prósent tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í fyrra. Flest bendir til 
talsvert meiri þátttöku nú. 98,4 prósent þátttaka var í atkvæðagreiðslunum 1944 og 
tæplega 44 prósent tóku þátt 1918.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Lög nr. 13/2011 kveða 
á um heimild til handa 
fjármálaráðherra til að 
staðfesta samninga, 
sem áritaðir voru í 
London 8. desember 
2010, um ábyrgð á 
endurgreiðslu Trygg-
ingarsjóðs innstæðu-
eigenda og fjárfesta til 
breska og hollenska 
ríkisins á kostnaði af 

greiðslu lágmarks-
tryggingar til innstæðu-
eigenda í útibúum 
Landsbanka Íslands hf. 
í Bretlandi og Hollandi 
og greiðslu eftirstöðva 
og vaxta af þeim 
skuldbindingum.

Lögin voru samþykkt 
á Alþingi hinn 16. 
febrúar 2011 en forseti 

Íslands synjaði þeim 
staðfestingar.

Eiga lög nr. 13/2011 að 
halda gildi?

Svarkostirnir eru:
■ Já, þau eiga að 

halda gildi. 

■ Nei, þau eiga að 
falla úr gildi.

Svona er spurt á atkvæðaseðlinum

1916, um dans-íslensk sambands-
lög 1918, afnám innflutningsbanns 
á áfengi 1933, niðurfellingu dansk-
íslenska sambandslagasamnings-
ins og um stjórnarskrá lýðveldis-
ins 1944 og Icesave-lög 2010. 

Fjölmargir hafa greitt atkvæði 

utan kjörfundar, fleiri heldur en 
fyrir ári. Fólki sem það hefur gert 
er heimilt að greiða atkvæði í dag. 
Utankjörfundaratkvæðaseðill 
þess kemur þá einfaldlega ekki til 
greina. 

 bjorn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Lögregla lét verslanir á landinu sem 
selja skotvopn nýlega vita af því að hún teldi hér-
lent vélhjólagengi ætla að komast yfir slík vopn með 
ólöglegum hætti. Voru verslunareigendur hvattir til 
að huga sérstaklega að öryggismálum sínum vegna 
þessa.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins áskotnuðust 
lögreglunni upplýsingar um að annað vélhjólagengj-
anna sem hér eru starfrækt ætlaði innan skamms að 
vígbúast með því að láta greipar sópa í skotvopna-
verslun að nóttu til.

Með þessar upplýsingar að vopni ætlaði lögreglan 
að grípa þjófana glóðvolga við innbrotið og hafði gert 
ráðstafanir til þess að svo mætti verða, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Meðal annars var setið um 
verslanirnar.

Morgunblaðið fjallaði um málið á forsíðu sinni í 
gær. Heimildarmaður Fréttablaðsins sagði að lög-
regla teldi að fréttin myndi líklega styggja við hópn-

um svo hann léti ekki verða af verkinu. Það væri í 
sjálfu sér ekki slæmt ef það leiddi til þess að menn-
irnir kæmust ekki yfir vopn með þessum hætti, en á 
hinn bóginn hefði lögregla bundið talsverðar vonir 
við að standa þá að verki.  - sh

Lögregla telur að vélhjólagengi ætli að láta greipar sópa í skotvopnaverslun:

Hugðist sitja fyrir byssuþjófum

SKOTVOPN Gengið er talið hafa ætlað að vopnvæðast með því 
að brjótast inn í byssubúð. Myndin er úr Sportbúðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ALÞINGI Utanríkismálanefnd telur 
nauðsynlegt að rannsóknarnefnd 
um stuðning íslenskra stjórn-
valda við Íraksstríðið fari yfir 25 
skjöl í utanríkisráðuneytinu sem 
varða málið og leynd hvílir yfir. 
67 af 92 skjölum ráðuneytisins um 
Íraksmálið voru birt opinberlega í 
nóvember.

Leyndin á skjölunum 25 er til 
komin þar sem þau varða samskipti 
við önnur ríki eða fjölþjóðastofnan-
ir eða eru vinnuskjöl. 

Telur utanríkismálanefnd að 
skjölin geti gefið skýra heildar-
mynd af aðdraganda „hinnar 

afdrifaríku 
ákvörðunar um 
stuðning við 
Íraksstríðið“. 
Vill hún jafn-
framt að skjölin 
verði gerð opin-
ber í framhald-
inu. 

Nefndin lauk 
nýverið umfjöll-
un um þings-

ályktunartillögu um kosningu rann-
sóknarnefndar um aðdraganda 
ákvörðunar um stuðninginn við inn-
rásina í Írak 2003.

Segir í áliti hennar að hún taki 
undir mikilvægi þess að Alþingi 
láti rannsaka hvernig staðið var að 
málinu. 

Nefndin leggur til nokkrar tækni-
legar breytingar á tillögunni, meðal 
annars þá að rannsókninni ljúki 
fyrir 1. desember í stað 1. júní.

Formaður utanríkismálanefnd-
ar, Árni Þór Sigurðsson, er fyrsti 
flutningsmaður þingsályktunartil-
lögunnar. 

Við afgreiðslu nefndarinnar voru 
fulltrúar Framsóknarflokksins og 
Sjálfstæðisflokksins fjarverandi. 

 - bþs

Utanríkismálanefnd vill að rannsóknarnefnd fari yfir skjöl sem leynd hvílir yfir:

Íraksrannsókn ljúki fyrir 1. desember

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON 

Hafa skoðanakannanir áhrif 
á skoðun þína í Icesave-málinu?

Já 5,7%
Nei 94,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Fannst þér dómurinn yfir 
Baldri Guðlaugssyni of þungur?

Segðu skoðun þína á visir.is

BRETLAND Skammstöfunin LOL, 
sem þýðir á ensku „laughing out 
loud“, eða „að hlæja upphátt,“ er 
nýjasta viðbótin í ensku orðabók 
Oxford háskólans.

Orðabókin skilgreinir LOL sem 
eins konar upphrópun, notuð til 
þess að draga athygli að brand-
ara eða gamansömu atriði í raf-
rænum samskiptum, en einnig til 
að tjá gleði eða skemmtun. LOL, 
sem er mest notað í samskiptum 
manna á netinu, virkar bæði sem 
heildstætt orð og þegar stafirnir 
eru bornir fram hver og einn.  - sv

Nýyrði í ensku orðabókinni: 

LOL komið í 
Oxford English

KJÖRKASSINN



Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari
sölu. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaups.

Dagana 7. - 10. apríl

afnemum við VSK af öllum 

fatnaði og skóm.

Þú færð allan dömu-, herra 

og barnafatnað, undirföt, 

sokka, sokkabuxur og skó án 

virðisaukaskatts þessa fjóra daga.

Tilboðin gilda út sunnudaginn 10. apríl 2011.

Fatnaður og skór á 
alla fjölskylduna!TAX

FREE
DAGAR
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Nýjungar frá Milda

NÝTT

Milda til matargerðar, inniheldur aðeins 
4% fitu og þess vegna má merkja þá 
vöru með hollustumerkingunni Græna 
skráargatinu. Milda til matargerðar 
hefur samskonar eiginleika og 
matreiðslurjómi.

Milda til þeytingar og matargerðar 
inniheldur einungis 26% fitu. Bragð 
og áferð eins og besti rjómi 
en bara fituminni.

Veldu léttari kost í þína matargerð, veldu Milda.

Innanríkisráðuneytið flutt í Sölvhólsgötu

Afgreiðsla innanríkisráðuneytisins flyst næstkomandi 
mánudag, 11. apríl, að Sölvhólsgötu 7 í Reykjavík. Gengið er 
inn frá Ingólfsstræti. Afgreiðslutími er sem fyrr 8.30 til 16.

Sími 545 9000 
Bréfasími 552 7340
www.innanrikisraduneyti.is

KJARAMÁL „Jóhanna heldur fast við 
þessa afstöðu sína en hún má vita 
að við tökum ekki nei fyrir svar,“ 
segir Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, um afdráttarlausa yfirlýs-
ingu forsætisráðherra í gær um 
að sáttatillaga samtakanna í sjáv-
arútvegsmálum væri ekki inni í 
myndinni. 

SA hafa sett það sem skilyrði 
í yfirstandandi kjaraviðræðum á 
almennum vinnumarkaði að nið-
urstaða fáist um fyrirkomulag 
sjávar útvegsmála til framtíðar. 
Ótækt er að mati SA að skrifa 
undir nýja kjarasamninga fyrr 
en vitað sé í hvaða umhverfi sjáv-
arútvegurinn mun starfa. Í þeim 
anda var sáttatillaga kynnt sem að 
mati SA var talin líkleg til árang-
urs. Jóhanna sagði hins vegar að 
„himinn og haf“ væri á milli hug-
mynda atvinnurekenda, og vísaði 
þar til LÍÚ, og stjórnvalda.

Vilhjálmur vill litlu svara um 
það hvort afstaða forsætisráð-
herra hafi sett gerð kjarasamn-
inga í óleysanlegan hnút en spurð-
ur um hvort ekki sé mögulegt að 
setja sjávarútvegsmálin út fyrir 
sviga er svarið stutt en skýrt: 
„Nei.“ 

Aðilar vinnumarkaðarins 
hittust í gær og héldu áfram að 
ræða kjarasamningana. Afstaða 
Jóhönnu kom til tals en viðræð-
urnar snerust um fjölmörg atriði. 
„Við ákváðum að leyfa helginni 
að líða,“ segir Vilhjálmur sem 
hefur sagt að verði Icesave-sam-
komulaginu hafnað í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni í dag verði að 
endurskoða allar forsendur kjara-

samninga upp á nýtt, óháð sjávar-
útvegsmálunum.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
ASÍ, segir það liggja fyrir að sjáv-
arútvegsmálið hafi vegið þungt í 
yfirstandandi viðræðum. „Við 
hefðum kosið að þetta væri ekki 
til að flækja málið. Á sama tíma 
vilja Samtök atvinnulífsins ekki 
gera kjarasamning til þriggja ára 
nema sátt sé í sjávarútvegsmál-
um. Ríkisstjórnin er staðráðin í 
að breyta sjávarútvegsmálum án 
samráðs við nokkurn mann. Þetta 

er ekki gæfulegt,“ segir Gylfi.
Gylfi segir að innan ASÍ sé 

skýr vilji um það að sjávarút-
vegsmálin verði þróuð áfram í 
samstarfi og sátt við starfsmenn 
í greininni. „Við teljum að ríkis-
stjórnin eigi að hafa slíkt sam-
starf og samráð við fólkið sem 
byggir sína lífsafkomu á sjávar-
útvegi. Það hefur ekki verið gert. 
Við munum krefjast þess áfram 
og því verður komið rétta boð-
leið,“ segir Gylfi.

svavar@frettabladid.is

„Við tökum ekki nei 
fyrir svar“ – segja SA
Samtök atvinnulífsins aftaka með öllu að víkja frá kröfu sinni um sátt í sjávar-
útvegi áður en skrifað verður undir kjarasamninga. Afstaða forsætisráðherra og 
stóryrði breyta þar engu um, segir framkvæmdastjóri samtakanna.

UNDIRRITUN STÖÐUGLEIKASÁTTMÁLA Vilhjálmur gagnrýnir Jóhönnu hart, en hún 
segir kröfur SA óbilgjarnar. Gylfi gagnrýnir stjórnvöld fyrir að hafa ekki samráð við 
vinnandi fólk og efast um sáttaleið SA.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JAPAN Japönsk stjórnvöld fullyrða 
að ekkert viðbótartjón hafi orðið 
á kjarnorkuverinu í Fukushima 
á fimmtudag, þegar nýr skjálfti 
reið yfir á svipuðum slóðum og 
sá stóri, sem varð fyrir fjórum 
vikum og mældist 9 stig.

Rafmagn fór um stund af 
nokkrum kjarnorkuverum og voru 
varaaflstöðvar gangsettar þangað 
til í gærmorgun, þegar rafmagnið 
komst á að nýju. 

Jarðskjálftinn á fimmtudag 
mældist 7,1 stig og kostaði þrjá 
menn lífið. Hann olli einnig veru-
legu tjóni á byggingum og nærri 

hálf milljón manna var án raf-
magns í allan gærdag. Hann var 

mun stærri en eftirskjálftarnir, 
sem fylgt hafa þeim stóra, og svo 
öflugur reyndar að vart er hægt 
að tala um hann sem eftirskjálfta.

Samtökin Barnaheill segja 
hættu á að þúsundir barna verði 
af menntun í upphafi nýs skóla-
árs, þar sem skólar og aðrar opin-
berar byggingar eru notaðar til að 
hýsa 160 þúsund manns sem eiga 
hvergi höfði sínu að halla.

Góðar fréttir bárust þó frá 
helstu bifreiðaframleiðendum 
Japans, sem eru að hefja fram-
leiðslu á ný eftir miklar tafir í 
kjölfar stóra skjálftans.  - gb

Jarðskjálftinn í Japan á fimmtudag olli miklu tjóni í viðbót við fyrri hamfarir:

Hálf milljón án rafmagns

MUNKUR BIÐUR FYRIR LÁTNUM Í gær 
var tala látinna komin upp í 12.787 
en að auki er nærri 15 þúsund manns 
saknað. NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL Oft líða þrjár til fjórar vikur frá því 
að börn greina frá kynferðislegu ofbeldi þangað til 
skýrslutökur hefjast. Slíkt er of langur tími fyrir 
lítil börn sem eiga erfitt með að greina rétt frá 
atvikum eftir slíkan tíma. Mjög mikilvægt er að 
hraða skýrslutökum hjá þeim hópi og að fagaðili 
tali við þau eins fljótt og auðið er. 

Er þetta mat Þorbjargar Sveinsdóttur, sem hefur 
nýlokið umfangsmikilli rannsókn á tengslum dóma 
í kynferðisbrotamálum gegn börnum og framburði 
þolenda. Einungis var dæmt í 16 prósentum mála 
sem vörðuðu yngsta aldurshópinn, þriggja og hálfs 
árs til fimm ára, eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í vikunni. Þorbjörg skoðaði framburði 285 
barna upp í átján ára aldur, yfir fimm ára tímabil. 

„Það er mjög mikilvægt að þekkja annmarka 
og styrkleika þessara litlu barna og að taka fullt 
tillit til þeirra getu,“ segir Þorbjörg. „Áföll geta 
haft hamlandi áhrif á minnisgetu sem gerir það að 
verkum að þau eru stundum ekki hæf til þess að 
segja skýrt og rétt frá því sem henti þau.“ 

Þorbjörg segir að mikilvægt sé að gæta þess 
að utanaðkomandi tali ekki mikið við börnin um 
atvikin áður en skýrslutaka fari fram. Þau geti 

þannig upplifað sem þau séu alfarið búin að greina 
frá málinu og loki þar með á það.   - sv

Mikilvægt er að þekkja annmarka og styrk yngstu barna í skýrslutökum: 

Of langur tími líður að skýrslutöku

VEÐURSPÁ

ð. rá Berlusconi eftir að þau hittust fyrst á valentínusar-

þ nunggjafmildi Berlusconis vera að baki þeirri gjöf, kynlíf hafi hvergi komið við sögu. 
- gb
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nnar, en urðu frá að hverfa þegar þungavopnum var beitt gegn þeim. Ouattara lagði áherslu á það við liðsmenn sína að Gbagbo myndi nást á lífi. - gb

SAMFÉLAGSMÁL Mun meiri líkur eru á því að kynferðisbrotamenn verði ákærðir fyrir kynferðisofbeldi gegn börnum, þegar framburð-ur barnanna er greinargóður og þau geta greint skýrlega frá ofbeldinu. Aldur barnanna hefur mikil áhrif á ákæru og varða þær langflestar börn á aldrinum 12 til 14 ára. Einungis er ákært í 16 prósentum mála þegar börn á aldr-inum 3 til 5 ára eiga í hlut. Þetta eru niðurstöður umfangs-mikillar rannsóknar sem Þorbjörg Sveinsdóttir, starfsmaður Barna-húss, vann sem lokaverkefni sitt í mastersnámi í sálfræði við Háskóla Íslands.  
Skoðaður var framburður 285 barna sem komu í skýrslutöku í Barnahús á rúmlega fimm ára tíma-bili, frá árinu 1998 til 2003, vegna gruns um að hafa sætt kynferðis-legu ofbeldi. Markmið rannsókn-arinnar var að skoða tengsl barna í skýrslutökum í Barnahúsi við orða-lag í ákærum og dómsniðurstöður. „Það eru gerðar miklar kröfur til barna í skýrslutökum. Þau eru beðin um smáatriði, nákvæmar lýsingar og beðin um að lýsa tilfinningum sínum. Það getur reynst mjög erf-itt fyrir ung börn, sem er sennilega hluti af skýringunni hvers vegna hærra hlutfall þeirra mála sem ákært er í eru börnin á aldrinum 12 til 14 ára,“ segir Þorbjörg. Í 75 

prósentum tilvika greindu börn-in frá kynferðislegu ofbeldi þegar þau komu í Barnahús. Ákært var í málum 33 prósenta barna, þar af 42 prósenta barna sem greindu frá ofbeldinu. Fimm börn höfðu ekki greint frá, en þar var samt sem áður ákært. Var það vegna játninga gerenda og vitnisburða annarra ein-staklinga. 
Orðalag í þeim ákærum sem gefn-ar voru út var í 74 prósentum tilvika í samræmi við framburð barns.Alls voru 63 gerendur ákærðir fyrir kynferðisbrot í 95 málum. Um 60 prósent gerenda brutu gegn einu barni en tæp 40 pró-sent gegn fleiri en einu. Meiri líkur eru á ákæru þegar tengsl geranda og barns voru utan fjöl-skyldu. Rannsakendur hafa flokk-að niður alvarleika kynferðis-brota eftir stigum, vægustu brotin stig eitt og þau alvarlegustu stig fimm. Ákært var í 60 prósentum tilvika þegar brot var á alvar-leikastigi fjögur, en aðeins í 25 prósentum á alvarleikastigi fimm. Brot gegn börnum á aldrinum 3 til 5 ára voru öll á alvarleikastigum þrjú til fimm. 

Þorbjörg segir að miðað við niðurstöður rannsóknarinnar sé tvisvar sinnum líklegra að gefin sé út ákæra ef kynferðisbrot gegn börnum séu endurtekin. Þá er það um átta sinnum líklegra ef frá-sögn barns sé nákvæm. „Helsta og eina forspá þess að sakborningur sé sakfelldur er að hann hafi brotið gegn tveimur eða fleiri börnum,“ segir Þorbjörg.  
sunna@frettabladid.is
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Of miklar kröfur gerðar til ungra barna í skýrslutökumMun meiri líkur eru á því að kynferðisbrotamenn sem brjóta gegn börnum séu ákærðir ef framburður 

barna er nákvæmur. Kært er í 16% mála yngstu barnanna, samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar. 

■ Meðalaldur gerenda kynferðisbrota gegn börnum er 32 ár
■ 85% gerenda þekktu til barnsins■ 32% fjölskyldumeðlimir og 53% kunningjar■ Sakborningar játuðu sök að fullu gegn 15 börnum

■ Sakborningar neituðu sök gegn 49 börnum■ Hlutfall neitana hækkar eftir því sem brotin eru alvarlegri 

Meðalaldur gerenda er 32 ár

ÞORBJÖRG 
SVEINSDÓTTIR

215 (75 prósent) af þeim 285 börnum sem komu í rannsóknarviðtal greindu 

frá kynferðisofbeldi; 85 prósent stúlkur og 15 prósent drengir. 
■ 77 prósent stúlkna greindu frá kynferðisofbeldi í viðtali
■ 68 prósent drengja greindu frá kynferðisofbeldi í viðtali

Flestir þolendur ofbeldis eru stúlkur

GREIN FRÉTTABLAÐSINS Á FIMMTUDAG Rannsókn 
Þorbjargar leiddi í ljós að einungis var ákært í 16 
prósentum mála þar sem yngstu börnin áttu í hlut. 



ADVICE hópurinn telur hagsmunum Íslands best borgið með því að fella Icesave-lögin þann 9. apríl. 
Auglýsingar og annað starf hópsins er greitt með frjálsum framlögum og vinnuframlagi sjálfboðaliða. Tölvupóstur: advice@advice.is

www.advice.is

Stundum
þarf að
segja NEI
Í dag segjum við 

Nei - við löglausum kröfum
Nei - við ósanngjörnum kröfum
Nei - við hótunum
Nei - við vondum samningum

ADVICE og Kjósum bjóða 
í kosningakaffi  milli kl. 10 og 18 
á Amokka í Borgartúni 21a.

Allir velkomnir.

Vantar þig aðstoð við að komast 
á kjörstað eða viltu aðstoða aðra?

 
Hringdu í síma 897 8700.
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Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir vönum bókara í hálfs-
dags vinnu sem fyrst. Þarf að vera vanur/vön DK bókhaldskerfi í 
rekstrar- og verkbókhaldi.

Umsóknir sendist á netfangið tsh@centrum.is fyrir 15. apríl nk.

BÓKARI

Eftirspurn eftir raforku úr endurnýjanlegum orku-
gjöfum hefur aukist verulega. Landsvirkjun hefur staðið 
fyrir umfangsmikilli greiningarvinnu á þýðingu þessara 
breytinga fyrir fyrirtækið og eigendur þess.

Niðurstöðurnar sýna áhugaverð tækifæri sem meðal 
annars fela í sér uppbyggingu fjölbreytts iðnaðar, sölu á 
grænum þætti raforkunnar og tengsl við nýja markaði. 
Ef rétt er unnið úr tækifærunum getur orkugeirinn á Íslandi 
haft sambærilega þýðingu og olíuiðnaðurinn í Noregi.

Landsvirkjun býður til kynningar og opinnar umræðu 
um þau tækifæri sem fyrirtækið stendur frammi fyrir, 
auk kynningar á árangri ársins 2010.

Arður í orku framtíðar 

Allir velkomnir.
Skráning á: landsvirkjun.is/skraning

Landsvirkjun er í eigu þjóðarinnar.

Á R S F U N D U R  L A N D S V I R K J U N A R  2 0 1 1
15. apríl 2011
kl. 14-16 á Grand Hótel Reykjavík

D A G S K R Á

Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra 
Opnunarávarp

Stjórnarformaður Landsvirkjunar
Ávarp

Hörður Arnarson, forstjóri
Ísland árið 2025: Fjölbreyttur iðnaður, 
sæstrengur og grænar tekjur

Rafnar Lárusson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Ársreikningur og lykiltölur úr rekstri Landsvirkjunar 2010

Fundarstjóri
Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri

Háaleitisbraut 68 - 103 Reykjavík - Sími: 515 90 00 - landsvirkjun@lv.is

PORTÚGAL, AP Fjármálafróðir emb-
ættismenn Evrópusambandsins 
munu sitja næstu vikurnar við að 
reikna út hve mikið fé portúgalska 
ríkið þarf í aðstoð frá ESB til að 
geta staðið við skuldbindingar 
sínar næstu mánuði og misseri.

Olli Rehn, peningamálastjóri 
framkvæmdastjórnar ESB, sagð-
ist í gær telja að Portúgalar muni 
þurfa 80 milljarða evra, eða rétt 
rúmlega 13.000 milljarða króna, 
en tók fram að þetta væri algjört 
bráðabirgðamat. Endanleg upp-
hæð verði ekki ljós fyrr en að lokn-
um nokkurra vikna rannsóknum.

Samningur ætti þó að verða til-
búinn til undirritunar um miðjan 
maí, rétt í tæka tíð fyrir gjalddaga 
stórra lána í júní. 

Nú í vikunni fór Portúgal fram 
á aðstoð frá Evrópusambandinu 
og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 
Það kom í hlut Jose Socrates, sem 
gegnir embætti forsætisráðherra 
landsins þangað til nýtt þing hefur 
verið kosið, að biðja um aðstoðina, 
en hann sagði af sér í síðasta mán-
uði eftir að þjóðþing landsins hafn-
aði áformum hans um aðhaldsað-
gerðir í ríkisfjármálum.

Portúgal er þriðja evruríkið sem 
fer þessa leið, en áður hafa bæði 
Grikkland og Írland neyðst til að 
leita á náðir Evrópusambandsins 
til að bjarga sér út úr óviðráðan-
legri kreppu.

Fjármálaráðherrar Evrópu-
sambandsríkjanna, sem hittust 
í Ungverjalandi í gær, segja að 
jafnframt aðstoðinni verði Portú-
gölum sett ströng skilyrði um 
aðhald í ríkisfjármálum, sem eiga 
að tryggja að landið geti greitt af 
lánum sínum næstu þrjú árin. Þau 
skilyrði verða enn strangari en 
þær aðhaldsaðgerðir, sem portú-
galska þingið hafnaði, þannig að 
nú bíða evrópskra og portúgalskra 
ráðamanna erfiðar samningavið-
ræður.

Ekki er þó víst að stjórnvöld-
um Grikklands, Írlands og nú 
Portúgals takist að standa við þau 
ströngu skilyrði, sem þeim hafa 
verið sett. Mikil reiði hefur verið 
meðal almennings, sem hefur 
átt erfitt með að sætta sig við að 
aðhaldsaðgerðirnar bitni á þeim 
sem síst skyldi.

Þannig fengu Grikkir í gær 
áminningu frá Seðlabanka Evr-
ópu um að standa við tímaáætlun 
um þær aðgerðir, sem þeir hafa 
skuldbundið sig til að hrinda í 
framkvæmd.

„Við minntum grísk stjórnvöld 
á það að mikilvægt sé að halda 
sig við markmið um fjárlagahalla 
næstu árin,“ sagði Jean Claude 
Juncker, fjármálaráðherra Lúx-
emborgar, sem jafnframt er aðal-
talsmaður evruríkjanna. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Portúgal þarf 
80 milljarða
Portúgölum verða sett skilyrði um strangar aðhalds-
aðgerðir. Grikkir fengu áminningu frá Evrópusam-
bandinu um að standa við þau skilyrði sem þeim 
voru sett um aðhald í ríkisfjármálum.

NAFNARNIR JEAN-CLAUDE JUNCKER OG JEAN-CLAUDE TRICHET Fjármálaráðherra 
Lúxemborgar og bankastjóri Seðlabanka Evrópu á fundinum í Ungverjalandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

1 Hvað heitir safnstjóri Hins ís-
lenzka reðasafns?

2 Hvað fær Hreyfingin marga 
þingmenn samkvæmt nýjustu skoð-
anakönnun Fréttablaðsins?

3 Hvaða ár var íþróttahúsið við 
Strandgötu í Hafnarfirði reist?

SVÖR 

1. Sigurður Hjartarson. 2. Engan. 3. 1970.

ALÞINGI Næstum 500 þúsund króna 
munur er á lægstu grunnlaunum 
sérfræðinga í Stjórnarráðinu og 
hæstu heildarlaunum sérfræðinga. 
Almennt er mikill munur á grunn-
launum og heildarlaunum starfs-
manna Stjórnarráðsins.

Gunnar Bragi Sveinsson Fram-
sóknarflokki spurðist nýverið fyrir 
um launamálin. Í svari fjármála-
ráðherra eru laun fjögurra flokka 
starfsmanna tilgreind; skrifstofu-
stjóra, deildarstjóra, sérfræðinga 
og stjórnarráðsfulltrúa.

Fulltrúarnir hafa lægstu grunn-
launin, tæplega 245 þúsund krónur 

en hæstu heildarlaun stjórnarráðs-
fulltrúa eru rúmlega 585 þúsund.

Lægstu grunnlaun sérfræðinga 
eru tæplega 280 þúsund krónur 

en hæstu heildarlaun 770 þúsund. 
Deildarstjórar hafa lægst 295 þús-
und í grunnlaun en hæst verða 
heildarlaun þeirra 635 þúsund. 
Lægstu grunnlaun skrifstofustjóra 
eru 535 þúsund en hæstu heildar-
laun þeirra 715 þúsund. 

Nokkur munur er á hæstu og 
lægstu grunnlaunum hvers starfs-
mannaflokks fyrir sig. Minnstur 
hjá stjórnarráðsfulltrúum; 100 þús-
und krónur en mestur hjá sérfræð-
ingum; 350 þúsund krónur. Flestir 
starfsmenn Stjórnarráðsins falla í 
flokkinn sérfræðingar samkvæmt 
svarinu; alls 228.   - bþs

Mikill munur er á grunnlaunum og heildarlaunum starfsmanna Stjórnarráðsins:

Vel smurt ofan á grunnlaunin

STJÓRNARRÁÐIÐ Töluverður munur er 
á lægstu grunnlaunum sérfræðinga og 
hæstu heildarlaunum þeirra. 

REYKJAVÍK Borgarráð Reykja-
víkurborgar hefur samþykkt að 
bjóða út verk fyrir yfir 200 millj-
ónir króna á næstunni. Gert er 
ráð fyrir að framkvæmdirnar 
skapi tímabundin störf sem jafn-
gilda fimmtán ársverkum.

Um er að ræða framkvæmdir 
við lóðir grunnskóla sem áætl-
að er að kosti um 100 milljón-
ir króna og lóðir leikskóla sem 
kosta munu um 35 milljónir 
króna. Þá verður 70 milljónum 
króna varið til framkvæmda sem 
bæta eiga umferðaröryggi.  - bj

200 milljóna verk í útboð:

Bæta skólalóðir 
og gönguleiðir

VEISTU SVARIÐ?
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Fyrirlestrar 
Christopher Vasey

Að deyja er 
að fæðast fyrir 

handan
14. apríl 2011 kl. 20:00
Radisson Blu Saga Hotel
v/Hagatorg, 107 Reykjavík

Þess vegna
lifum við eftir 

andlátið
15. apríl 2011 kl. 20:00
Radisson Blu Saga Hotel
v/Hagatorg, 107 Reykjavík

Erindin verða flutt á ensku.
Aðgangseyrir 500 kr.

Skipuleggjandi: 
Christof.Leuze@leuze.de

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Hvaða sparnaður 
hentar best á 
ólíkum æviskeiðum?

Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld hjá Landsbankanum  

og nú eru í gangi námskeið sem fjalla um sparnað á  

ólíkum tímum á lífsleiðinni. Námskeið verður haldið 

14. apríl kl. 20 í Landsbankanum Grafarholti, Vínlandsleið.

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, 

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. Skráning og  
nánari upplýsingar á landsbankinn.is 
og í síma 410 4000.

Við hlökkum til að sjá þig. 

Sigurður B. Stefánsson, sjóðstjóri
hjá Eignastýringu Landsbankans.

FJÖLMIÐLAR Í minnisblaði menntamálaráðu-
neytisins til menntamálanefndar Alþing-
is kemur fram að eftirlitsstofnun EFTA, 
ESA, vísi til sérlaga um Ríkisútvarpið ohf. 
í ákvörðun sinni um stöðu Ríkisútvarpsins 
(RÚV). Ákvörðun ESA varðar umbætur sem 
íslenska ríkið á að gera til að skilja á milli 
samkeppnisreksturs og almannaþjónustu í 
rekstri RÚV. 

Í bréfi 365 miðla til menntamálanefnd-
ar um mánaðamótin, sem greint var frá í 
Fréttablaðinu í vikunni, er átalinn seina-
gangur í umbótum á lagaumhverfi fjölmiðla 
og talið að ESA vísi til þess að taka eigi á 
samkeppnisumhverfi í nýjum heildarlögum 
um fjölmiðla sem í vikunni voru tekin til 

annarrar umræðu á Alþingi. Skúli Helga-
son, formaður menntamálanefndar, segir 
hins vegar ekki óeðlilegt að 365 miðlar hafi 
misskilið efni ákvörðunar ESA. „Enda hefur 
félagið ekki í höndum þau bréf og önnur 
samskipti á milli ESA og íslenskra stjórn-
valda sem liggja til grundvallar ákvörðun-
inni,“ segir hann.

Í athugasemd sem menntamálaráðuneytið 
sendi blaðinu vegna málsins er áréttað að 
tekið sé á samkeppnismálum í frumvarpi til 
fjölmiðlalaga í kafla um dreifingu hljóð- og 
myndefnis. Eðlilegt sé hins vegar að sér-
stakar takmarkanir eða heimildir til handa 
RÚV séu í sérlögum um það félag. 

 - óká

Menntamálaráðuneyti og menntamálanefnd segja misskilnings gæta hjá 365:

ESA vísaði til sérlaga um Ríkisútvarpið

ÚTVARPSHÚSIÐ EFSTALEITI ESA vill umbætur til að 
skilja á milli samkeppnisreksturs og almannaþjónustu 
í rekstri RÚV.

PERÚ, AP Keiko Fujimori, dóttir 
umdeilds fyrrverandi forseta 
í Perú, á samkvæmt skoðana-
könnunum raunhæfa möguleika 
á öðru sætinu í forsetakosning-
um í Perú, sem haldnar verða á 
morgun. 

Reiknað er með að kosið verði 
milli tveggja efstu í seinni 
umferð kosninganna, sem haldn-
ar yrðu í júní.

Faðir hennar er Alberto Fuji-
mori, sem var sakaður um spill-
ingu árið 2000 og flúði þá til 
Japans, en þaðan voru foreldrar 
hans. Hann var svo handtekinn í 
Síle árið 2005 og afplánar nú 25 
ára fangelsisdóm fyrir mannrétt-
indabrot. 

Keiko tók í reynd við stöðu for-
setafrúar um skeið eftir að faðir 
hennar, þá forseti, skildi við 
móður hennar. - gb

Dóttir umdeilds forseta:

Keikó vill verða 
forseti í Perú

ÁKAFUR STUÐNINGSMAÐUR Með 
kosningaspjald á fjölmennum fundi.

NORDICPHOTOS/AFP

Guðfríður Lilja á þing á ný
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, 
þingmaður VG, er snúin til baka úr árs 
fæðingarorlofi. Ólafur Þór Gunnarsson 
gegndi störfum í fjarveru hennar.

ALÞINGI

PERSÓNUVERND Ekki er ástæða til 
að gera athugasemdir við notkun 
eftirlitsmyndavéla í fangaklefum 
sem nýttir eru til að vista hand-
tekna menn í stuttan tíma að mati 
Persónuverndar.

Fram kemur í áliti stofnunar-
innar að tilgangurinn með vöktun 
klefanna sé að koma í veg fyrir 
að fólk vinni sjálfu sér mein 
sökum ölvunar eða vímuefna-
neyslu. Klefarnir séu aðeins ætl-
aðir til vistunar í minna en sólar-
hring, og því sé ekki ástæða til að 
amast við vöktuninni.  - bj

Myndavélar í fangaklefum:

Amast ekki við 
eftirliti í klefum
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Laugardagur til lista
Í dag milli kl. 13.30 – 14.30 munu þeir Pétur Ármannsson 
og Ólafur Gíslason fjalla um Hörð Ágústsson, listmálara og 
fræðimann í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19.  
Jafnframt verða verk Harðar úr einkaeign til sýnis.

Sýningin verður opin alla virka daga kl. 11.00 – 15.30 og á 
laugardögum kl. 12.00 – 17.00 í apríl.

Verið velkomin.

Taíland

Balí
og Java

Bútan

18. maí – 1. júní
Pattaya
Verð frá 199.000 kr²
11. – 27. júlí
Koh Samui
Verð frá 275.000 kr²
11. – 23. október
Hua Hin
Verð frá 239.000 kr²
30. október – 20. nóvember
Phuket
Verð frá 287.500 kr²
12. – 25. nóvember
Krabi
Verð frá 267.000 kr²
Jólaferð 17. desember – 2. janúar
Hua Hin
Verð frá 388.000 kr²

Verð frá 368.000 kr²

Verð frá 687.000 kr²

14. september -  6. október
Fjölbreytt ferð um 
Jakarta á Jövu og 
Seminyak og Ubud á Balí.
Fjöldi skoðunarferða 
innifaldar.
Íslensk fararstjórn.

11. – 23. október
Örfá sæti fáanleg.

¹ Verð per mann í tvíbýli í ferð til Pattaya 18. maí – 1. júní.
² Verð miðað við einstakling í tvíbýli.
Með fyrirvara um prentvillur. Nánari upplýsingar á www.oriental.is

Hjólað um

Laos
Verð frá 377.000 kr²
12. – 25. nóvember
Mögnuð ævintýrareisa.

NÁNAR Á
oriental.is

g. Mögnuð æv

Ferðaskrifstofan Óríental ehf.
www.oriental.is 

oriental@oriental.is
Sími 514 14 99 Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

FFFFFFer

5 ÁRA
2006-2011

Verð frá 199.000 kr¹

ÍSLENSK
 FARAR-
STJÓRN

AÐEINS 20 
SÆTI LAUS

HALLT
INNIFALIÐ

² VVVV
1112
MM

² VVÍSLENSK
 FARAR-
STJÓRN

MIKIÐ
INNIFALIÐ

EFNAHAGSMÁL Hækkandi ávöxt-
unarkrafa á óverðtryggð skulda-
bréf ríkisins er meðal annars talin 
endurspegla væntingar um aukna 
verðbólgu ef Icesave-samningarn-
ir verða felldir í þjóðaratkvæða-
greiðslu. 

„Ef svarið á laugardag verð-
ur „nei“ eins og síðustu kannan-
ir benda til þá þarf Seðlabankinn 
að fara að safna forða fyrir eyði-
merkurgönguna sem fram undan 
verður og kaupa gjaldeyri í mun 
meiri mæli. Það þýðir lægra gengi 
og meiri verðbólgu,“ segir Friðrik 
Már Baldursson, forseti viðskipta-
deildar Háskólans í Reykjavík. 

Þegar Seðlabanki Íslands kynnti 
ákvörðun um stýrivexti í síðasta 
mánuði sagði Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri það mat bank-
ans að hafnaði þjóðin nýjum Ice-
save-samningi tefði það fyrir og 
torveldaði endurkomu ríkissjóðs 
á erlenda fjármálamarkaði. „Og 
þar með mun það hafa þau áhrif 
að áform um afnám gjaldeyris-
hafta munu ganga hægar fram 
heldur en ella,“ sagði hann. Seðla-
bankinn kynni þá að þurfa að grípa 
til gjaldeyrisforðans til að greiða 
niður erlend lán ríkisins sem væru 
á gjalddaga í lok þessa árs og byrj-
un þess næsta. „Og þá munum við 
væntanlega þurfa að auka eitthvað 
gjaldeyriskaupin, sem þýðir eitt-
hvað lægra gengi og aðeins meiri 

Verðbólguvæntingar 
aukast vegna Icesave
Ávöxtunarkrafa á óverðtryggð skuldabréf ríkisins hefur hækkað síðustu daga. 
Hækkunin er meðal annars rakin til væntinga um „nei“ við Icesave-samningn-
um. Gengisveiking vegna gjaldeyriskaupa Seðlabankans þrýsti á verðhækkanir.

Í umfjöllun Greiningar Íslands-
banka um skuldabréfamarkaðinn 
í gær segir að töluverðar sviptingar 
hafi verið síðustu daga, einkan-
lega í lengri flokkum óverðtryggðra 
ríkisbréfa. Velta með bréfin hafi 
verið óvenjumikil og söluþrýstingur 
ráðandi. Þannig hafi ávöxtunar-
krafa skuldabréfa með gjalddaga 
á árunum 2016 til 2031 í fyrradag 
hækkað um 0,06 til 0,23 prósentu-
stig. Ástæðan er talin aukin óvissa 
meðal fjárfesta um þjóðaratkvæða-
greiðsluna um Icesave.

Óvissa hefur áhrif

verðbólgu og aðeins minni kaup-
mátt,“ sagði hann þá. 

Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðu-
maður greiningardeildar Arion 
banka, segir þess vissulega merki 
að væntinga um afdrif Icesave 
gæti á skuldabréfamarkaði. Hún 
áréttar hins vegar að fleiri hlut-
ir en Icesave-kosningin ein ýti 
undir væntingar um verðbólgu, 
svo sem hækkandi olíuverð og 
aukin umsvif á fasteignamarkaði. 
Þá segir hún einnig gæta áhrifa 
vegna væntinga markaðsaðila 
um hvaða áhrif aukið innstreymi 
aflandskróna, vegna fyrsta skrefs 
í afnámi gjaldeyrishafta, muni 

hafa á eignaverð í landinu og þar 
með verðbólgu. 

Friðrik Már bendir hins vegar 
á að þótt mikilvægir áhrifaþættir 
kunni að auka væntingar um verð-
bólgu þá hafi hækkun á ávöxtun-
arkröfu ríkisskuldabréfanna orðið 
síðustu tvo til þrjá daga, en þá tóku 
kannanir að sýna meirihluta fyrir 
„nei-i“ í kosningunni um Icesave. 
„Olíuverðið, fasteignamarkaður-
inn og afnám hafta eru allt hlut-
ir sem hafa legið fyrir í lengri eða 
skemmri tíma og áhrifin hefðu átt 
að vera komin fram áður,“ segir 
hann.  
 olikr@frettabladid. is
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■ RIKB 16 1013 ■ RIKB 19 0226
■ RIKB 25 0612 ■ RIKB 31 0124

Ríkisskuldabréf

Útgefandinn Viðskipti með ríkisskulda-
bréf síðustu daga þykja endurspegla 
væntingar fjárfesta vegna þjóðaratkvæða-
greiðslunnar um Icesave.



Áfram-hópurinn eru þverpólitísk grasrótarsamtök fólks sem telur að best sé fyrir okkur að ljúka Icesave málinu með 
samþykkt fyrirliggjandi samnings í þjóðaratkvæðagreiðslunni 9. apríl nk. Starf hópsins byggir á frjálsum framlögum 
einstaklinga og fyrirtækja og sjálfboðavinnu fjölda fólks.

Viljir þú leggja fjárhagslegt lið: 0111-26-100244 og kt. 640311-0530. Það munar um allt.

Viltu veðja?

Nei við Icesave er óábyrgt veðmál 
um framtíð okkar allra. 
Nei kostar okkur að lágmarki 135 milljarða 
– ef við vinnum bæði dómsmálin – 
en 456 milljarða ef þau tapast. 

Ár deilna og dómsmála verða ár samdráttar 
og erfiðleika sem munu bitna á okkur öllum. 

Við borgum líklega ekkert ef við kjósum já.
Samkvæmt frétt Financial Times í fyrradag 
munu eignir þrotabúsins greiða allan samninginn  
– ef við samþykkjum hann.

Í dag höfum við tækifæri til að ljúka málinu með sátt 
– það tækifæri kemur ekki aftur.

Veljum það sem er best fyrir Ísland.



við þjóðaratkvæðagreiðslu
9. apríl 2011



Þjóðaratkvæðagreiðsla 2011



16 9. apríl 2011  LAUGARDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

SPOTTIÐ

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

En þegar þér talið sé já yðar 
já og nei sé nei.“ Þetta er 
nýjasta þýðingin á þekktri 
setningu úr fjallræðunni 

sem fyrir einhverjar sakir festist 
með öfugri merkingu við Fram-
sóknarflokkinn á sinni tíð. Boð-
skapurinn er að tala skýrt og meina 
það sem sagt er. Í dag er Íslending-
um ætlað að hlýða þessu kalli.

Þjóðin tekur sjálf ákvörðun um 
Icesave-lögin og situr uppi með 
hana hver sem hún verður, án þess 
að geta kallað nokkurn til ábyrgðar 
eins og gerist þegar Alþingi á síð-
asta orðið um mál. 

Ríkisstjórnin fékk mikinn meiri-
hluta Alþingis til að samþykkja 
Icesave-lögin með stuðningi Sjálf-

stæðisflokks-
ins. Segi þjóðin 
nei ætlar ríkis-
stjórnin eigi að 
síður að sitja 
eins og hún hafi 
sjálf sagt nei. 
Segi þjóðin já 
ætlar forsetinn 
að sitja eins og 
hann hafi sam-
þykkt lögin. 

Fyrir hvor-
ugum málstaðnum er forysta sem 
ætlar að bera ábyrgð. Þannig gefur 
ríkisstjórnin til kynna að sigur 
andstæðinganna hafi ekki meiri 
efnahagsáhrif en svo að allt verði 
með felldu þótt þeir hafi betur. 

Með nokkrum sanni má segja að 
markmið þjóðaratkvæðagreiðsl-
unnar sé að gera út um gildi laga 
en ekki hvort ríkisstjórn eða for-
seti skuli sitja. En málið er flókn-
ara. 

Hvernig eiga kjósendur að vita 
hvort alvöruþungi býr að baki hjá 
ríkisstjórninni annars vegar og 
forsetanum hins vegar? Eina skýra 
leiðin til þess að kalla það fram er 
að úrslitin hafi afleiðingar fyrir þá 
sem tillögurnar gera þannig að já 
þýði já og nei sé nei. Flóttinn frá 
ábyrgð skýrir að hluta minnkandi 
stuðning við lögin í skoðanakönn-
unum og að margir hyggjast nota 
tækifærið til að segja ríkisstjórn-
inni til syndanna. 

Já, já; nei, nei

Forystumenn SA og ASÍ 
hafa gert þveröfugt við 
ríkisstjórnina. Þeir hafa í 
fullri hreinskilni sagt að 

fall laganna muni hafa áhrif á til-
raun þeirra til að semja til þriggja 
ára. Þessi ábyrga afstaða fór öfugt 
í formann Framsóknarflokksins og 
innanríkisráðherrann. Tvo daga í 
röð fengu þeir forsíðu Morgun-
blaðsins til að staðhæfa að í þess-
ari afstöðu fælust hótanir er græfu 
undan lýðræðinu.

Þetta eru staðhæfingar án rök-
semda. Á það er að líta að fulltrú-
ar launafólks og atvinnufyrirtækja 
sitja andspænis hvor öðrum við 
samningaborðið. Geta þeir hótað 

hvor öðrum þegar þeir eru sam-
mála? Erfitt er að færa rök fyrir 
því. Þegar kenningin um hótunina 
er fallin leiðir af sjálfu sér að 
engin rök eru lengur fyrir ásök-
unum um andlýðræðislega hegðun. 

Raunveruleikinn er sá að for-
maður Framsóknarflokksins og 
innanríkisráðherrann eru að ásaka 
forystumenn SA og ASÍ fyrir að 
vera samkvæmir sjálfum sér. Bæði 
samtökin hafa lýst því að samn-
ing til þriggja ára sé ekki unnt að 
gera nema fjárfestingar aukist í 
atvinnulífinu. 

SA og ASÍ hafa fyrir löngu sagt 
að höfnun Icesave-laganna dragi 
úr líkum á að sá hagvöxtur verði 

sem þeir stefna að til að styrkja 
fyrirtækin og bæta kjörin. Nú geta 
menn eðilega haft ólíkar skoðan-
ir á slíku mati. En fram til þessa 
hefur enginn dregið í efa að þeir 
hefðu rétt til að byggja á því. Þegar 
þeir leggja skipum sínum saman er 
verið að gæta almannahagsmuna.

Forystumenn vinnumarkaðar-
ins verða vitaskuld að rökstyðja 
sitt mál. Það verða hinir einnig að 
gera sem andmæla þeirra rökum. 
En það er ekki gild fullyrðing að 
röksemdafærsla eins sé andstæð 
sjálfu lýðræðinu. Þvert á móti er 
lýðræðinu fyrst hætta búin ef við-
urkenna ætti umræðuþöggun af 
því tagi.

Þöggun

Þá spyrja menn: Var ekki 
óvarlegt að segja þetta? 
Því má svara með annarri 
spurningu: Ef báðir aðil-

ar máls eins og hér um ræðir eru 
sammála um mikilvæga forsendu 
þess, hví ættu þeir að draga fjöð-
ur yfir þá sannfæringu þegar við 
blasir að þessi forsenda gæti fallið 
í þjóðaratkvæði? 

Hefðu þeir sagt að niðurstaða 
Icesave-kosninganna hefði engin 
áhrif á kjarasamningana væru 
fyrri orð þeirra ómerk. Þeir yrðu 

eins og ríkisstjórnin. Já þeirra 
yrði ekki já og nei ekki nei. Mál-
flutningur þeirra yrði ótrúverð-
ugur. Það væru ósannindi ef þeir 
segðu nú að niðurstaðan í þjóðarat-
kvæðinu hefði ekki áhrif. Og þögn 
væri hvít lygi. 

Þeir sem ábyrgð bera í samfé-
laginu, hvort sem er í stjórnmál-
um eða á vinnumarkaði, verða 
að segja satt. Efnahagslífið verð-
ur ekki talað í gang eins og menn 
héldu að unnt væri að tala gengi 
krónunnar upp fyrir hrun hennar. 

Það getur verið hreystimerki að 
hafa stór orð um mikilvægi þess 
að standa í lappirnar og kikna ekki 
í hnjánum. En hagvöxtur verður 
aðeins til með ákvörðunum sem 
byggjast á skynsamlegu hyggju-
viti. Formaður Framsóknarflokks-
ins og innanríkisráðherrann hafa 
ekki lagt mest til af því. 

Umræðan um Icesave-lögin 
hefur verið á þeim nótum að unnt 
væri að segja nei en fá út já. Verst 
að lífið hefur aldrei verið svo ein-
falt. 

Er hægt að segja nei en fá út já?

H
verjir ættu að setja krossinn við já á kjörseðlinum í 
Icesave-kosningunni í dag?

Það ættu þeir klárlega að gera sem vilja ljúka 
stjórnmáladeilum og lögfræðiþrefi við nágranna- 
og vinaríki okkar og tryggja Íslandi þann stuðning 

og samstarf sem við þurfum á að halda til að vinna okkur út úr 
efnahagskreppunni.

Þeir ættu sömuleiðis að kjósa 
já sem vilja ljúka Icesave-mál-
inu með samningi og hafa þar 
með stjórn á niðurstöðunni og 
hversu dýr hún verður okkur. 
Ef höfðað verður dómsmál á 
hendur Íslandi, sem er nokk-
urn veginn öruggt kjósi meiri-
hluti nei í dag, getur svo farið 

að niðurstaðan verði miklu dýrari en Icesave-samningurinn sem 
nú liggur fyrir. Það er vel skiljanlegt að fólki þyki súrt að þurfa 
að borga fyrir vondar ákvarðanir útrásarvíkinga og vanhæfra 
stjórnmála- og embættismanna, en annars vegar erum við nú 
þegar búin að borga miklu meira en nemur Icesave-samningnum 
og hins vegar viljum við ekki taka þá áhættu að enda með að borga 
meira en við þurfum.

Þeir sem vilja snúa vörn í sókn gegn atvinnuleysinu og koma 
atvinnuuppbyggingu aftur á skrið ættu að segja já. Annars er 
hætta á að lánshæfiseinkunn Íslands falli og erlendar lántökur 
ríkissjóðs komist í uppnám. Þá verður áfram erfitt að fá peninga 
inn í landið, hvort heldur er erlent lánsfé eða beina fjárfestingu. 
Dragist málið á langinn fjölgar störfum því ekki eins og þarf 
og ekki verður heldur hægt að tryggja þá kaupmáttaraukningu 
almennings sem vonir standa til. Þar á ofan yrðu auknar byrðar 
lagðar á ríkissjóð, sem þýðir að minna yrði afgangs til að standa 
undir velferðarkerfinu og margvíslegri annarri opinberri þjón-
ustu.

Atkvæðagreiðslan í dag snýst um hvort Ísland hyggist standa 
skil á innistæðutryggingum Icesave-reikninganna, ekki eitthvað 
allt annað. 

Hún snýst til dæmis ekki um Evrópusambandið. Þeir sem vilja 
hindra að Ísland gangi í þann félagsskap fá tækifæri til að segja 
hug sinn í annarri þjóðaratkvæðagreiðslu.

Atkvæðagreiðslan snýst ekki heldur um ríkisstjórnina. Þeir sem 
vilja losna við hana eiga alls ekki víst að kross við nei beri þann 
árangur. Stjórnarandstöðuna skortir afl á þingi til að bera fram 
vantraust á stjórnina. Hún hefur sjálf alls ekki gefið til kynna 
að nei í Icesave-kosningunni þýði að hún fari frá, ekki fremur en 
önnur tilefni sem stjórnin hefur fengið til að pakka saman og boða 
til kosninga. Þvert á móti er líklegast að stjórnin sitji sem fastast. 

Tilhugsunin um tvö ár enn af atvinnustefnu núverandi ríkis-
stjórnar og afleiðingar af höfnun Icesave-samkomulagsins þar 
ofan á er raunar lítt bærileg.

Verður niðurstaðan að við höfnum Icesave og 
sitjum að auki uppi með stjórnina í tvö ár enn?

Já fyrir atvinnu 
og uppbyggingu



og endursöluaðilar um land allt. www.lgmobile.is Skannaðu QR kóðann
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Í dag er kosið um hvort sam-
þykkja eigi Icesave-samningana 

sem gerðir voru á milli Íslendinga, 
Breta og Hollendinga í desember 
síðastliðnum. Nýju samningarnir 
hafa náð að létta byrðarnar veru-
lega miðað við eldri samningana 
og ég tel að það muni reynast hag-
kvæmara fyrir þjóðfélagið í heild 
að samþykkja þá fremur en freista 
dómstólaleiðar. Ég mun segja JÁ 
við sáttaleiðinni.

Björgunarlínur til Íslands á grunni 
samningaleiðar
Mikill meirihluti alþingismanna 
hefur verið hlynntur því að við 
Íslendingar færum samningaleið-
ina í Icesave-málinu. Víðtæk sátt 
skapaðist um að skipa nýja samn-
inganefnd undir forystu Lee Buch-
heit með fulltrúum stjórnar og 
stjórnarandstöðu innan-
borðs. Á þeim grunni 
veittu frændþjóðir okkar 
á Norðurlöndum lánalín-
ur á afar viðkvæmum 
tíma. Ljóst er að ekki 
verður gengið lengra í 
samningaleiðinni en hinn 
nýi Icesave-samningur 
segir til um og þegar 
hefur verið samþykkt-
ur af 2/3 hluta alþingis-
manna. Betra er hér að 
fara þá sáttaleið sem er 
í boði en freista þess að 
ná fullum sigri í dóms-
máli. Sáttaleiðin er því 
ekki einungis gagnvart 
Bretum og Hollending-
um heldur einnig gagnvart Norður-
landaþjóðunum í þessu tilviki.

 Sá sem kann að leysa erfið deilu-
mál með sátt er metinn verðug-
ur samningamaður til framtíðar. 
Það þarf að meta hvort kostnað-
ur Icesave-samningsins hins nýja 
sé ásættanlegur í samanburði við 
þann kostnað sem kann að hljótast 
við dómstólaleiðina eða við það að 
tefja þetta mál frekar. Oft er það 
svo að kakan sem er til skiptanna 
er ekki sú sama fyrir og eftir erfið 
og tímafrek dómsmál.

Gerist þá ekki neitt ef við segjum 
NEI?
Fjölmargir andstæðingar sáttaleið-
ar segja að engin lagaleg skylda sé 
til að samþykkja samning og ekkert 
muni gerast við það að við Íslend-
ingar höfnum samningi sem er í 
samræmi við bestu niðurstöðu hér 
að ofan. En það er einmitt málið – 
hættan er að það gerist ekki neitt! 
Á árinu 2010 var 3,5% samdráttur í 
vergri landsframleiðslu á Íslandi á 
meðan heimshagvöxtur var 5% að 
meðaltali, drifinn að mestu af hag-

vexti nýmarkaðsríkja. Hagvöxtur 
í Evrópu var að meðaltali um 2% í 
fyrra. Stöðnun í 2-3 ár til viðbótar 
veldur beinu fjárhagstjóni sem er 
mun hærra en sá kostnaður sem nú 
reiknast af sáttaleið. Sálfræðilegt 
tjón Íslendinga að halda áfram að 
deila um þetta mál í stað þess að 
halda áfram fram á veginn getur 
vegið enn þyngra. Það þarf kraft, 
hóflega bjartsýni og jákvæðni til að 
byggja upp! 

Líklegasta niðurstaðan af dóm-
stólaleið er þó verri en hér er lýst, 
þar sem NEI kýs yfir okkur stöðn-
un í 2-3 ár í stað hagvaxtar auk 
þess sem Íslendingum verði gert 
að greiða höfuðstól í samræmi við 
þann samning sem nú liggur fyrir. 
Þá er hins vegar alls óljóst hvaða 
vaxta- og greiðslukjör bjóðast. 

Að segja NEI við sáttaleiðinni 
eykur óvissu og áhættu í augum 
erlendra fjárfesta og lánastofn-
ana gagnvart íslenska ríkinu og 
aðilum með tekjur í íslenskum 
krónum. Það mun bitna á lánskjör-
um og fjármögnunarmöguleikum 
ríkis, sveitarfélaga, smærri og 
meðalstórra fyrirtækja og heimila 

landsins. Skert aðgengi 
að fjármögnun í formi 
lánsfjár eða eiginfjár 
skerðir samkeppnis-
stöðu, sem leiðir til þess 
að minna er til skipt-
anna hjá atvinnurekend-
um og launþegum. Ríki 
og sveitarfélög hafa 
þá minna fé til rekstr-
ar samfélagsþjónustu á 
borð við skóla og heil-
brigðisþjónustu.

Kaupmáttur launa-
tekna er hér með lægsta 
móti og atvinnuleysi það 
hæsta á Norðurlönd-
um nú um stundir. Við 
áframhaldandi kyrr-

stöðu á Íslandi á sama tíma og 
hagvöxtur ríkir hjá grannþjóðum 
breikkar það bil frekar.

En hvað gerist ef við segjum Já?
Miðað við stöðu eignasafns gamla 
Landsbankans nú eru allar líkur á 
því að heildarkostnaður ríkisins við 
að fara sáttaleiðina fari ekki yfir 
20-50 milljarða króna. Þó að það 
séu vissulega umtalsverðir fjár-
munir eru þetta ekki háar tölur í 
samanburði við þá hagsmuni sem 
hér er um að tefla. 

Með því að segja JÁ stígum við 
skref til þess að rjúfa kyrrstöðuna 
og stígum fyrstu skref til að hefja 
endurreisn íslenska hagkerfisins. 

Svo þarf að sjálfsögðu fleira að 
koma til, eins og skýr og trúverð-
ug stefnumörkun til framtíðar af 
hálfu stjórnvalda sem veitir þátt-
takendum í atvinnulífinu umgjörð 
til að skapa langtímaverðmæti til 
handa viðskiptavinum, launþegum, 
eigendum fyrirtækja og samfélags-
ins alls. 

Ég ætla að segja JÁ við sáttaleið-
inni.

Nýju samn-
ingarnir hafa 
náð að létta 
byrðarnar 
verulega 
miðað við 
eldri samn-
ingana

Hættan á að 
ekkert gerist

Það var sorglegt að horfa upp 
á manninn á Álftanesi eyði-

leggja húsið sitt hér um árið til 
að ná sér niður á bönkunum. Ég 
fæ ekki varist þeirri tilhugsun að 
íslenska þjóðin, illa haldin af sorg 
og reiði eftir bankahrunið, muni 
með svipuðum hætti eyðileggja 
fyrir sjálfri sér, hafni hún Icesave-
samningnum. Gremja landsmanna 
er skiljanleg og nú ætla margir að 
finna þessum tilfinningum útrás 
með því að segja nei í þjóðarat-

kvæðagreiðslu. En haldi menn að 
þar með bjóði þeir fjármálamönn-
um birginn er það misskilningur. 
Nei-ið er miklu líklegra til þess 
að stórauka vanda þjóðarinnar, 
auk þess sem það er siðferðilega 
óverjandi. Frá siðfræðilegu sjón-
armiði virðist mér Icesave-málið 
vera einfalt. Með neyðarlögunum 
var innistæðueigendum Lands-
bankans mismunað í grófum drátt-
um þannig að Íslendingar fengu 
allt sitt bætt, útlendingar ekkert. 
Samningurinn sem nú er kosið 
um dreifir byrðinni af því hörmu-
lega máli á sanngjarnan hátt milli 
þeirra þriggja þjóða sem hlut eiga 
að því (auk þess sem eignir gamla 
Landsbankans munu líklega duga 
fyrir nær öllum hlut Íslendinga). 
Segjum því já við samningnum.

Nei mun bitna á 
sjálfum okkur

www.virk.is

Vinnum saman 
 ráðstefna um starfsendurhæfingu

GRAND HÓTEL
miðvikudaginn 13. apríl kl. 8.30-16.30 
Ráðstefnan er sérstaklega ætluð fagfólki í starfsendurhæfingu

Dagskrá
08:30 – 09:00 Morgunkaffi

09:00 – 09:45 VIRK – staða og þróun
  Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VIRK

09:45 – 10:15 Mikilvægi starfsendurhæfingar
  Guðrún Sigurjónsdóttir, Velferðarráðuneyti

10:15 – 10:45 Starfsendurhæfing í samstarfi við atvinnulíf
  Svava Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur, sérfræðingur hjá VIRK

10:45 – 11:00 Kaffi

11:00 – 11:30 HVERT starfsendurhæfing 
  Jón Steinar Jónsson, heilsugæslulæknir og lektor við Læknadeild HÍ

11:30 – 12:00 Áhrif starfsendurhæfingar á fátækt, félagslega einangrun og virkni 
  Halldór Guðmundsson, lektor við Félagsráðgjafadeild HÍ
  og Kristján Már Magnússon, sálfræðingur

12:00 – 12:45 Matur

12:45 – 13:30 Að ryðja úr vegi!  Starfsendurhæfing frá ólíkum sjónarhornum
  Kristjana Fenger, lektor í iðjuþjálfunarfræði við Háskólann á 
Akureyri

13:30 – 14:15 Starfshæfnismat og ICF – þróun og rannsóknir hjá VIRK
  Ása Dóra Konráðsdóttir, sjúkraþjálfari, sérfræðingur hjá VIRK

14:15 – 15:00 Þrálátir verkir og óvinnufærni – árangur þverfaglegrar endurhæfingar
  Magnús Ólason, yfirlæknir Verkjasviðs Reykjalundar

15:00 – 15:15 Kaffi

15:15 – 15:45 Starfsendurhæfing í kjölfar andlegra veikinda
  Sveina Berglind Jónsdóttir, sálfræðingur, sérfræðingur hjá VIRK

15:45 – 16:15 Orkubúskapur og endurhæfing
  Magna Fríður Birnir, hjúkrunarforstjóri HNLFÍ 

16:15 – 16:30 Samantekt og ráðstefnulok

Ráðstefnustjóri er Þorsteinn Sveinsson, sérfræðingur hjá VIRK  

Dagskrá og veitingar eru í boði VIRK – Starfsendurhæfingarsjóðs. Þátttakendur eru 
beðnir að skrá sig á heimasíðu VIRK, www.virk.is eða með því að senda tölvupóst á
virk@virk.is fyrir kl. 12.00 þriðjudaginn 12. apríl

Ráðstefnan verður send út með fjarfundarbúnaði til:

• Akureyrar / hjá Símey / skráning hjá Önnu
  Guðnýju / anna@ein.is eða í síma 460-3600
• Austurlands / hjá Þekkingarneti Austurlands     
  skráning hjá Katrínu / katrinas@tna.is
  eða í síma 470-3800
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Landsbankinn var seldur í 
skömmtum á almennan mark-

að fram á sumarið 2002, allir gátu 
skráð sig fyrir hlut. Án skýringa 
var ferlinu þá kúvent. Í mála-
myndarútboði var þremur mönn-
um afhentur ráðandi hlutur.

Þeir voru lægstbjóðendur. 
Kaupin voru fjármögnuð af ríkinu 
að verulegum hluta. Fyrirvarar 
fylgdu um afskriftir og uppgjörs-
gjaldmiðil.

Málverkasafn bankans fylgdi 
með.

Nýir eigendur bankans settu 
allt í botn. Eimskip, Sjóvá, Morg-
unblaðið, Atlanta, Samskip, Lands-
bankinn eirði engu, reyndi við allt, 
gaf engin grið. Þekktur maður úr 
viðskiptalífinu komst svo að orði 
að dómarinn sæti upp í stúku að 
borða pulsu og kók.

Svona var Ísland. Sérstakur 
saksóknari hefur lítið aðhafst 

vegna Landsbanka. En nú berast 
tíðindi að utan. Efnahagsbrota-
deild breskra yfirvalda, Serio-
us Fraud Office, hefur hafið að 
rannsaka færslur Landsbankans 
með breskar innistæður rétt fyrir 
hrun.

Vitnað er í bréf frá 
skilanefnd Landsbanka 
til fyrrum stjórnar-
manna sem lýsir hvern-
ig 174 milljón pund, 
rúmir 32 milljarðar 
króna, voru færð út úr 
bankanum daginn sem 
hann fór í þrot. Með 
„ólögmætum hætti“. 
Megnið af peningun-
um hafi verið sendir til 
félaga í eigu eða undir 
stjórn Björgólfs Thors 
Björgólfssonar og föður 
hans Björgólfs Guð-
mundssonar.

Feðgarnir voru ekki aðeins 
aðaleigendur heldur líka stærstu 
lántakendur Landsbankans. 
Fjármálaeftirlitið fullyrti að lán-
veitingar bankans til Björgólfs 
Thors hefðu farið langt fram yfir 
lögbundið hámark árið 2007.

Björgólfur Thor segist hvergi 
hafa komið nálægt stjórn Lands-

banka. En hann var aðalfulltrúi 
á neyðarfundum um mögulega 
björgun bankans rétt áður en 
bankinn fór í þrot. Rétt áður en 
fullyrt er að innistæður breskra 
sparifjáreigenda voru látnar 

renna í vasa þeirra 
feðga, aðaleigenda 
bankans, með „ólög-
mætum hætti“ kort-
ér fyrir hrun. Það eru 
þessar innistæður sem 
Bretar og Hollendingar 
vilja að íslenskir skatt-
greiðendur borgi til 
baka.

Varst þú einn af aðal-
eigendum Landsbanka 
Íslands? Fékkst þú 
færslur úr bankanum 
skömmu áður en skila-
nefnd tók hann yfir? 
Vilt þú játa glæp?

Viltu „redda“ þessum mönnum? 
Trúir þú því að hjól atvinnulífsins 
taki að snúast við það eitt að skera 
þá niður úr snöru á meðan ekk-
ert annað er aðhafst, engu öðru 
breytt? Kjóstu þá „Já“ við Icesave, 
þá samþykkir þú óbreytt ástand 
og að borga fyrir peningana sem 
hurfu úr Landsbanka Íslands kort-
ér fyrir hrun.

Björgólfur 
Thor segist 
hvergi hafa 
komið ná-
lægt stjórn 
Landsbanka.

Veljum viðstöðu-
minnstu leið-

inar út úr þessum vanda, 
bætum ekki gráu ofan 
á svart og segjum já við 
síðasta og lokasamningi 
Icesave.

Kæru Íslendingar. 
Brátt verður kosið um nýj-

asta Icesave-samninginn. Allir eru 
sammála að málið sé afar flókið og 
að kosið verður um hvor afarkost-
urinn sé skárri. Breyturnar eru 
mikilvægar og þónokkrar og því 
vandi um að velja. Fyrir marga er 
þetta samviskuspurning, en með 
samviskunni má færa góð rök fyrir 
því að svara bæði með eður ei. 
Fyrir marga er spurningin greini-
lega sú hvort það sé til dæmis rétt-
látt að „óviðkomandi“ þriðju aðilar 
fari að borga innistæður reikninga 
ókunnugra einstaklinga og félaga 
í öðru landi? Hvort almenning-
ur eigi að borga skuldir „óreiðu-
manna“? 

En málið er auðvitað flóknara 
en það. Með þeim samningum sem 
voru og eru í gildi, skuldbundum 
við okkur til að standa vörð um 
innistæður reikningseigenda í 
erlendum útibúum, allt að 20 þús-
undir evra. Hollendingar tóku upp 
á sitt einsdæmi að tryggja inni-
stæður upp á 100 þús. evra. Það 
er þeirra böggull. Heildarskuldir 

þrotabús föllnu bankanna (skuldir 
„óreiðumannanna“) sem afskrif-
uðust við fall þeirra voru auðvi-
tað margfalt hærri. Það sem eftir 
stendur eru inneignir einstak-
linga og félaga allt að 20 þúsund-
um evra. Mörgum þessara eigenda 
finnst auðvitað réttlátt að Íslend-
ingar borgi allar innistæður og er 
er heitt í hamsi. 

Væri dæminu snúið við fyndist 
mörgum Íslendingum ekkert sjálf-
sagðara en að erlendir bankar eða 
ríki stæðu við sínar skuldbinding-
ar gagnvart innistæðueigendum. 
Annað væri samningsbrot, glæp-
samlegt, og frekar ljóst hvernig 
það mál færi fyrir dómstólum. Það 
er ekki bara að dómstólaleiðin sé 
áhættumeiri vegna dóma sem þá 
kynnu að falla og gætu þannig auð-
veldlega leitt til enn hærri Icesave 
reiknings, heldur líka vegna þess 
hversu mikils álithnekkis Íslend-
ingar þá fengju á sig. Og það ofaná 
þann stimpil sem var byrjað að 
nota á okkur í kjölfar bankahruns-
ins 2008. Þá var Ísland og Íslend-
ingar lítið þekktir, en þeir sem 
til þekktu, þekktu okkur af góðu 
og heiðarlegum háttum. Þá feng-
um mikinn skell og villimanna-
bragðkeim var að finna af okkur 
í sumum fjölmiðlum Evrópu, sem 
endurspeglaði almenningsálitið 
a.m.k. í Hollandi. Sá faraldur hefur 
rénað, en myndi herja aftur af mun 

meiri styrk í kjölfar kosninganna 
sem framundan eru ef svarið við 
Icesave 3 verður neikvætt. 

Viljum við þá finna enn betur 
fyrir þeim umræðum sem þá voru 
uppi með öllum þeim áhrifum á 
Íslenskt efnahagslíf sem veikt er 
fyrir? Verða fyrir enn frekari álits-
hnekki og fá „óreiðumannastimpil-
inn“ á alla Íslendinga? Eða veljum 
við öruggari leiðina, látum inni-
stæður þrotabúanna ganga upp í 
Icesave skuldirnar og verum borg-
unarmenn fyrir restinni ef einhver 
er? En umfram allt að við stöndum 
við þær lágmarkskuldbindingar 
sem við gengumst við og berum 
þannig höfuðið hátt í framtíðinni? 
Veljum viðstöðuminnstu leiðina út 
úr þessum vanda, bætum ekki gráu 
ofan á svart og segjum Já við síð-
asta og lokasamningi Icesave.

Icesave með augum 
Íslendings í Hollandi

Ekki fyrir löngu voru vorjafn-
dægur og við flest hugsum 

okkur gott til glóðarinnar þegar 
fer að birta og veður að breytast 
til hins betra. Það er þó rétt að 
benda á að mars-mánuður er oft 
mjög erfiður vegna þess að snjó-
lega séð er engu líkara heldur en 
að risafoss gangi fram í nokkrar 
vikur og svo komi eins og stöðu-
vatn í kjölfarið sem verður lygn-
ara eftir því sem líður á.

Það er ótrúlega margt að ger-
ast í okkar ágæta samfélagi og nú 
standa fyrir dyrum eftir nokkra 
daga, svokallaðar IceSave-kosn-
ingar. Ég er algjörlega mót-
fallin því að við borgum fyrir 
dómgreindarlausa, siðblinda og 

hrokafulla einstaklinga sem 
víluðu sér ekki við að fara með fé 
Íslendinga hingað og þangað um 
heiminn og fannst það í lagi. Ég 
vil benda á ef að ég fæ símareikn-
ing minn inn um mína lúgu þá fer 
ég ekki með hann í næsta hús og 
heimta að konan þar borgi í henn-
ar óþökk, geng svo í burt og finnst 
þetta í lagi. Ég fengi væntanlega 
á mig kæru og yrði látin borga 
reikninginn minn hvort sem mér 
líkaði betur eða verr, annars 
fengi ég jafnvel dóm á mig. Að 
sama skapi á að láta þá sem eru 
ábyrgir greiða fyrir syndir sínar, 
ekki saklausa borgara.

Vegna atburðanna með nokk-
urra vikna millibili á Fimmvörðu-
hálsi og Eyjafjallajökli fengu 
margir Íslendingar áfall vegna 
jarðskjálftanna í t.d. Japan að 
undanförnu. Ég vil benda á að þó 
alltaf sé jafnerfitt að takast á við 
afleiðingar svona alvarlegs jarð-
róts og hræringa í heiminum þá 
er munurinn á íslenskum jarð-

hræringum og þeim japönsku 
eða víðar, eins og munurinn á 
milli hvals og fálka þó tölurnar 
séu svipaðar. Það er ólíklegt að 
við fáum svipaða skjálfta hér. 
Við megum því vel við una í okkar 
vanda þótt vandi sé alltaf erfiður.

Það er furðulegt hvað gengið 
hefur á í heiminum á mjög stutt-
um tíma og þjóðinni er fullkunn-
ugt um. Það eru erfiðleikar í Mið-
austurlöndum, Asíu og Afríku og 
víðar. Mikil veraldleg og úthugs-
uð mannleg átök eru í gangi sem 
eiga upphaf sitt hjá fólki en ekki 
náttúru. Ég vil bara segja að 
lokum að það er greinilegt að 
fólk þarf að átta sig á því meira 
nú en nokkru sinni áður, þar sem 
upplýsingaöldin er algjör, að við 
þurfum að standa hvert með öðru 
og trúlega breyta á einhvern hátt 
viðhorfum okkar til alheimsins og 
ýta kannski frekar undir réttsýni, 
lítillæti, auðmýkt og trú, heldur 
en hroka, yfirgang, siðblindu og 
trúleysi.

Stöndum hvert með öðru

Viltu játa glæp?

4.490 kr.
á mánuði í 18 mánuði
500 kr. símnotkun á
mán. í 6 mán. fylgir!

Staðgreitt: 74.990 kr.

Nokia C7
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Tveir
snjallir
Nokia
farsímar
hjá Nova!

Páskaegg nr. 4 og 500 kr. símnotkun

á mánuði í 6 mánuði fylgir!

5.490 kr.
á mánuði í 18 mánuði
500 kr. símnotkun á
mán. í 6 mán. fylgir!

Staðgreitt: 89.990 kr.

Nokia N8

Icesave

Gestur 
Viðarsson
ónæmisfræðingur

Icesave

Jóna Rúna 
Kvaran
blaðamaður og 
rithöfundur

Icesave

Sveinn 
Valfells
eðlisfræðingur og 
hagfræðingur



LAUGARDAGUR  9. apríl 2011

Áætlaður kostnaður Íslend-
inga vegna Icesave, annars 

vegar af dómstólaleiðinni og hins 
vegar samningaleiðinni, er met-
inn í meðfylgjandi greiningu. Sam-
kvæmt neðangreindu mati liggur 
væntur kostnaður af Icesave-mál-
inu á bilinu 0-585 milljarðar króna. 
Helstu óvissuþættirnir fyrir allar 
niðurstöður í matinu felast í óvissu 
um gengi krónunnar, útborgunum og 
endurheimtum úr þrotabúinu ásamt 
þróun vaxta hér heima og erlendis.*

Væntur kostnaður Íslendinga
Hér er einungis verið að meta 
þær fjárhæðir sem „gætu“ fallið á 
íslenska ríkið og hver staðan gæti 
orðið út frá mismunandi niðurstöð-
um árið 2016. Ekki er hér lagt mat 
á það hver sé líklegasta niðurstað-
an af dómstólaleiðinni. Þó eru niður-
stöðurnar ansi afdráttarlausar sama 
hvernig horft er á dæmið. Versta 
niðurstaðan fyrir íslenska ríkið 
(Ísland tapar svokölluðu mismun-
unarmáli) yrði verulega íþyngjandi 
og gæti leitt til greiðsluþrots, hvort 
sem gengið er út frá því að Bret-
ar og Hollendingar (B&H) fengju 
greiddar bætur í íslenskum krón-
um eða erlendri mynt. Aftur á móti 
myndi sigur í dómsmáli lágmarka 
tjón ríkisins. Samningsleiðin er þó 
mun nær bestu mögulegu útkomu 
heldur en verstu mögulegu útkomu.

*Í öllum dæmum hér á eftri er 
gert ráð fyrir sama innheimtuhlut-
falli (skv. mati skilanefndar 2.mars 
2011), að endurgreiðslur úr þrotabúi 

hefjast á þriðja ársfjórðungi 2011 
og ljúki árið 2016 og óbreyttu gengi 
krónunnar. Greiddir verði íslensk-
ir skaðabótavextir frá október 2008 
til ársins 2013 en þessir vextir eru 
í dag 3,5% (gert ráð fyrir að þeir 
verði óbreyttir til 2013). Eftir 2013 
er gert ráð fyrir að íslenska ríkið 
geti fjármagnað „þáverandi“ skuld-
bindingu á sömu kjörum og Írum 
bauðst hjá „bjargráðasjóði“ Evrópu-
sambandsins, þ.e. 5,8%.

Mögulegur kostnaður 
af báðum leiðum:
1. Töpum málinu, skaðabætur vegna 

mismununar: Í forsendum hér er 
gert ráð fyrir Ísland tapi málinu 
og kröfur B&H um fulla endur-
greiðslu og áfallna vexti vegna 
allra innstæðna yrðu teknar til 
greina, en þjóðirnar greiddu út 
á sínum tíma um 1170 milljarða 
króna til innlánshafa. Áætlaður 
kostnaður af þessari sviðsmynd 
fyrir Íslendinga er í kringum 
585 milljarðar króna en nú þegar 
væru áfallnir vextir hátt í 250 
milljarðar króna. 

2. Töpum og greiðum skaðabæt-
ur vegna lágmarkstryggingar: 
Hér er gert ráð fyrir að Ísland 
tapi málinu og B&H fái greiddar 

bætur vegna lágmarkstrygging-
arinnar (630 ma.kr) að viðbætt-
um íslenskum skaðabótavöxtum. 
Núverandi samningur byggir á 
svipaðri forsendu – en vaxtafor-
sendur eru ólíkar. Kostnaðurinn 
af þessari sviðsmynd er um 215 
ma.kr. fyrir íslenska ríkið. 

3. Töpum mismununarmálinu, 
engar skaðabætur : Ísland tapar 
málinu og þarf ekki að greiða 
skaðabótavexti til B&H. Þessi 
niðurstaða myndi kosta íslenska 
ríkið um 160 milljarða króna. Hér 
er gert ráð fyrir að íslenska ríkið 
fái fjármögnun á sömu kjörum og 
Írar eftir 2013 líkt og í dæminu að 
ofan. 

4. Samningurinn í dag: M.v. þær for-
sendur sem gefnar eru hér (sömu 
forsendur í öllum dæmum) verð-
ur áfallinn kostnaður um 40 millj-
arðar króna. 

5. Töpum málinu og greiðum lág-
markstryggingu án skaðabóta: 
Þurfum því líkt og í hinum dæm-
unum að leita á erlenda fjár-
magnsmarkaði eftir að dóms-
niðurstaða liggur fyrir árið 2013.  
Þessi niðurstaða myndi kosta um 
12 ma.kr. fyrir íslenska ríkið.

6. Vinnum málið: Íslendingar vinna 
málið, 0 kr. falla á íslenska ríkið.
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Staðan á Icesave um mitt ár 2016
miðað við óbreytt gengi

Dómstólaleiðin eða samningaleiðin
Icesave

Þorbjörn Atli 
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greiningardeild 
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19.990 kr./stgr.
500 kr. símnotkun á
mán. í 6 mán. fylgir!

Nokia C2-01

1.790 kr. á mán. í 12 mán.

29.990 kr./stgr.
500 kr. símnotkun á
mán. í 6 mán. fylgir!

Nokia 5230

2.590 kr. á mán. í 12 mán.

2.990 kr./stgr.
500 kr. símnotkun á
mán. í 6 mán. fylgir!

90 kr. á mán. í 12 mán.

Nokia X3-02

Farsímatilboð Nova gilda með áskrift og frelsi: Mánaðarleg afborgun er greidd með kreditkorti + 250 kr./mán. greiðslugjald.
Ekkert mánaðargjald í frelsi en 590 kr. í áskrift og þá fylgir 150 MB netnotkun á mánuði.

Vinsælustu

Nokia
farsímarnir
hjá Nova!

Snertiskjár

og lyklaborð

Páskaegg nr. 4 og500 kr. símnotkuná mánuði í 6 mán.
fylgir!



Gott verð í BÓNUS

PÁSKAEGG 1 KG.
SAMA VERÐ OG Í FYRRA

1998 KR.STK

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA
 KR.KG

þar sem 
efsti hluti mjaðmabeins og rófubeinið

þþ

er skorið frá og því er meira kjöt 
j gj g

og minna bein á lærinu!
g þþ

ÍSLANDSLAMB SÉRSKORIÐ
 KR.KGKR.KG

þar 
sem efsti hluti mjaðmabeins og rófubeinið ð ð

þ

er skorið frá og því er meira kjöt 
j gj g

og minna bein á lærinu!
g þg þ

ÍSLANDSLAMB SÉRSKORIÐ

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

  KR.KG.
FFEERRSSKKAARR KKJJÚÚÚÚKKLLIINNGGAABBRRIINNGGUURR

FERSKAR KJÚKLINGABRINGUR

  KR.KG.
FFEERRSSKKAARR KKJJÚÚÚÚKKLLIINNGGAABBRRIINNGGUURR

CAJ-P
GRILLOLÍA 500ml 
ÓMISSANDI Á
LAMBAKJÖTIÐ

ÍSLANDSLAMB S

KR. 270ml KR.8 stk

ORKUDRYKKUR

KR. KG.

100g BOX
KR.

LAMBHAGA SPÍNAT



Gott verð í BÓNUS

BAGUETTE BRAUÐ
129 KR.STK

nýbakað 
Í VERSLUNUM BÓNUS

KR. 4 stk.
KR. 200g

KR. 500ml.

KR.6 ltr

KR.KG 

KR.
pizza 

OSTUR 200g
KR.

KR. KR. 200g200g

pizzu 
SKINKA 125g

 KR.

KR.

KR.

KR.
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Jón Ásgeir Jóhannesson er alveg 
með það, sá hitti naglann á 

höfuðið hjá Sveppa og Audda um 
daginn. „Auðvitað er þessi tími 
eftir hrun búinn að vera ekkert 
skemmtilegur tími,“ sagði hann. 
Hárbeitt analýsa hjá Jóni. Ekki 
eins gaman eftir að þjóðin var 
„tekin“ eins og Auddi segir og sér-
staklega lítið gaman núna þegar 
þjóð Ragnars Reykáss sem hefur 
hringsnúist í stofustólnum þarf að 
taka afgerandi ákvörðun. 

Eins og kemur fram í þeirri 
góðu bók Rannsóknarskýrslu 
Alþingis var þjóðin „tekin“ síð-
asta eina og hálfa árið fyrir hrun. 
Þegar bankarnir og útrásarfyrir-
tækin gátu ekki lengur fjármagn-
að sig erlendis. Þá voru góð ráð 
dýr, en útrásarvíkingarnir fundu 
sannkallað þjóðráð: Að gerast inn-
rásarvíkingar og halda fyrirtækj-
um sínum á floti með sparifé og 
eignum fólksins í landinu. Hófst 
nú „takan“ mikla með smölun 
fjár í réttir útrásarfyrirtækj-
anna, banka og sjóði. Farið var á 
milli byggðarlaga með fundi sem 
minntu meira á samkomur hjá 
Krossinum en viðskiptafundi eins 
og nýlegar hörmungarsögur bera 
vitni um. Endurfjármögnun var 
töfraorðið og farið var hamförum 
í skuldsetningu fyrirtækja. Mest-
allt fémætt í landinu var ryksug-
að upp. Sorglegt að á þessum tíma 
vissu ráðamenn að staða gömlu 
bankanna var vonlaus. Fyrrver-
andi seðlabankastjóri hefur marg-
lýst því yfir að hann hafi vitað 
það. Eðlilegt að bankastjórinn í 
banka bankanna viti þetta fyrst-

ur og ríkisstjórarnir vissu það í 
upphafi hrunársins. Datt engu 
þeirra í hug að stöðva landhreins-
unina? Staðan væri mun betri ef 
þetta hefði verið stöðvað fyrr, 
þar hefði munað mikið um hvern 
mánuð. Ég var t.d. ekki „tekinn“ 
fyrr en seint um sumarið. Þá fór 
ég til ráðgjafa míns hjá bankan-
um og bað hann að losa það sem 
hægt væri og kaupa gjaldeyri. 
Hann taldi mun betra fyrir mig 
að leggja þetta inn á erlendan 
skuldabréfasjóð. „Hvað er á bak 
við hann?“ spyr ég. „Breitt safn 
skuldabréfa frá stórum traust-
um erlendum fyrirtækjum, þá 
færðu vexti á féð en getur allt-
af losað það.“ O.K. segi ég. Þetta 
var gaman, sloppinn frá íslensku 
undrafyrirtækjunum, sem ég 
hafði reyndar sem reglu að eiga 
aldrei neitt í eins og ráðgjafi minn 
vissi mætavel. Svo hrynja bank-
arnir en ég er hinn rólegasti. Eftir 
hrun kemur í ljós að svo til allt er 
tapað. Í sjóðnum reyndust vera 
skuldabréf í erlendri mynt gefin 
út af Baugi. FL Group og fleiri 
íslenskum útrásarfyrirtækjum, 
einskis virði pappírar. Ekki mjög 
gaman. Tjón mitt þó bærilegra en 
þeirra sem voru narraðir til að 
skuldsetja sig. Því miður er þetta 
bara ein ljót saga af tugum þús-
unda um hvernig fólk var lokkað, 
ginnt og platað í stærstu hreins-
unum íslandssögunnar.

Skúringarnar fengu að fara 
fram átölulaust og þessa vegna 
er miklu minna gaman á Íslandi í 
dag. Miklu minna gaman að hafa 
ekki lengur efni á þotu, snekkju, 
bíl, reiðhjóli, skóm... miklu miklu 
minna gaman. 

Því miður fyrir þjóðina voru 
líka settar upp afkastamiklar 
fjársugur utan landsteinanna. 
Vefreikningar með óeðlilega háa 
vexti, hannaðir til að ná pening-
um beint af óupplýstu fólki á Eng-

landi og í Hollandi. Eftir hrun 
vildi þetta fólk peningana sem 
það lagði í svikamylluna til baka. 
Skiljanlegt, sérstaklega í ljósi þess 
að þeir sem áttu inni á reikning-
um í bönkunum hér fengu borgað 
upp í topp. Ekkert þak á því, bara 
tekið risavaxið erlent lán sem allir 
borga saman, líka þeir sem áttu 
engar innistæður, bara skuldir 
sem tvöfölduðust. Stjórnvöld lof-
uðu strax að semja um að borga 
tap enskra og hollenskra spari-
fjáreigenda. Ergo: Eftir að vera 
„tekin“ í hreinsuninni, og „tekin“ 
aftur í endurreisninni, á fólk að 
borga það sem svikahrappar þess 
náðu erlendis. Engin furða hvað 
stólpípan er orðin vinsæl. 

Ég hef snúist eins og skopp-
arakringla í Icesave-málinu enda 
býsna snúið mál, „lose-lose situa-
tion“. Annars vegar að borga 
óræða en stóra upphæð sem við 
eigum ekki fyrir og ber kannski 
ekki að borga. Hins vegar að lenda 
í frystikistu alþjóða fjárvaldsins ef 
við förum dómstólaleiðina. (Fyrstu 
einkenni kuldans; nístandi skort-
ur á brúðkaupsboðskorti á Bessa-
stöðum.) Praktíska spurningin er 
hvor leiðin felur í sér stærra tap 
og ekki er svarið við því á hreinu. 
Kannski er sjálfsvirðingin það 
eina sem hægt er að bjarga í Ice-
save-atkvæðagreiðslunni. Ég þarf 
þá bara að velja hvort ég vil bjarga 
virðingu íslenskra stjórnvalda eða 
minni eigin. Eftir það sem á undan 
er gengið verður það auðvelt val.

Ég hef snúist 
eins og skoppara-

kringla í Icesave-málinu 
enda býsna snúið mál

Já, það er ekki eins gaman eftir...

Þegar forseti Íslands, herra Ólaf-
ur Ragnar Grímsson, veitti 

þjóðinni kosningaréttinn í fyrra gaf 
hann Íslendingum tækifæri til að 
spara sjálfum sér meira en fjögur 
hundruð og fimmtíu þúsund millj-
ónir króna(!) fyrir tilstilli samn-
inganefndar Lee Buchheits. Okur-
kjör höfðu verið þvinguð fram með 
ofbeldi og hótunum en fengu samt 
grænt ljós frá meirihluta Alþing-
is. Allir vita núna að án yfirvof-
andi beinnar íhlutunar þjóðarinn-
ar hefðu engin betri tilboð komið í 
hús. En þau fóru að berast á færi-
bandi bæði fyrir og eftir þjóðarat-
kvæðagreiðsluna um Icesave fyrir 
ári. Sparnaðinn má rekja beint til 
forseta Íslands. Enginn hafði vald 
til þess að færa þjóðinni rétt sinn 
til þjóðaratkvæðagreiðslu um afar-
kostina nema hann. 

Lifandi réttindi
Forseta Íslands hefur þrisvar sinn-
um tekist að vekja stjórnarskrár-
varinn málskotsrétt forsetaemb-
ættis íslenska lýðveldisins upp 
frá dauðum. Því ónotuð réttindi 
eru dauð réttindi. Í þessu tilfelli 
atkvæðaréttindi íslensku þjóðar-
innar sem stjórnarskráin fól forset-
anum að tryggja henni. Tæp 40% af 
ákvæðum stjórnarskrárinnar fjalla 
beint um forseta Íslands [2.-30. gr.]. 
Strax í 2. gr. segir: „Alþingi og for-
seti Íslands fara saman með lög-
gjafarvaldið“. En þýðingarmest er 
þessi: „[...]Nú synjar forseti laga-
frumvarpi staðfestingar, og fær það 
þó engu að síður lagagildi, en leggja 
skal það þá svo fljótt sem kostur 
er undir atkvæði allra kosningar-
bærra manna í landinu til sam-
þykktar eða synjunar með leyni-
legri atkvæðagreiðslu[...]“ [26]. 

Með því að vekja málskotsrétt-
inn upp frá dauðum undirstrikaði 
forsetinn virðingu sína fyrir þjóð-
inni sjálfri og valdinu sem henni 
ber. Um leið tempraði hann mein-
semdirnar í alræði framkvæmdar-
valds og þings. Og nú liggur mun 
betri samningur á borðinu. Sem 
betur fer var þessi eini beinkjörni 
þjóðhöfðingi til staðar til að bjarga 
málum þegar á þurfti að halda. Sem 
sameiningartákn. Merkisberi. Lýð-
ræðisvörður þjóðarinnar. Við skul-
um athuga að forsætisráðherra er 
„bara“ einn maður. Halldór Lax-

ness var „bara“ einn maður. Snorri 
Sturluson var „bara“ einn maður. 
Og Jón Sigurðsson. Er forseti 
Bandaríkjanna annað en „bara“ 
einn maður? 

Segja má að með framvísun 
mála til þjóðarinnar þjálfi forset-
inn Íslendinga í þjóðaratkvæða-
greiðslum og skapi þýðingarmikla 
hefð sem furðulegt er að hafi ekki 
í raun hafist miklu fyrr. Ef til vill 
skilur forsetinn embætti sitt betur 
en fyrirrennararnir. Og stjórnar-
skrána. Sem virðist hafa verið 
mistúlkuð allt frá 17. júní 1944. En 
þótt óteljandi valdamenn hafi vís-
vitandi lesið stjórnarskrána vit-
laust sér í hag breytir það henni 
ekki. Þú breytir ekki embætti með 
því að beita því. Þú breytir ekki 
stjórnarskrá með því að fara eftir 
henni. 

Hreint lýðræði
Frá því frú Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands, þurfti 
að þola hótanir og svívirðingar frá 
hinum handhöfum löggjafarvalds-
ins á þeirri stundu sem hún íhug-

aði að vísa EES-samningnum í 
þjóðaratkvæði hefur ný sýn á lýð-
ræðið orðið til: Sú krafa að færa 
valdið ennþá nær fólkinu. Íslend-
ingar hefðu vel getað kosið um það 
að ganga í EES-samstarfið sem 
hefur verið einn mesti happafeng-
ur þjóðarinnar. Að ganga í Nató. 
Að leyfa bjórinn eða afnema ein-
okun RÚV. Að einkavæða bankana 
á sínum tíma. Um þátttöku Íslands 
í Íraksstríðinu. Eða um eftirlauna-
forréttindi stjórnmálastéttarinnar 
íslensku. 

Almennir borgarar Vesturlanda 

hafa undanfarna áratugi horft 
upp á hvernig firring og forrétt-
indavæðing stjórnmálastéttar-
innar hefur smám saman orðið að 
stærstu meinsemd fulltrúalýðræð-
isins: Hvernig sumir þjóðkjörnir 
fulltrúar virðast halda daginn eftir 
kjördag að þeir viti allt betur en við 
hin. Hvernig þeir loka sig af, valsa 
um stjórnkerfið eins og þeir eigi 
það í fjögur ár, skammta sjálfum 
sér fjarstæðukennd forréttindi og 
tala niður til Hæstaréttar Íslands. 
Þjóðaratkvæðagreiðslur eru ein 
besta lækningin við þessu meini. 
Ekkert er lýðræðislegra en bein 
atkvæðagreiðsla þjóðar. Hreinna 
lýðræði er ekki til. 

Orðið lýð-veldi þarf ekki að 
útskýra fyrir neinum sem er læs. 
Þjóðin á valdið. Hún á lýðræðið. 
Fólk eins og ég og þú. Hvað óttast 
menn? Íslensku þjóðina? Lýðveldið? 
Ég hvet þig til að mæta á kjörstað 
og nota skynsamlega valdið í þínum 
atkvæðisrétti sem forsetinn færði 
þér. Forseti lýðveldisins stendur 
með þjóðinni. Hann hlaut að gefa 
henni síðasta orðið. 

Þjóðin fékk síðasta orðið

Ný stjórnarskrá og nýtt Ísland 
virðist eiga að vera leiðar-

ljós stjórnlagaráðs sem nú hefur 
komið saman. Þetta nýja Ísland 
á að rísa úr rústum hins gamla 
sem hrundi 2008, einkum vegna 
gallaðrar stjórnarskrár. Reynd-
ar hefur aldrei verið sýnt fram á 
með viðhlítandi rökum að stjórn-
arskrá eigi þar neina sök. Rann-
sóknarnefnd Alþingis hefur hins 
vegar (einkum í þeim hluta sem 
fjallar um siðferði og starfs-
hætti) lagt áherzlu á að orsök 
þess ófarnaðar sem gengur 

undir heitinu „hrunið“ liggi ekki 
sízt í virðingarleysi fyrir lögum 
og reglum, jafnt í stjórnarhátt-
um sem viðskiptalífi, og birtist í 
stöðugri viðleitni til að finna leið-
ir framhjá þeim. Þetta eigi jafnt 
við þröngar lagareglur sem sið-
ferðileg viðmið.

Nú er skipun stjórnlagaráðs 
stjórnarskrárbrot, eða a.m.k. 
gróf stjórnarskrársniðganga þar 
sem löggjafinn hefur með henni 
gengið inn á svið dómsvaldsins 
og breytt ákvörðun Hæstaréttar 
sem er endanlegur dómur eða að 
minnsta kosti ígildi dóms. Þetta 
er nánar útlistað í grein minni í 
Fréttablaðinu 16. marz sl. Með 
þessu hafa stjórnlagaráðsmenn 
að einum frátöldum samsamað 
sig þeim sem sniðgengu lög og 
siðferðisviðmið og áttu drýgstan 
þátt í hruninu. – Er þetta leiðar-
ljós hins nýja Íslands?

Ný stjórnarskrá – 
nýtt Ísland

Stjórnlagaráð
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eyndu nú að bulla ekki 
of mikið, Heiða mín,“ 
segir Pálmi Gests-
son þegar hann rekur 
nefið inn í fundarher-

bergi Þjóðleikhússins, þar sem 
blaðamaður hefur sest niður með 
Aðalheiði Ólafsdóttur, sem oftast 
er kölluð Heiða og var einu sinni 
þekkt sem Heiða Idol. „Ég lofa 
því,“ svarar Heiða að bragði að 
útskýrir hlæjandi að leikarinn sé 
sérstakur ráðgjafi sinn, enda séu 
þau bæði að vestan. 

Pálmi er einn af hópi lands-
kunnra leikara sem stíga á svið 
með Heiðu í nýju verki eftir Ólaf 
Hauk Símonarson, Bjart með köfl-
um, sem frumsýnt var í Þjóðleik-
húsinu í gær. Sögusvið verksins er 
sveitin undir jökli á Snæfellsnesi 
árið 1968. Þar kemur ungur rokk-
ari úr Reykjavík til dvalar og er 
fyrr en varði orðinn miðpunktur-
inn í rammíslenskum og ævaforn-
um fjandskap milli bæjanna Gils 
og Hvamms og ekki síður tilefni til 
togstreitu milli heimasætnanna á 
bæjunum. Heiða fer einmitt með 
hlutverk Gunnvarar, sem býr á 
fyrrnefnda bænum. 

„Gunnvör hefur meiri trú á að 
sjómennskan skili meiru til bæj-
arins en landbúnaður og veiðir 
því fyrir heimilið. Hún er algjör 
stráka stelpa og töffari,“ segir 
Heiða. Í verkinu hljóma mörg af 
þekktustu popplögum landsins 
frá ofanverðum sjöunda áratugn-
um, meðal annarra lagið Leyndar-
mál sem Heiða syngur og er þegar 
farið að heyrast á öldum ljósvak-
ans, en líka eitt erlent, Chuck 
Berry-lagið Johnny B. Goode, sem 
heitir Gott hjá þér, Jón í íslenskri 
þýðingu.

Þarf ennþá að klípa mig
„Auðvitað er það draumur allra að 
stíga á svið í Þjóðleikhúsi Íslend-
inga,“ segir Heiða, en þetta er 
hennar fyrsta stóra hlutverk í 
leikhúsi. Áður hefur hún þó tekið 
þátt í ýmsum uppfærslum, meðal 
annarra Buddy Holly í Austurbæ, 
Sögunni af Nínu og Geira á Broad-
way, Footloose í Borgarleikhúsinu 
og sýningum á meðan hún stund-
aði nám í Verslunarskóla Íslands, 
auk þess að starfa sem söngkona 
í mörg ár.

„Ég þarf ennþá að klípa mig við 
og við því þetta er svo óraunveru-
legt og fáránlegt. Pálmi Gests-
son leikur pabba minn, Ólafía 
Hrönn Jónsdóttir leikur mömmu 
mína og Örn Árnason manninn á 
hinum bænum. Þessu fólki hef ég 
dáðst að í mörg ár og þetta er mik-
ill heiður,“ segir Heiða og bætir 
við að henni hafi verið tekið afar 
vel af starfsfólki Þjóðleikhússins. 
„Við erum fjögur í þessu verki 
sem erum ný í húsinu, Ég, Hilmir 
Jensson, Þórunn Arna Kristjáns-
dóttir og Ævar Þór Benediktsson, 
og fáum öll sömu frábæru viðtök-
urnar. Það er mjög flott hjá Þjóð-
leikhúsinu að gefa ungum leikur-
um svona tækifæri. Að sjálfsögðu 
er þetta stressandi, en ég nýti mér 
stressið til góðs. Það er ekki sjálf-
sagður hlutur að standa á sviði 
Þjóðleikhússins og ég er afar 
þakklát.“

Tvær flugur í einu höggi
Heiða vakti fyrst athygli almenn-
ings þegar hún lenti í öðru sæti í 
Idol Stjörnuleit árið 2005. Síðar 
sama ár kom eina platan henn-
ar, Hluti af mér, út á vegum Senu 
og hefur hún síðan tekið þátt í 
mýmörgum verkefnum í tónlistar-
bransanum eins og íslenskra tón-
listarmanna er siður. 

Heiða segist þó alla tíð hafa 
gengið með leikkonu í maganum og 
ákvað því árið 2007 að láta draum-
inn rætast. Hún sló tvær flugur í 
einu höggi með því að innrita sig 
í Circle In The Square Theater 
School í New York, borg sem hún 

hafði lengi verið forvitin um, þaðan 
sem hún útskrifaðist sem leikkona 
sumarið 2009. 

Hún ber dvölinni í New York 
vel söguna og telur skólann hafa 
passað sér fullkomlega. „Þetta 
er pínulítill og virtur skóli sem 
hefur útskrifað frábæra leikara 
á borið við Kevin Bacon, Felicity 
Huffman og síðast en ekki síst 
Philip Seymour Hoffman, sem er 
ennþá góður vinur aðalkennarans 
og kemur reglulega í skólann og 
spjallar við nemendurna. Kenn-
ararnir við skólann starfa margir 
hverjir líka við hinn heimsfræga 
Juilliard-skóla, þar sem þeir fá 
mun hærra kaup, en halda tryggð 
við Circle In The Square vegna 
þess að þeim þykir svo vænt um 
hann. Ég er ekki hissa á því, af því 
að skólinn er alveg yndislegur.“

Bjó í gettói í New York
Aðspurð segir hún vissulega hafa 
tekið á að vera fátækur námsmað-
ur í hinni rándýru stórborg. Hún 
og skólafélagar hennar hafi þó 
komist upp á lagið með að sníða 

sér stakk eftir vexti og leita uppi 
ódýrustu kostina í mat og drykk.

„Fljótlega urðum við afar fær í 

að finna staði sem buðu upp á pits-
ur sem kostuðu bara einn dollara, 
kokteila á þrjá dollara og þar fram 
eftir götunum. Fyrst um sinn bjó 
ég í svartasta gettóinu í Brook-
lyn, Bed-Stuy, og það var alveg 
svakalegt. Ég er ljóshærð að upp-
lagi, þótt ég hafi þurft að lita hárið 
fyrir hlutverk Gunnvarar í Bjart 
með köflum, og strákarnir í hverf-
inu kölluðu gjarnan á eftir mér 
„Hey, snowflake! What up?“ Ég 
fór líka stundum út að skokka og 
ég held að enginn nema ég, hvorki 
fyrr né síðar, hafi nokkurn tíma 
sést skokka í þessu hverfi. Fólk-
ið hélt ábyggilega að ég væri svo 
hrædd að ég þyrfti að flýja undan 
því í ofboði,“ segir Heiða og hlær. 
„Þetta var ekki nógu sniðugur 
staður til að búa á og hættulegt að 
vera einn á ferli á kvöldin.“

Eftir fyrra árið í leiklistar-
náminu flutti Heiða svo í hverfið 
Spanish Harlem, þar sem allir töl-
uðu spænsku, og loks yfir á Man-
hattan, þar sem hún var fram að 
útskrift. Hún segist hafa íhug-
að vel og lengi að ílengjast í New 

York, en eftir vandlega umhugsun 
afráðið að flytja heim.

„Ég fæ ennþá brjálaða heimþrá 
til New York, en ég saknaði fjöl-
skyldunnar mjög mikið og fannst 
ekki þess virði að geta ekki verið 
til staðar ef eitthvað kæmi upp á. 
Auk þess fylgir því svo rosaleg 
vinna að ætla að koma sér á fram-
færi í New York. Þú þarft að vera í 
prufum alla daga, færð milljón nei 
og getur jafnvel tekið þig tíu ár að 
fá eitt já. Svo ég er sátt við að vera 
komin heim,“ segir Heiða.

Glatað að vera kynþokkafyllst
Söng- og leikkonan segist hafa 
verið mjög meðvituð um að Íslend-
ingar sem læra leiklist erlendis 
eiga oft og tíðum til að lenda milli 
skips og bryggju þegar kemur að 
því að tryggja sér hlutverk í leik-
húsum þegar heim er komið. 

„Ég hugsaði með mér að þótt ég 
fengi engin hlutverkið að náminu 
loknu væri það samt ómetanleg 
reynsla fyrir mig. Ég var dálítið 
skeptísk á að einhverjir myndu 
kaupa mig, söngkonuna, sem leik-
konu, að fólk myndi draga mig í 
dilk eins og oft gerist á Íslandi. En 
auðvitað vonaðist ég til þess að fá 
tækifæri til að sanna mig.“

Tækifærið bauðst þegar Félag 
íslenskra leikara (FÍL) var með 
venjubundnar opnar prufur fyrir 
leikara sem lært hafa erlendis, þar 
sem leikstjórar og fleiri úr geiran-
um kanna úrvalið sem í boði er á 
þeim bænum. „Tinna og Þórhallur 
Sigurðsson [leikstjóri Bjart með 
köflum] sáu mig í þessum prufum 
og höfðu ekki hugmynd um að ég 
gæti leikið. Ég kom þeim greini-
lega svona skemmtilega á óvart 
og var í kjölfarið boðið í prufu 
fyrir Bjart með köflum. Og fékk 
svo hlutverkið,“ segir Heiða. „En 
þetta gerðist síðastliðið vor og ég 
hef þurft að telja niður mánuðina, 
dagana og klukkutíma eftir að fá 
að byrja.“

Meðan á biðinni löngu stóð fór 
Heiða meðal annars til Noregs og 
söng bakraddir hjá Heru í Euro-
vision og sá einnig um þætti á Rás 
2, en þar hóf hún störf við sum-
arafleysingar vorið 2008 og fékk 
í kjölfarið fasta stöðu að námi 
loknu. Hún segist kunna afar vel 
við sig í útvarpi og hafi alla tíð þótt 
vænt um Rás 2. „Það er stöðin sem 
ég hef hlustað á síðan ég fæddist, 
því við náðum engri annarri stöð 
þegar ég var lítil á Hólmavík. Ég 
er ennþá þessi landsbyggðartútta 
í mér,“ viðurkennir Heiða.

Hún segir vandræðalegasta 
augnablik ævi sinnar hafa tengst 
starfinu á Rás 2, en það var í upp-
hafi síðasta árs þegar hún var 
kosin kynþokkafyllsta kona lands-
ins í hlustendakönnun stöðvarinn-
ar. Þar sem hún var sjálf starfs-
maður stöðvarinnar og tók á móti 
atkvæðum í könnuninni þótti 
henni sú aðstaða afar óþægileg.

„Já, það var alveg ofboðslega 
glatað,“ segir hún og skellir upp 
úr. „Það kom til greina að hagræða 
úrslitunum, en svo var ákveðið að 
láta þau standa. Ég dró mig alveg 
út úr þessu, vildi ekki eiga þátt í 
neinum ákvörðunum sem tengd-
ust þessu, en þetta var vissulega 
asnalegt.“

Langar til að gera allt
„Mig langar bara til að gera allt,“ 
svarar Heiða spurð um helstu fram-
tíðaráform. „Nú brennur á mér að 
klára að semja aragrúa af lögum 
sem ég á ókláruð og gefa út á plötu. 
Ég þarf bara að sparka í rassgatið 
á sjálfri mér og drífa í því, en plat-
an kemur á endanum. Ég hef fulla 
trú á því að ég geti sinnt söngkonu-
starfinu samhliða leikkonustarf-
inu, að þetta tvennt eigi ágætlega 
saman. Svo vil ég auðvitað vera 
sem lengst hér á sviðinu í Þjóðleik-
húsinu, því Bjart með köflum mun 
slá rækilega í gegn.“ 

Ennþá þessi landsbyggðartútta
Aðalheiður Ólafsdóttir, sem oftast er kölluð Heiða, hefur starfað sem söngkona í mörg ár en útskrifaðist úr leiklistarnámi í 
Bandaríkjunum fyrir tæpum tveimur árum. Hún fer nú með sitt fyrsta stóra hlutverk í verkinu Bjart með köflum í Þjóðleikhús-
inu. Heiða spjallaði við Kjartan Guðmundsson um sönginn, leikinn, New York og eftirminnilega kosningu um kynþokka.

BJART MEÐ KÖFLUM Ljósu lokkarnir á Heiðu eru litaðir rauðir þessa dagana vegna hlutverks hennar í Þjóðleikhúsinu. Hún segist 
reglulega fá heimþrá til New York, þar sem hún stundaði leiklistarnám, en er þó sátt við að vera komin heim. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Auðvitað er það 
draumur allra að stíga 
á svið í Þjóðleikhúsi 
Íslendinga. Ég þarf 
ennþá að klípa mig 
við og við því þetta er 
svo óraunverulegt og 
fáránlegt.
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Ólýðræðislega skrifræðisbáknið
Saga ESB sýnir að það fikrar sig stöðugt 
áfram til nánari samvinnu, segir Max. 
Enda hafi fólk allan tímann getað sýnt fram 
á að meiri samruni borgar sig efnahags-
lega. Á sjötta áratugnum hefði ekki verið 
hægt að ímynda sér margt af því sem ein-
kennir ESB nú til dags, svo sem sameig-
inlega markaðinn, evruna, samstarf í lög-
gæslu og fleira.

Þú lítur svo á að það sé næstum óhjá-
kvæmilegt að ríki Evrópu samræmi stefnu 
sína enn frekar innan ESB?

„Þangað til einhver ákveður annað. Við 
gætum reyndar verið á ákveðnum tímamót-
um núna, því þessi hægi laun-samruni er 

ekki lengur liðinn. Borgararnir eru orðnir 
mjög meðvitaðir um ESB og ríkisstjórnir 
aðildarríkjanna eru farnar að keppast um 
að koma sökinni á öllu sem úrskeiðis fer 
yfir á sambandið.

Ef við stöðvuðum mann úti á götu og 
spyrðum hann hvað honum þætti um ESB 
væri líklegt að hann segði að það væri 
ólýðræðislegt skrifræðisbákn eða eitthvað 
svoleiðis. Segjum að það sé rétt lýsing. Ef 
ég sýndi þessum manni fram á allar þær 
lausnir sem ESB hefur komið með, ef hann 
skildi betur ástæður þess að ESB starfar 
ekki eins og þjóðríki, með lýðræðiskerfi 
þjóðríkis, þá er ég viss um að hann myndi 
sætta sig betur við það.

E
vrópufræði fjalla um Evrópu-
samrunann sem hefur orðið 
síðan síðustu heimsstyrjöld 
lauk. Fjallað er meðal annars 
um kenningar þær sem notaðar 
eru til að skýra þetta fyrirbæri, 

það er hvers vegna nær öll ríki Evrópu hafa 
kosið að deila fullveldi sínu með öðrum þjóð-
um. Fjallað er um ESB sjálft, þróun þess allt 
frá því að vera kola- og stálbandalag sem átti 
að koma í veg fyrir stríð og yfir í að vera 
þetta einstaka fyrirbæri í heimssögunni: 
hvorki sambandsríki né gamaldags milli-
ríkjastofnun. Þá er fjallað um stöðu Íslands í 
alþjóðakerfinu. Sérsviðið sem Max hefur til-
einkað sér eru kenningar um lýðræðið innan 
ESB.

„Evrópusambandið hefur fært okkur frið 
og stöðugleika. Það er ekki þjóðríki og ég tel 
að lýðræði eins og það fer fram í þjóðríki 
þurfi ekkert endilega að vera eitt af helstu 
gildum ESB. Sú lýðræðiskrafa kemur að 
miklu leyti frá mönnum sem telja að evrópsk 
samvinna sé slæm. Svo vill til að þeir eru oft 
ánægðir með Sameinuðu þjóðirnar og EFTA, 
þótt hvorug þessara stofnana sé lýðræðisleg,“ 
segir Max. Umræðan um lýðræðishalla sé 
fyrst og fremst akademískt vandamál sem 
íbúarnir séu ekki mikið að velta sér upp úr.

„Það er til dæmis strákur frá Frakklandi 
í tímum hjá mér núna sem þolir ekki þessa 
lýðræðishallaumræðu! Fyrir honum er þetta 
bara gervivandamál, því í Frakklandi er það 
talið af hinu góða að ESB taki yfirþjóðlegar 
ákvarðanir.“

Þar eins og víðar sé hugsað um hvernig 
væri umhorfs í Evrópu ef ESB hefði ekki 
verið stofnað.

„Við hefðum getað haldið áfram, eftir 
seinna stríð, á óbreyttri braut þjóðríkisins 
með tilheyrandi árekstrum, til dæmis Þjóð-
verja og Frakka. En besta leiðin til að koma 
í veg fyrir átök er að vinna saman. Þetta 
réttlætir yfirþjóðlega löggjöf að mínu viti.“

Á Íslandi heyrist stundum að þessi rök um 
stríð og frið nágrannaþjóða komi Íslending-
um lítið við. Að styrjaldir á meginlandinu 
hafi bara fært þjóðinni hagsæld.

„Það eru tvær meginhugsanir um þetta. 
Í fyrsta lagi hvað má græða á þessu, hag-
kvæmnisspurningar. Síðan hugmyndafræði-
legar: hvað er gott við þetta? Mér finnst 
svolítið sláandi að hér eru hagkvæmnis-
spurningar miklu meira áberandi en þær 
hugmyndafræðilegu. Ef fólk vill ekki ræða 
um annað en hagnað og tap þá gott og vel. 
Ég held hins vegar að það hangi meira á 
spýtunni og ég veit að margt fólk hér á landi 
telur að jafnvel þótt aðild að ESB væri bein-
línis slæm efnahagslega þá séu pólitísku 
ástæðurnar mikilvægari eftir sem áður.“

Hver væri pólitískur ábati af aðild að ESB?
„Pólitískt er uppi vafi um lýðræðislegt lög-

mæti þeirra reglna sem koma hingað í gegn-
um EES. Þið þurfið að samþykkja þær, án 
þess að hafa nokkuð um þær að segja. Póli-
tískt séð hljóta allir að vilja endurheimta 
eitthvað af þessu glataða fullveldi. Það hljóta 
allir að vilja sitja við borðið þar sem er verið 
að semja um þá. Þetta er augljósasti punkt-
urinn og um leið áhugaverður við afstöðu 
Íslendinga til Evrópu. Þið viljið taka þátt í 
samvinnunni, og af góðum ástæðum, en þið 
gangið ekki alla leið heldur eruð tilbúin til 
að greiða þetta lýðræðislega gjald sem er 
að vera ekki viðstödd þegar ákvarðanir eru 
teknar.

Þessi spurning um hagkvæmni og hug-
sjónir, hún endurspeglast líka í muninum á 
afstöðu meginlandsþjóða og hinna. Á meg-
inlandinu er meira litið til hugmyndafræð-
innar, en hún er líka talin fara saman við 
hagkvæmnina: kjarni og tilgangur ESB er 
mjög hagkvæmur: að skapa frið og stöðug-
leika. Þetta er ansi hagsýnt markmið enda 
vilja allir frið frekar en stríð og stöðugleika 
frekar en átök.“

HÁSKÓLI ÍSLANDS Nú stendur yfir innritun í nám í Evrópufræðum við Háskólann og er boðið upp á nám frá 30 og til 120 eininga á meistarastigi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ef ég svo spyrði aftur þennan mann á 
götunni hvernig hann vildi breyta sam-
bandinu til að gera það lýðræðislegra þá 
fyrst yrði þetta erfitt, því andstæðingum 
ESB er hætt við að bíta stöðugt í skottið á 
sér. Þeir segja að stjórnkerfið  eigi að vera 
lýðræðislegra en þá þurfa þeir að sætta 
þig við að þetta verði meira í ætt við sam-
bandsríki. Viltu að ESB sé lýðræðislegt 
eins og þjóðríki en samt ekki vera ríki? 
Þetta gengur ekki upp. Finnst þér að sam-
runinn hafi gengið of langt? Gott og vel, 
hvað er það nákvæmlega sem þú vilt ekki 
að ESB leysi af hendi? Ef ég spyr aðildar-
andstæðing að þessu fæ ég svör, sem sýna 
að hann veit ekki mikið um ESB. Hann 
segir eitthvað um Evrópuher, sem ekki er 
til, eða um utanríkismálastefnu, sem aldrei 
hefur náðst samstaða um að aðrir ráði yfir 
í raun nema aðildarríkin sjálf. Eins er með 
grundvallaratriði eins og evruna. Þau ríki 
sem ekki vilja hana taka hana einfaldlega 
ekki upp.“

Max segir að önnur ástæða liggi að 
baki síauknum samruna í Evrópu 

en hagkvæmnin. Eftir því sem samvinn-
an aukist sjái fólk fleiri möguleika. Eitt 
kallar á annað. Sem dæmi er fyrst settur 
á sameiginlegur markaður, svo er leyfð 
frjáls för launafólks, þá vill launafólkið 
geta fengið atvinnuleysisbætur greiddar í 
öllum löndunum, síðan vill það geta safnað 
þar lífeyrisréttindum og svo framvegis.

Ein gagnrýnin á ESB er sú að það sé 
ofar öðru markaðsverkefni, en minna 
sé hugsað um félagslegu víddina. Max 
útskýrir markaðs-slagsíðuna með því að 
aðildarríkin tími ekki að láta ESB hafa 
vald yfir félagslegum málum heldur haldi 
þeim í þjóðríkinu. Að auki séu lög um vel-
ferðarmál gjörólík milli landa og erfitt að 
samræma þau.

„En það koma reglulega upp álitaefni 
sem geta þótt kalla á frekari samstill-
ingu, svo sem um réttindi launafólks sem 
starfar utan heimalandsins. Sameiginlegi 
markaðurinn leyfir lettneskum fyrirtækj-
um og verkamönnum að starfa í Svíþjóð. 

Þá kemur upp deila um hvort lettneska 
fyrirtækið eigi að greiða lettnesk laun 
eða sænsk og skapar þrýsting um að jafna 
kjör í ríkjunum, sem er dæmi um hvernig 
eitt leiðir til annars.“

Spurður hvort slík samstilling þýði ekki 
að tekinn verði upp lægsti mögulegi sam-
nefnarinn í ríkjunum, og lettnesk laun 
greidd út frekar en sænsk, segir Max að 
það að kjör launafólks á alþjóðamarkaði 
lækki sé ekkert frekar tengt ESB held-
ur en þjóðríkinu. Í alþjóðavæðingunni sé 
ESB verndari velferðarkerfisins frekar 
en hitt.

„Margt fólk heldur hins vegar að hlutir 
sem eru afleiðing alþjóðavæðingarinnar 
séu afleiðing Evrópusambandsins og að 
þjóðríkin gætu varið velferðarkerfi sín 
betur án ESB. Ég held að það sé mjög ljóst 
að svo er ekki. Ég sé ekki hvernig það á að 
draga úr neikvæðum áhrifum alþjóðavæð-
ingar að snúa aftur til einfalds þjóðríkja-
kerfis. Það er raunhæfara að ganga lengra 
og berjast fyrir því að ESB taki upp 
félagsstefnu, einhver lágmarksviðmið.“

■ RÍKIN HALDA FÉLAGSMÁLUM FYRIR SIG ■ ÍSLAND, ESB OG LÝÐRÆÐIÐ

E in rökin sem heyrast gegn aðild 
Íslands að ESB er að þar, meðal hinna 

aðildarríkjanna, verði sjónarmið lands-
ins undir.

Max segir afar mikilvægt að gera sér 
grein fyrir því að í stjórnmálum Evrópu-
sambandsins sé meginreglan við ákvarð-
anatöku samkomulag allra þjóða. Ekki 
barátta þjóðríkja gegn þjóðríkjum. Af 
nauðsyn hafi verið teknar upp reglur 
um að sumar ákvarðanir megi taka með 
auknum meirihluta atkvæða.

„Enda geta kröfur um einróma sam-
þykki þýtt að hver og ein þjóð getur 
stoppað hinar þjóðirnar í hverju og einu 
máli. Það er miklu lýðræðislegra að 
hafa möguleika á að skjóta málum til 
atkvæðagreiðslu.“

Friður er hagkvæm hugsjón
Dr. Maximilian Conrad kennir Evrópufræði við HÍ og hefur sérhæft sig í því sem heitir lýðræðishalli ESB. Hann segir að áhyggj-
ur af lýðræðisleysi í ESB séu mestar meðal tortrygginna andstæðinga Evrópusambandsins. Klemens Ólafur Þrastarson settist niður 
með Max, sem segir afstöðu Íslendinga áhugaverða. Margir þeirra vilji taka þátt í Evrópusamvinnu en ekki hafa áhrif á hana.
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LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

29.900,-
Reiðhjól
26” Vectra
21” Hi Ten stell.
18 gíra Shimano Revoshift
3899998

VORHÁTÍÐ
Í HÚSASMIÐJUNNI

Reiðhjól Energy 20”

3899968

29.900,-

Reiðhjól Melody 20”

handbremsur

29.900,-

FRÁBÆR BARNAHJÓL

FRÁBÆR BARNAHJÓL

Reiðhjólahálmur
Viðurkenndur

2.990,-

Bretta/hjólahálmur

3.990,-

MIKIÐ ÚRVAL AF FYLGIHLUTUM

KAFFI GARÐUR Skútuvogi

Gulrótakaka og kaffi 290kr

K

GG

Stanislas  Bohic

Stanislas Bohic
í Húsasmiðjunni

Sólpallaráðgjöf

Hinn landsþekkti garðahönnuður Stanislas Bohic vinnur 
með þér tillögu að sólpallinum þínum.

Vi›skiptavinir Húsasmi›junnar grei›a aðeins 
kr. 2.990 

Sú upphæ› fæst endurgreidd vi› kaup á efni. 
Nánari upplýsingar í sí íma 525 3000 alla virka daga

Hinn lan

Sendu 

Fyrirspurn á 

solpallur

@husa.is

Reiðhjól Author Trophy 26”

bremsurV b

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

29.900,-



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

*Lægsta lága verðið er lægsta verð sem við bjóðum á hverjum tíma.

GILDIR TIL 13. APRÍL

Opið til 21:00 í Skútuvogi alla daga.
Sjá afgreiðslutíma um land allt á www.husa.is

RuslavagnRuslavagn
Claber.
5081642

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

795,-
Laufhrífa
5084338

3000391

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

19.900,-

Gasgrill
Weber Q300

glerungshúðuð grillgrind úr 
pottstáli.

brennarar.

Niðurfellanleg hliðarborðNiðurfellanleg hliðarborð.
3000253

Á HEIMA Í
HÚSASMIÐJUNNI

46.900,-
Gasgrill Weber Q120

eða heima við. Postulínglerungshúðuð grillgrind 
úr pottstáli

Háþrýstidæla 
Nilfisk

5254240LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

14.995,-

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

1.295,-

MalarskóflaM
08251050

Hekklippur

5083538

11.995,-
20 mm klippigeta

Greinaklippur

508466950846695

1.599,-
2.399,-

TilboðGreinaklippur

5084661

999,-
1.799,-

Tilboð

GRILLVEISLA 

í Skútuvogi, Akureyri og Selfossi

Grillum pylsur á laugardag!

Kíktu í grill til okkar

Skútuvogur kl. 12:00-15:00

Akureyri kl. 12:00-16:00

Selfoss kl. 12:00-16:00

Gasgrill
3000391

Selfoss kl. 12

49.900,-

Burrny Sizzler 200

grill og grillgrind

Gæðagrill, 2 brennarar

99.900,-

5.495,-
6.995,-

Tilboð

Weber 

Ný sending komin
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G
arðar við Ægisíðu 
er hlaðið steinhús, 
það elsta í Reykja-
vík sem ekki er 
með steinbæjar-
lagi. Húsið stendur 

við Ægisíðuna, eitt og stakt sjáv-
armegin gegnt húsunum á milli 
Lynghaga og Starhaga. Löngu er 
horfinn vegur sem við húsið var 
kenndur, Garðavegur, en hann lá 
frá húsinu upp á Grímstaðaholtið. 
Garðarnir eru einbýlishús í eigu 
fjölskyldu sem keypti húsið árið 
1993 en húsfreyjan Ólöf Kristín 
Sigurðardóttir er barnabarn Sig-
urðar í Görðum sem keypti húsið 
nokkurra ára gamalt árið 1893.

Nær sjónum stendur Lambhóll. 
Stærðar hús sem byggt var í tveim-
ur áföngum, gamla steinhúsið reis 
árið 1922 en hið nýrra árið 1952. 
Segja má að Lambhóll sé fjölbýlis-
hús, þar eru fimm íbúðir. Enn 
eru tvær þeirra í eigu afkomenda 
fyrstu ábúenda á Lambhól sem 
reistu bæ á þessu bæjarstæði árið 
1870. Í annarri þessara fjölskyldu-
íbúða býr Ragnhildur Magnúsdótt-
ir, sem fæddist á Lambhól 1924 og 
hefur búið þar meira og minna 
síðan. 

Útgerð við bæjardyrnar
Ragnhildur tekur vel á móti blaða-
manni og ljósmyndara Fréttablaðs-
ins sem vilja forvitnast um lífið á 
Lambhól. „Þegar ég var að alast 
hér upp þá var hér bújörð og alls 
staðar tún. Þetta var kallað Þor-
móðsstaðahverfi, en það var á milli 
Skerjafjarðar og Grímsstaðaholts 
og hér voru margir bæir. Héðan 
var gert út og svo var útgerða-
félagið Alliance með mikil umsvif 
og voðalega mikið af fólki sem var 
að vinna hér um kring. Við vorum 
því í miðju athafnasvæði þá þó að 
nú séum við á bersvæði,“ rifjar 
Ragnhildur upp. 
„Hér kannaðist maður svo við alla 
á bæjunum í kring, það var ekki 
endilega svo mikill samgangur en 
allir þekktu alla,“ segir Ragnhild-
ur.

Ragnhildur hóf sína skólagöngu 
á Hringbrautinni en sótti svo skóla 
í Reykjavík. „Fyrst fór ég í tíma-
kennslu hjá fröken Ragnheiði Jóns-
dóttur sem síðar varð skólastjóri 
Kvennaskólans. Hún var með for-
skóla úti á Hringbraut og geng-
um við nú alltaf þangað. Þá gengu 
börn margt en nú mega þau ekki 
helst ganga neitt, það þarf helst að 
bera þau út í bíl og inn aftur,“ segir 
Ragnhildur sem síðar fór í Miðbæj-
arbarnaskólann og Gagnfræða-
skóla Reykjavíkur sem nefndur var 
Ingimarsskóli. 

Ragnhildur hóf búskap með eig-
inmanni sínum Kristjáni Valdimar 
Kristjánssyni á Lambhól og reistu 

Ættarhús við Ægisíðuna
Tvö svipmikil hús standa sjávarmegin við Ægisíðu og vekja forvitni hjá vegfarendum sem eiga þar leið hjá. Sigíður Björg Tómas-
dóttir bankaði upp á í Görðum og á Lambhóli og komst að því að þar hafa sömu fjölskyldurnar búið kynslóðum saman.

KYNSLÓÐIRNAR Á LAMBHÓL Ragnhildur Magnúsdóttir tilheyrir fjórðu kynslóð íbúa á Lambhól en barnabarn hennar og nafna 
Ragnhildur Jóhannesdóttir þeirri sjöttu. Hér eru þær nöfnur með syni Ragnhildar, Bjarka Hrafn og Svein Matthías. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GARÐAR OG LAMBHÓLL Búið hefur verið í Görðum og á Lambhól síðan á nítjándu öld. Gamli bærinn á Lambhól var þó rifinn á þriðja áratugnum og byggt steinhús sem síðar var byggt við. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Búið hefur verið á Lambhól síðan árið 1870. 
Þar reisti fyrstur bæ Magnús Magnússon, 

sem fæddur var í Engey 1840. Hann bjó á Lamb-
hól ásamt konu sinni Sigurbjörgu Jóhannesdótt-
ur en þau Magnús og Sigurbjörg eignuðust þrjú 
börn saman. Elsti sonur þeirra, Jón, tók við búi 
af föður sínum. Hann kvæntist Ragnhildi Ein-
arsdóttur árið 1894 og eignuðust þau níu börn 
sem öll komust til fullorðinsára nema eitt. Elstu 
synir þeirra, Magnús Helgi og Einar Steinþór, 
hófust árið 1922 handa við byggingu nýs húss á 
Lambhól. Þá var gamli bærinn rifinn og byggt 
tveggja hæða steinhús sem enn stendur. Þeir 
bjuggu í því húsi með sínum fjölskyldum þar til 
yfir lauk. Magnús Helgi og kona hans Sigurlína 
Ebenezardóttir áttu fjórar dætur og er Ragn-
hildur Magnúsdóttir sem enn býr á Lambhól ein 
þeirra. Einar Steinþór og kona hans Valgerður 
Eyjólfsdóttir bjuggu allan sinn búskap á Lamb-
hól og eignuðust fjögur börn. Dóttir þeirra María 
stóð ásamt Ragnhildi frænku sinni og mökum 
þeirra að byggingu þriggja hæða húss sem byggt 
var við gamla Lambhól. María bjó á neðri hæð-
innni ásamt manni sínum Ólafi Gunnari Jónssyni 
bifreiðastjóra og fimm börnum þeirra. Ragnhild-
ur og Kristján Valdimar Kristjánsson maki henn-

ar bjuggu á efri hæðinni ásamt sínum sjö börn-
um. Í risinu bjó Jón Ragnar bróðir Maríu ásamt 
sinni fjölskyldu. Ragnhildur býr eins og fram 
kemur hér á síðunni enn í íbúð sinni á Lambhól. 
Hinar íbúðirnar í stóra húsinu eru ekki lengur í 
eigu fjölskyldunnar. Það er hins vegar efri hæðin 
í gamla steinhúsinu og þar býr sonardóttir henn-
ar og nafna Ragnhildur Jóhannesdóttir ásamt 
manni sínum og tveimur sonum.

Heimild: „Lambhóll í Skerjafirði“ eftir Guð-
finnu Ragnarsdóttur, birt í Fréttabréfi ættfræði-

félagsins.

Sjö kynslóðir á sama stað
Fyrsti bærinn reis árið 1870

þau í félagi við ættingja Ragnhild-
ar og maka nýrri hluta Lambhóls, 
þar sem Ragnhildur býr enn. 

„Við fengum á sínum tíma ekki 
leyfi til að byggja nýtt hús, það 
varð að vera viðbygging,“ segir 
Ragnhildur.  

Verslanir á hverju horni 
Enn standa nokkur hús sem voru 
risin í æsku Ragnhildar, þar má 
geta Garða og svo húsanna þriggja 
sem standa nú við Starhaga, Suð-
urhlíð, Aðalból og Túnsberg. Þor-
móðsstaðir sjálfir stóðu hér um bil 

þar sem nú er leikskólinn Sæborg.
„Þetta var auðvitað ekkert nema 

sveit þegar ég var að alast upp,“ 
segir Ragnhildur. Íbúðagöturnar 
sem næstar eru, Hagarnir, tóku 
að byggjast upp á sjötta áratugn-
um og þó að húsin sem þar standa 

séu kunnugleg þá var götumynd-
in með öðrum hætti enda færri 
bílar og fleiri verslanir. „Það var 
Gunnlaugsbúð á Fálkagötu, Kron 
á Dunhaganum en þar var fiskbúð, 
mjólkurbúð, tuskubúð og fleira. 
Hugsa sér þar stendur nú autt allt 
þetta verslunarpláss,“ segir Ragn-
hildur. 

Þess má geta að eiginmaður 
Ragnhildar var kaupmaður á 
Hrísateig. Verslun hans lagðist 
niður í kreppunni árið 1967 og fjöl-
skyldan flutti til Seyðisfjarðar um 
árs skeið. Síðan þau sneru aftur 
hefur búseta Ragnhildar á Lamb-
hól verið sleitulaus.

Útsýnið út um stofugluggann 
á Lambhól er ægifagurt eins og 
menn geta ímyndað sér, alveg við 
húsið eru gamlar þvottasnúrur sem 
voru mikið notaðar áður en þurrk-
ari var tekinn í notkun í sameigin-
legu þvottahúsinu í kjallaranum. 
Gamall en nýuppgerður hjallur 
blasir líka við. „Við gáfum Reykja-
víkurborg hjallinn hann var orð-
inn mjög illa farinn,“ segir Ragn-
hildur. Við röltum aðeins út fyrir 
og Ragnhildur sýnir okkur hvar 
gamli skrúðgarðurinn stóð og rifj-
ar upp að mikið keppikefli hafi 
verið að vera með sem flestar teg-
undir plantna. 

Gott að búa á Lambhóli
Nafna Ragnhildar og barnabarn, 
Ragnhildur Jóhannesdóttir er 
með okkur í skoðunarferð okkar á 
Lambhól. Hún býr einnig á Lamb-
hól en hún hefur fetað í fótspor 
margra eldri ættingja sinna og býr 
á efri hæð gamla bæjarins. „Það er 
mjög gott að búa hér,“ segir Ragn-
hildur sem er sjúkraliði í fæðing-
arorlofi með litla drenginn sinn 
hann Bjarka Hrafn fimm mánaða. 
Hún og sambýlismaður hennar 
Sveinn Orri Sveinsson eiga einnig 
Svein Matthías, fjögurra ára dreng 
sem er á leikskólanum Sæborg 
skammt undan. „Mér fannst allt-
af gaman að koma til ömmu og 
leika mér í fjörunni þegar ég var 
lítil. Svo þegar íbúðin losnaði úr 
leigu ákváðum við að slá til,“ segir 
Ragnhildur sem á íbúð í Hafnar-
firði en kann svo vel við sig í Vest-
urbænum. Það er auðsótt að fá að 
líta inn í gamla bæinn þar sem 
fjölskyldan hefur komið sér fyrir 
í íbúðinni og innréttað svefnher-
bergi í risinu. „Hér var fjöldi barna 
en nú er þessi íbúð varla nógu stór 
fyrir tvö börn,“ segir Ragnhildur 
eldri sem er stolt af nöfnu sinni 
sem hefur þrátt fyrir ungan aldur 
lengi unnið með fötluðum og lang-
veikum börnum. „Mér finnst það 
bara mjög gefandi og skemmti-
legt,“ segir Ragnhildur.
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GAMLI BÆRINN Mynd af gamla bænum sem rifinn var árið 
1922.
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Ragnhildur yngri er af sjöttu 
kynslóð ættarinnar sem búið 
hefur á Lambhól síðan árið 1870 
og börnin hennar eru sjöunda kyn-
slóð en tæpast er algengt að svo 
margar kynslóðir hafi búið á sama 
bæjarstæðinu í höfuðborginni. 
Nágrannahúsið, Garðar við Ægis-
síðu, hefur verið í eigu sömu fjöl-
skyldunnar í rúma öld. Þar hafa þó 
færri ættliðir búið.

Garðarnir endurnýjaðir frá grunni
Ólöf Kristín Sigurðardóttir tekur 
á móti Fréttablaðinu í Görðum. 
Móðir hennar Sigríður var yngsta 
dóttir Guðrúnar Pétursdóttur 
og Sigurðar Jónssonar í Görðum 
sem keypti húsið árið 1893. „Ég er 
yngsta barn yngsta barns,“ segir 
Ólöf sem er fædd árið 1961, tæpum 
100 árum á eftir afa sínum. „Ég 
keypti húsið árið 1993 ásamt eig-
inmanni mínum Sigurþóri Heim-
issyni nákvæmlega 100 árum eftir 
að afi minn keypti húsið sem mun 
vera elsta íbúðarhús hlaðið úr 
steini í Reykjavík sem ekki var 
með steinbæjarlagi.“

Ólöf er alin upp við Ægisíðuna, 
skáhallt á móti Görðunum í húsi 
sem mamma hennar og systir 
hennar byggðu. „Eftir að amma 
mín fluttist héðan seint á sjötta 
áratugnum stóð húsið autt um 
tíma  en svo var það leigt út rétt 
eins og hlaðan sem stóð hér við 
hlið hússins,“ segir Ólöf sem tók 
húsið á leigu ásamt vinum sínum 
árið 1981 þegar hún var tvítug. 
„Ég var hér í hálfgerðu kommún-
ustsandi í nokkur ár, hér var alls 
konar fólk sem kom og fór,“ segir 
Ólöf sem hafði svo búið ásamt eig-
inmanni sínum Sigurþóri í nokkur 
ár í húsinu þegar þeim bauðst að 
kaupa það árið 1993.

Mikið endurnýjunarstarf tók 
við hjá Ólöfu og fjölskyldu þegar 
húsið var komið í þeirra eigu og má 
segja að það hafi allt verið endur-
nýjað að innan. „Gólfið hékk uppi 
nánast af gömlum vana, við ein-
ungruðum húsið allt upp á nýtt, 
grófum út kjallarann og svo mætti 
lengi telja,“ segir Ólöf. Mikil virð-
ing hefur verið borin fyrir upp-
runalega stílnum við endurgerðina 
og gestur í húsinu fær ekki á til-
finninguna að allt sé nýtt þar inni. 
„Endurgerðin tók langan tíma. Það 
er ekki lengra síðan en í fyrra að 
við opnuðum kjallarann út í garð,“ 
segir Ólöf og bætir við að hún hafi 
fengið hugmyndina að þeirri fram-
kvæmd snemma á níunda áratugn-
um. Þess má geta að endurgerð 
hússins hefur vakið athygli og fékk 

viðurkenningu Reykjavíkurborgar 
árið 2004.

Síðasta sumar var blásið til ætt-
armóts í Görðunum og segir Ólöf 
að ættingjarnir hafi kunnað því 
afar vel að hittast við gamla húsið. 
„Þetta var dásamlegt, fjöldi fólks 
og við heppin með veður. Afkom-
endur Sigurðar í Görðunum eru 
nú orðnir ansi margir og stór hluti 
þeirra mætti,“ segir Ólöf sem sjálf 
á tvö börn, Sigríði Regínu og Ólaf 
Gísla, sem eru þá fjórða kynslóð 
ættarinnar til að búa í Görðunum.

Hænur við Ægisíðuna
Ólöf hefur safnað saman ýmsum 
gögnum um Garðana, meðal ann-
ars gömlum lýsingum á eigninni. 
„Í þeim kemur fram hvað var á 
jörðinni en hér voru fjölmörg hús, 
fjós, hlaða, kindakofi, svo dæmi 
séu tekin,“ segir Ólöf og bætir við 
að þegar borgin lagði göngustíg-
inn hafi síðustu húsin sem voru 
uppistandandi verið rifin. „Þá var 

hér enn heilleg verbúð sem þótti 
ekki ástæða til að varðveita.“ Ólöf 
man vel eftir mörgum af þessum 
húsum og öðruvísi umhverfi en 
nú blasir við út um stofugluggann 
hennar. „Hér voru grásleppukarl-
ar þegar ég var lítil og ég man vel 
eftir konu sem hafði hænur hér við 
Ægisíðuna. 

Ég man svo auðvitað vel eftir 
húsunum sem stóðu hér við 
Garðana, hlaðan var um tíma 
æfingahúsnæði fyrir hljómsveitir,“ 
segir Ólöf sem hefur hvergi annars 
staðar búið í Reykjavík en á sínum 
æskuslóðum. 

Göngustígurinn við Ægisíðuna 
finnst henni vel heppnuð nýjung. 
„Mér finnst nábýlið við stíginn 
yndislegt, hér er stöðugur straum-
ur fólks frá morgni til kvölds, það 
er svo breytt hvernig fólk lifir líf-
inu og ég sé hvernig hann hefur 
verið hvatning fyrir fólk að stunda 
útiveru með öðrum hætti en áður,“ 
segir Ólöf að lokum. 

ÓLÖF KRISTÍN SIGURÐARDÓTTIR Ólst upp í nágrenni Garða og hefur búið þar með hléum síðan árið 1981. Húsið hefur verið endurgert algjörlega að innan síðan það komst í 
eigu Ólafar og fjölskyldu árið 1993. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

S teinhúsið Garðar við Ægisíðu var 
byggt árið 1882 af Þórði Guðmunds-

syni. Egill Egilsen, bróðir Benedikts 
Gröndal, eignaðist húsið en árið 1892 tók 
Sigurður Jónson húsið og jörðina á leigu. 
Ári síðar keypti Sigurður húsið og bjó 
þar til æviloka. Sigurður, sem fæddur 
var í Skildinganesi árið 1865, var tvígift-
ur. Fyrri kona hans hét Ólöf Kristín Guð-
mundsdóttir en hún var fædd í Engey árið 1860. Þau áttu þrjú börn en 
einungis eitt komst á legg, Erlendur Sigurðsson. Seinni kona Sigurðar, 
sem ávallt var kallaður Sigurður í Görðum, hét Guðrún Pétursdóttir, 
fædd 1878. Hún var bróðurdóttir Ólafar Kristínar, fyrri konu Sigurðar. 
Guðrún og Sigurður gengu í hjónaband árið 1903 og bjuggu í Görðum. 
Þau eignuðust ellefu börn sem öll komust á legg nema elsti drengurinn, 
Pétur. Yngsta dóttir þeirra, Sigríður, fæddist árið 1922. Hún er móðir 
Ólafar Kristínar Sigurðardóttur, sem er núverandi íbúi og eigandi 
Garðanna. Sigurður lést árið 1956 en Guðrún árið 1962. Þegar Reykja-
víkurborg vann að gerð göngustígsins við Ægisíðu keypti borgin landið 
af fjölskyldunni og voru þá húsin sem enn stóðu í landi Garðanna rifin, 
fyrir utan íbúðarhúsið sem Ólöf Kristín Sigurðardóttir keypti, réttum 
hundrað árum eftir að afi hennar eignaðist Garðana.

Steinhús sem byggt var 1882 
Sigurður í Görðum keypti það árið 1893 og barnabarn hans 1993.

V ið kynntumst í Hagaskóla,“ segja þau Sigríður 
Sigurþórsdóttir og Þórður Sigurðarson, sem hægt 

væri að kalla Siggu í Görðum og Þórð í Bænum, rétt 
eins og amma Sigríðar og nafna og afi Þórðar og 
nafni hans voru kölluð þegar var og hét. Þórður er 
alinn upp í Litla-Bæ, húsi sem stendur á lóð sem er 
á milli Tómasarhaga, Fálkagötu og Dunhaga, en það 
tilheyrir Tómasarhaganum. Skammt er því á milli 
æskuheimila þeirra og hefur Þórður það eftir föður 
sínum, Sigurði Árna Þórðarsyni, að mikill vinskapur 
hafi alltaf verið á milli fjölskyldnanna. „Við uppgötv-
uðum samt ekki tengslin á milli okkar strax,“ segja 
þau Sigríður og Þórður, sem fylgdust að í MH að lokn-
um grunnskóla og halda góðum vinskap þótt þau hafi 
nú haldið hvort í sína áttina; Sigríður nemur í Háskóla 
Íslands en Þórður er í Listaháskólanum.

Sigga í Görðum og Þórður í Bænum
Vinir rétt eins og afi og amma

VINIR Í VESTURBÆNUM Sigríður og Þórður eru hér við Litla-Bæ, ættarsetur 
Þórðar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 
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Grásleppa í fiskihjalla Myndin er tekin árið 1993 en þá var enn 
gert út frá Ægisíðu.  MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Athafnasvæði Alliance  Á uppvaxtarárum Ragnhildar Magnúsdóttur var mikið um að vera í næsta nágrenni Lambhóls eins og þessi 
mynd sýnir glöggt en á henni er horft í átt til Skerjafjarðar frá Lambhól. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Ævisaga Sigurðar í Görðum var gefin út árið 1952 
en það var Vilhjálmur S. Vilhjálmsson sem skráði 

söguna. Í henni segir Sigurður frá ævi sinni og upp-
vexti, landbúnaði og útgerð við Ægisíðuna. Hann rekur 
viðskipti sín við breska hermenn sem reyndu að koma 
í veg fyrir að sjómenn reru út til hrognkelsaveiða með 
litlum árangri. Sigurður segir í framhaldinu frá því 
þegar Garðalandið lenti raunverulega í „hers höndum“ 
eftir að heimsstyrjöldinni síðari lauk. „Reykjavíkur-
bær hefur nú tekið löndin og gert úr þeim bygginga-
lóðir. Þar rís nú hvert steinhúsið á fætur öðru. Það er 
orðið ákaflega þröngt í Görðunum. Sjóndeildarhringur-
inn minn hefur minnkað. Húsið mitt er orðið innikróað 
til landsins. ... ég þekki varla sjálfan mig og umhverfi 
mitt nema þegar ég er niður í flæðarmáli, því að enn er 
það eins og það var og fjörðurinn eins.“

Heimild: Sjógarpurinn og 
bóndinn Sigurður í Görðunum, bls. 177.  

Sjóndeildarhringurinn minnkaði
Reykjavíkurborg tók löndin og gerði að byggingarlóðum
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Þegar nýi Landspítalinn verður tekinn í notk-
un mun sjúkrarúmum fjölga um 6. Það gerir 1 

prósent. Hins vegar mun hljótast af stækkuninni 
mikil og þörf hagræðing, bæði fyrir starfsfólks 
spítalans og sjúklinga. 

Björn Zoëga, forstjóri Landspítalans, segir 
bygginguna vera hugsaða þannig að komi upp 
þörf og forsendur í framtíðinni fyrir frekari 
stækkanir muni möguleikarnir vera til staðar. 

„Íslendingum mun líklegast fjölga á næstu 
árum og við vonum að þeir hætti að flytja úr landi, 
þannig að þörfin fyrir sjúkrarými mun sennilega 
fara vaxandi,“ segir Björn. „Því verðum við að 
ná með innri hagræðingu og breytingum, til að 
mynda með því að minnka legutímann enn frekar.“ 

Legutími sjúklinga á Landspítalanum í dag er 
6,7 dagar. Björn segir þó að vel hafi gengið að 
stytta tímanum á síðustu árum, en takmarkinu sé 
þó ekki alveg náð. „Þetta er líka háð því með hvaða 
hætti sjúklingurinn getur flust yfir á aðrar sjúkra-
stofnanir eftir legu hjá okkur,“ segir hann. 

Björn segir meginbreytingarnar sem komi með 
byggingu nýja spítalans snúa að hagræðingu og 
samþjöppun. Húsnæðisaðstæðurnar séu í raun 
óviðunandi eins og er. 

„Ein af ástæðunum fyrir því að læknar vilja 
ekki flytja heim er aðstöðu- og tækjaleysi 
hér á landi. En það mun breytast með nýju 
byggingunum,“ segir Björn. 

1.423.504  

sprautur 2009

32.095  

innlagnir 2009

Úr hornsteini í háskólasjúkrahús
Landspítalinn við Hringbraut hefur verið miðpunktur íslenskrar heilbrigðisþjónustu í rúmlega 80 ár. Umfangsmiklar fram-
kvæmdir eru í vændum hjá stofnuninni á næstu árum sem munu fela í sér miklar breytingar til batnaðar fyrir sjúklinga og 
starfsfólk. Sunna Valgerðardóttir skoðaði þessa veigamiklu starfsemi sem tók á móti þriðjungi þjóðarinnar árið 2010.  

HIÐ GAMLA OG NÝJA Yfirlitsmyndin sýnir umfang hins Nýja Landspítala í samanburði við núverandi húsnæði spítalans. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND

■ LANDSPÍTALINN Í TÖLUM

■ UMFANGSMIKLAR BREYTINGAR FYLGJA NÝJUM SPÍTALA

5.899.200  

hanskar 2009

3.554  

fæðingar á Kvennadeild 
Landspítalands sem eru rúm

70 prósent
af öllum fæðingum á landinu

27.638.066.897  

krónur var heildarkostnaður 
Landspítalans árið 2010

69.553  

röntgenrannsóknir 
2009

Landspítalinn starfar nú á sautján stöðum á höfuðborgarsvæð-
inu í um 100 húsum. Er það meginástæða þess að ákveðið var 

að fara í framkvæmdir með nýjan spítala. Megnið af byggingum 
sjúkrahússins var hannað upp úr 1950 og er því talið að húsin svari 
ekki kröfum nútímans. Einnig verður reist áttatíu rúma sjúkra-
hótel á lóðinni. Þaðan verður innangengt í alla meginstarfsemi nýja 
spítalans. 

Gert er ráð fyrir að um 750 manns muni vinna við nýju bygg-
inguna og verður þörf fyrir vinnuafl mest á árunum 2013 og 2014. 
Áætlað er að flutt verði inn í hinar nýju byggingar spítalans árið 
2016 og lagfæring eldri húsa fari fram til ársins 2020. 

Áætlaður kostnaður við nýbygginguna, sem verður 66 þúsund 
fermetrar að stærð, er 33 milljarðar króna á því verðlagi sem var 
í gildi í byrjun árs árið 2009. Kostnaður við húsbúnað og tæki er 
sjö milljarðar og áætlað er að endurnýjun eldra húsnæðis kosti ell-
efu milljarða. Samtals gerir þetta heildarkostnað upp á 51 milljarð 
króna. Talið er að sparnaðurinn sem hlýst af sameiningu spítalans 
á einn stað verði um 2,5 milljarðar króna á ári. 

Hinar gömlu byggingar Landspítalans við Hringbraut verða allar 
notaðar áfram, að undanskildum 9.000 fermetrum sem eru úreltir 
og ekki talið hagkvæmt að halda við. Ekki verður hafist handa við 
endurbætur á öðru eldra húsnæði fyrr en nýju byggingarnar hafa 
verið teknar í notkun.

■ BYGGING OG FRAMTÍÐ NÝJA LANDSPÍTALANS

107.000  

einstaklingar komu 
á Landspítalann 
árið 2009.

58 af þeim
kvörtuðu eða kærðu starf-
semina til landlæknis.

Fæði o.fl . 3%

Hjúkrunarkostnaður
30%

Lækna-
kostnaður

17%

Klínísk stoð-
þjónusta 6%

Gjörgæslu-
kostnaður 4%

Skurðstofu- og skurð-
læknakostnaður 12%

Rekstarkostnaður 
deilda 6%

Rannsókn-
arkostnaður 

11%

Forstjóri, Mann-
auðssv. fjármál 5%

Sameiginlegur kostn-
aður innan sviða 6%

Kostnaðar-
skipting á 
LSH 2010

H
ús þetta – LANDS-
SPÍTA LINN – 
var reistur fyrir 
fje, sem íslenskar 
konur höfðu safn-
að og Alþingi veitt 

á fjárlögum til þess að: LÍKNA 
OG LÆKNA.“ Þetta stendur ritað 
í hornstein Landspítalans, sem 
lagður var 15. júní árið 1926 af 
Alexandrínu Danadrottningu. 

Árni Björnsson skrifar ágrip 
af sögunni á heimasíðu spítalans. 
Þar kemur fram að nafnið Land-
spítali var fyrst notað á Alþingi 
árið 1861. Þó varð ekkert úr fram-
kvæmdum sjúkrahússins fyrr en 
samtök kvenna tóku sig saman og 
hófu söfnun fyrir byggingu þess. 
Hafist var handa við framkvæmd-
ir árið 1925. Landspítalinn tók til 
starfa í desember árið 1930. 

Í byrjun voru aðeins tvær deild-
ir á Landspítalanum, handlækn-
ingadeild og lyflækningadeild. 
Nú eru þær orðnar 15, þar af þrjár 
lyflækningadeildir. Um 70 prósent 
af fæðingum landsins fara fram á 
Landspítalanum og í fyrra fóru 
meira en hundrað þúsund kenni-
tölur í gegnum tölvukerfin, sem 
þýðir að þriðjungur þjóðarinnar 
nýtti sér þjónustu hans á síðasta 
ári. 

Árið 2001 undirrituðu Land-

spítalinn og Háskóli Íslands sam-
starfssamning til þess að sam-
ríma hagsmuni beggja stofnana. 
Háskólinn og spítalinn hófu þar 
samstarf sem hefur gefist vel og 
var með það að markmiði að efla 
vísindarannsóknir og mennt-
un heilbrigðisstétta. Hjúkrunar-
fræðingar, ljósmæður, lyfjafræð-
ingar, læknar, matvælafræðingar, 

sálfræðingar og tannlæknar eru 
meðal þeirra sem sóttu nám sitt 
að miklum hluta á Landspítal-
anum. Klínískt rannsóknarsetur 
Landspítalans og Háskóla Íslands 
var opnað í janúar í fyrra, með 
enn meiri samnýtingu í huga og 
áhersla var lögð á að gæði rann-
sókna standist alþjóðlegar gæða-
kröfur. 

Spítalinn hefur þjónað Íslend-
ingum í meira en 80 ár og brátt 
mun nýtt blað verða brotið í 
sögu hans þegar framkvæmdir 
hefjast við byggingu hins Nýja 
Landspítala. 

1930
Árið sem Landspítalinn 
tók til starfa 

BJÖRN ZOËGA, FORSTJÓRI LANDSPÍTALANS Björn segir núver-
andi húsnæðisaðstæður Landspítalans í raun vera óviðunandi 
eins og staðan er í dag. 



HAWK borðlampi. LUIGI borðstofustóll. 

1. VINNINGUR. 

Flug og  gisting fyrir tvo til 

Prag með Heimsferðum.

GLOBE hnöttur. Baðgjafakarfa. HERREGAARD. Fjöldi páskaeggja.

... á að vinna fl ug og gistingu fyrir tvo til Prag með 
Heimsferðum, páskaegg frá Nóa Síríus af stærstu gerð, 

einnig er fjöldi annarra glæsilegra vinninga úr verslun.

KOMDU Í VERSLUN ILVA 1. TIL 17. APRÍL, OG TAKTU ÞÁTT. 
SKRÁÐU ÞIG Á PÓSTLISTA OG ÞÚ ÁTT MÖGULEIKA ...

V I N N I N G A R  Í  P Á S K A L E I K  I L V A

FREDSACK. 350l grjónapúði. 165x18x135 cm. Verð 19.900,- NÚ 14.900,- Einnig til grár og í felulitum.

STORAGE. Geymslubox. Ýmsir litir og stærðir. 27x36x26,5 cm. Verð 1.495,- 
Til í f leiri stærðum og litum.

EXPLORER. Hornskrifborð. Svart. 
100x76 cm. Verð 32.900,-

QUINTIN. Spegill m/ljósi. 80x60 cm. 
Verð 29.995,-

QSTAR. Svefnsófi . Svart textilleður. Stærð á rúmi 140x200 cm. 
Verð 119.900,-

CLOCK. Borðklukka m/stillimynd
Gler. Ø20 cm. Verð 7.495,-

ENTO. Borðlampi króm/sandblásið 
gler. H50 cm. Verð 6.995,-

GLOBE. Silfurlitaður hnöttur. 
Ø20 cm. Verð 9.995,- Einnig til 30cm.

COMPLETE. Sængurverasett. Ýmsir litir. 140x200/60x63 cm. Verð 5.995,-  
STOCKHOLM. Sængurverasett. 140x200/60x63 cm. Verð 7.995,-

ROMEA. Skrifborðsstóll m/stillanlegu 
baki. 50x82x119 cm. Verð 24.900,-  

DEAR DEER. Snagi. 7x8 cm. 
Verð 2.995,-  Einnig til í f leiri litum.

STEP. Hilla m/5 hillum. Ýmsir litir.
45x35x190 cm. Verð 19.900,-
Einnig til breið 85x35x190 cm. Verð 22.900,- 

FREDSACK 165X135 CM

14.900,-
.................................................

sparaðu 5.000,-

AÐEINS 
ÞESSA 
HELGI

ILVA Korputorgi Blikastaðavegi 2-8, 
112 Reykjavík, sími 522 4500 www.ILVA.is   
mánudaga - föstudaga 11-18:30, 
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18

sendum um allt land

Bjóðum uppá 
vaxtalaust 

lán til 6 mánaða

einfaldlega betri  kostur

ALLT FYRIR 
FERMINGUNA

kaffi
50%

AFSLÁTTUR
TORTILLA M/OSTI OG 
SKINKU, BORIÐ FRAM 
M/SALATI. ÁÐUR 690.- 

NÚ 345.-
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Ekki man ég hvert 
umræðuefnið var.

Öll mín bestu ár
Hinn ástsæli söngvari Björgvin Halldórsson fagnar sextugs-
afmæli sínu um næstu helgi með þrennum tónleikum í Há-
skólabíói og er það til marks um vinsældir hans að löngu er 
orðið uppselt á tónleikana. Kjartan Guðmundsson leit á nokkrar 
ljósmyndir frá ferlinum ásamt stórafmælisbarninu.

RIDDARI GÖTUNNAR Björgvin á nýju vespunni sinni, fimmtíu ára afmælisútgáfunni af Vespu Piaggio, árið 
2008. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

NÚNA Björgvin gerir sig kláran fyrir þátttöku sína í Eurovision árið 1995 í Dublin, þar 
sem hann söng lagið Núna. MYNDIR/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

ÞÓ LÍÐI ÁR OG ÖLD Björgvin á sviðinu á Hótel Íslandi, sem kallast Broadway í dag, árið 1995 þegar 
söngvarinn hélt eina af sínum mörgu söngbókarsýningum. 

HÚN HRING MINN BER Gifting Björgvins og Ragnheiðar B. Reynisdóttur í Landakotskirkju hinn 9. desember 1978.

MANSTU ÞÁ Björgvin og Svala dóttir hans árið 1978 þegar Björg-
vin vann að plötunni „Ég syng fyrir þig“.

Í ÚTVARPINU HEYRÐI ÉG LAG Guðni Kolbeinsson íslenskufræð-
ingur, Ásgeir Tómasson blaðamaður, tónlistarmaðurinn Birgir 
Hrafnsson og Björgvin í útvarpsviðtali árið 1976.

Svala vildi spila á gítarinn og var 
farin að raula eins árs gömul.

Þarna löbbum við nýbökuð hjónin frá kirkj-
unni. Ljúfar minningar tengjast þessum degi.

Þá mátti bara syngja á íslensku. Íslenski 
hópurinn var að hugsa um að bregða út af 
laginu í beinni útsetningu og syngja hluta 
lagsins á ensku en hætti við á síðustu stundu.

Þetta hjól er tekið út í góðu veðri og 
notað til að skreppa í laugina, á pósthúsið 
eða á kaffihús. Yndislegur fararskjóti.

Þarna var verið að minn-
ast þess að 25 ár voru 
liðin frá því ég söng 
fyrst inn á hljómplötu.



SÍÐUSTU DAGAR LAGERSÖLU
Helgina 9. - 10. apríl

Kaldi hettupeysa
áður: 22.800 kr.| nú: 6.000 kr.

Baldur peysa
áður: 9.800 kr.| nú: 3.800 kr.

Logn jakki
áður: 12.500 kr.| nú: 4.000 kr.

Vindur jakki
áður: 39.800 kr.| nú: 15.000 kr.
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Faxafeni 12 (2.hæð): Laug. 11 – 16 I Sunn. 12 – 16 
Glerárgata 32, Akureyri: Laug. 11 – 16 

Bragi dúnvesti
áður: 15.800 kr.| nú: 7.500 kr.
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Andvari jakki
áður: 18.500 kr.| nú: 7.500 kr.
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Í  gegnum tíðina hafa mat-
reiðslumenn ávallt verið mjög 
jákvæðir og viljugir til þess 
að aðstoða þegar hamfarir 

koma upp. Besta dæmið er ef til 
vill þegar flóðbylgja af völdum 
neðansjávarjarðskjálfta reið yfir 
Súmötru í Indónesíu árið 2004 en 
þá létust um 230.000 manns og 
lífsgæði milljóna í yfir tíu löndum 
skertust. Við söfnuðum þá tölu-
verðu fjármagni um allan heim 
sem síðan var notað í uppbygg-
ingarstarf, sem allt var tengt fag-
inu og því að afla sér matar. Bátar 
voru keyptir og skólar byggðir,“ 
segir Gissur Guðmundsson, for-
seti WACS, heimssamtaka mat-
reiðslumeistara. „Við í WACS vild-
um móta þessa starfsemi betur og 
sameina undir einni regnhlíf. Það 
eru fjölmargar starfsstéttir sem 
starfa á svipaðan hátt og við, eins 
og Læknar án landamæra, sem við 
horfðum sérstaklega til, en það 
eru líka til flugmenn án landa-
mæra og kennarar án landamæra 
svo eitthvað sé nefnt. Ég lagði því 
til, sem forseti WACS, eftir að 
við höfðum nýlega upplifað jarð-
skjálftana í Haíti og svo Síle árið 
2010, að stofna formlega samtökin 
Matreiðslumenn án landamæra. 
Það var gert hinn 20. október 2010 
í París með miklum stuðningi 
franska fjármálaráðuneytisins, 
frönsku ríkisstjórnarinnar og svo 
aðstoð íslenska sendiráðsins.“

Hjálparstarf víða um heim
Matreiðslumenn án landamæra 
hafa nú verið við hjálparstarf í 
Nýja-Sjálandi þar sem harður jarð-
skjálfti skók meðal annars borgina 
Christchurch, en margir eru látnir, 
aðrir týndir og fjöldi heimilislaus. 
Þá hafa þeir verið á landamær-
um Egyptalands og Líbíu þar sem 
fjöldi flóttamanna eykst dag frá 
degi. „Þá höfum við veitt aðstoð í 
Japan vegna jarðskjálftanna og 
flóðanna og einnig vegna flóðanna 
í Taílandi. Við njótum góðs af því 
hversu stór og öflug samtökin eru. 
Þegar hamfarir verða höfum við í 
aðalstöðvunum samband við félags-
menn okkar og metum þörfina á 
aðstoð og skipuleggjum hana út frá 
því en einnig út frá menningu hvers 
lands. Það verður að virða hana og 
gefa með hana í huga,“ segir Giss-
ur. „Sumir félagsmenn okkar hafa 
misst heimili sín og jafnvel látist 
í sumum þessara hamfara. Sumir 
eru í mikilli neyð en eru engu að 
síður í hjálparstarfi.“

Hann segir að Matreiðslumenn 
án landamæra líti ekki á sig sem 
fyrstu hjálp heldur einbeiti sér að 
uppbyggingarstarfi eins og áður 
segir, þar sem fagmennska þeirra 
nýtist. „Það má segja að hjálpar-
starfið sé fjórþætt. Fyrsta hjálpin 
snýr að samvinnu með öðrum hjálp-
arsamtökum eins og Rauða kross-
inum og getur til dæmis falist í að 
útbúa matseðla. Þá er stefna okkar 

að vinna einnig með hjálparstofn-
unum til lengri tíma eins og í flótta-
mannabúðum. Til lengri tíma vilj-
um við aðstoða fólk við að afla sér 
matar og kenna því að nýta hráefni 
til matargerðar. Til þess þurfum 
við bæði báta og skóla, svo dæmi 
séu tekin. Síðan eru það súpueld-
húsin og eldhús fyrir heimilis-
lausa. Það síðarnefnda þarf ekki 
endilega að einskorðast við hjálp-
arstarf erlendis heldur getur verið í 
heimalandi viðkomandi matreiðslu-
manns. Hluti af hjálparstarfi er 
einnig að hugsa um sinn heima-
garð.“

Ísland í forystu 
Heimssamtök matreiðslumanna 
voru stofnuð árið 1928 í París og 
eru því 85 ára í ár. Samtökin státa 
af 93 aðildarlöndum og tíu milljón-
um matreiðslumeistara. Árið 2004 
bauð Ísland sig fram til stjórnar. 

En hvernig stóð á því að Íslend-
ingar voru kosnir til forystu í þess-
um samtökum? „Í sögu samtakanna 
höfðu Mið-Evrópuþjóðirnar ásamt 
Bandaríkjunum verið ráðandi og 
þessar litlu þjóðir aldrei haft þor 

eða tækifæri til þess að bjóða sig 
fram. Ég ákvað að láta það nú ekki 
á mig fá og fannst þurfa að setja 
ákveðna staðla um menntamál og 
setja keppnismál í ákveðinn far-
veg og bauð mig fram til forseta 
árið 2008. Ég sá einnig tækifæri 
fyrir okkur sem litla þjóð til þess 
að markaðssetja okkur og það 
sem við erum að gera hér heima 
en fagmennskan hér er afar mikil 
og góð og orðstírinn hefur bor-
ist til útlanda. Þegar ég fór svo að 
leita eftir stuðningi hjálpaði það 
mikið, auk þess sem ég varð líka 
talsmaður fyrir litlu þjóðirnar en 
ekki bara fyrir þær stóru eins og 
verið hefur í gegnum tíðina. Kjör-
tímabilið 2008-2012 hafa eingöngu 
Íslendingar setið í stjórn. Nú hefur 
verið skorað á okkur Íslendinga að 
bjóða okkur fram til áframhald-
andi stjórnarsetu frá 2012-2016 og 
við erum til en við þurfum á fjár-
stuðningi að halda. Ef einhverj-
ir vilja hjálpa okkur væri það því 
vel þegið,“ segir Gissur og brosir 
og bætir við að Matreiðslumenn án 
landamæra séu helsta verkefni sitt 
þessa dagana.

Matreiðslumenn
án landamæra
Íslenskir matreiðslumenn stóðu nýlega að stofnun hjálparsamtakanna Mat-
reiðslumenn án landamæra. Samtökin starfa um heim allan í samvinnu við 
heimssamtök matreiðslumeistara. Unnur H. Jóhannsdóttir ræddi við Gissur 
Guðmundsson, sem veitir samtökunum forystu um þessar mundir.

GISSUR GUÐMUNDSSON Matreiðslumenn hafa komið til hjálpar á hamfara- og 
styrjaldasvæðum, segir Gissur, sem er í forsvari heimssamtaka þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Matreiðslumenn án landamæra komu til hjálpar 
þegar jarðskjálftarnir og flóðbylgjurnar dundu 

yfir Japan nýlega. Þeir og flugmenn án landamæra 
tóku saman höndum og sendu 150 tonn af matvælum 
til hamfarasvæðanna. Fyrsta hjálpin fólst í sendingu 
matar til Japans en samtökin tvö sendu tugþúsund-
ir lítra af vatni, mikið af barnamat og þurrmat auk 
þúsunda teppa. Fjölmörg samtök á hamfarasvæðinu 
hjálpuðu Matreiðslumönnum án  landamæra í Japan 
og flugmönnunum við að dreifa og deila matvælunum 
svo að þau myndu koma þeim að notum sem helst 
þyrftu. Heildarverðmæti gjafarinnar er um fimmtíu 
milljónir íslenskra króna.

150 TONN AF MAT TIL JAPANS

Matreiðslumenn án landamæra vinna nú að langtímaverkefni í 
Búrma bæði í þéttbýli og úti á landsbyggðinni. Bæði er um að 

ræða beina matvælaaðstoð og kennslu í meðferð og vinnslu mat-
væla. Þar fyrir utan hafa samtökin skipulagt fatagjafir og ýmiss 
konar aðstoð en þess má geta að samtökin vinna að þessu verkefni í 
samvinnu við Flugmenn án landamæra. „Það er Oliver E. Soe Ther, 
forseti Matreiðslumanna án landamæra í Búrma, sem skipuleggur 
starfið, sem er víðtækt og felst í næringarfræði, eldamennsku og 
kennslu í bátasmíð, svo fátt eitt sé nefnt,“ segir Helgi Einarsson, 
sem er ritari samtakanna og bætir því við að verkefninu hafi verið 
afar vel tekið.

NÆRA MUNAÐARLEYSINGJA Í BÚRMA

CINTAMANI
WWW.CINTAMANI.IS



fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Helgi Sigurður Karlsson sál-
fræðingur hefur góða inn-
sýn í heima internetsins og 
er reynslubolti á því sviði, 

hefur bæði lifað þar og hrærst frá 
unga aldri og meðal annars rit-
stýrt vinsælum íslenskum spjall-
vef um tíma, Huga.is. Hann segir 

neikvæða umfjöllun um Facebook 
og aðra netmiðla eiga það til að 
vera í forgrunni í fjölmiðlum. Að 
hans mati eru kostir Facebook hins 
vegar margir, þar á meðal kjörin 
leið til að halda góðu sambandi við 
sína nánustu.

„Af minni reynslu er einn af 

helstu kostum samskiptaleiða á 
internetinu hversu vel þær sam-
eina hina ýmsu hópa. Þegar ung-
menni nær vissum aldri eiga 
fyrir myndir í lífi þess til að fær-
ast frá foreldrum yfir á vinahóp-

apríl 2011

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Facebook getur styrkt 
samskipti fjölskyldumeðlima
Á undraskömmum tíma hefur fyrirbærið Facebook sogað 
um 80 prósent þjóðarinnar inn í tölvutilveru þar sem skrafað 
er, þrasað, hlegið og leikið. Unga fólkið hérlendis var hvað 
fljótast að tileinka sér notkun síðunnar en síðustu árin hafa 
aldurshóparnir allir smám saman verið að tínast inn og æ 
fleiri af eldri kynslóðinni eru búnir að stofna aðgang.

NORDICPHOTOS/GETTY

Fjölskyldulíf 
gegnum Skype
Fjölskyldufaðir sem dvelur vikum 
saman utan landsteinanna 
heldur tengslum við fjölskyldu 
sína í gegnum netið. 
SÍÐA 6

CANDY AFSLÁTTARDAGAR

since 1903

Spila saman 
tölvuleiki 
Anton Oddur Jónasson, sex ára, 
deilir tölvuleikjaáhuga með 
foreldrum sínum.
 SÍÐA 2
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Smáralind - sími 517 5330
www.facebook.com/AdamsIceland

Vorútsala
30% afsláttur 
af öllum vörum 
auk frábærra 
tilboða

Ég ætla að byrja á því að taka fram að ég á hlýðið barn, sérlega vel 
upp alið og með yndislega lund. Hins vegar er heimurinn ekki 
fullkominn og oft getur reynst erfitt að fá þriggja ára stúlku með 

sjálfstæðisþörf og stjórnunaráráttu til að gera eitthvað eftir höfði 
móður hennar. Þegar sá gállinn er á henni fer hún til vinstri þegar 
mamma segir hægri og segir svart þegar málið er hvítt.

Móðirin hefur þó fundið nokkrar árangursríkar leiðir á slíkum 
stundum. Ein þeirra er að láta dúkkurnar eða bangsana tala við stúlk-
una. Þá þykir henni mikið til koma, og þótt hún geri sér grein fyrir að 
mamma tali fyrir leikföngin finnst henni sport að gera ýmislegt til 
að ganga í augun á þeim. Til dæmis að fara í föt, borða morgunmat, 
klæða sig í útiskóna og þar fram eftir götunum.

Þegar allt bregst hefur móðirin brugðið á það ráð að látast ætla að 
hringja í einhvern ættingja og láta vita af óþekktinni í barninu. Oft 
virkar þessi leið en hún getur einnig sprungið framan í fólk eins og 
gerðist á dögunum.

Stuttu fyrir afmælisveisluna gerðist stúlkan treg til að fara að hátta. 
Móðirin greip á það ráð að grípa síma og látast hringja í uppáhalds-
frænku hennar. Eftir símtalið varð stúlkan hugsi og velti fyrir sér 
hvort hún ætti jafvel að láta undan og hlýða … þegar hún rak augun í 
hinn meinta síma. „Mamma, þetta er ekki sími. þetta er fjarstýring,“ 
sagði hún sigri hrósandi.

Næst þegar mamman reyndi þennan leik og hótaði símtali til bestu 
frænkunnar varð ljóst að þessum leik var lokið. „Já mamma, hringdu í 
hana í fjarstýringuna.“ 

Leiknum er lokið

Brúðubörn úr safni Rúnu Gísladóttur, 
kennara og myndlistarmanns, verða til 
sýnis í Bókasafni Mosfellsbæjar í apríl-
mánuði á afgreiðslutíma safnsins. Á 
sýningunni eru aðallega handgerðar 
postulínsbrúður, en einnig leikfangabrúður 
frá ýmsum tímum.

Rúna býr brúðurnar til frá grunni. Allur 
fatnaður þeirra er handunninn og 
sérhannaður á hverja og eina. Brúðurnar 
eru steyptar í mót og eftir það hefst vinna 
við að pússa þær og mála, setja þær 
saman og gefa þeim andlit og hár, en 
sumar brúðurnar eru með mannshár.

Brúðubörn í Mosfellsbæ

BARNVÆNT

Í
ris Kristín Andrésdóttir, Jónas 
B. Antonsson og sonur þeirra 
Anton Oddur Jónasson spila 
reglulega tölvuleiki saman og 
hafa öll jafn gaman af. „Þetta 

eru gæðastundirnar okkar,“ segir 
Íris, sem rekur fyrirtækið Gogogic 
ásamt eiginmanni sínum og fleir-
um, en þar eru meðal annars smíð-
aðir tölvuleikir sem eru aðgengileg-
ir á Facebook og með iPhone, iPod 
og iPad.

Hún segir tímana hafa breyst. 
„Áður fyrr sátum við og spiluðum 
borðspil. Nú spilum við tölvuleiki 
en í því getur falist alveg jafn mikil 
fjölskylduskemmtun.“ Sonur henn-
ar fór þriggja ára gamall að tefla í 
tölvunni og nú þremur árum seinna 
er hann kominn í Taflfélag Reykja-
víkur og farinn að tefla fyrir hönd 
Ísaksskóla. „Tölvuleikir geta því vel 
verið uppbyggilegir,“ segir Íris. 

Hún er uppeldisfræðingur að 
mennt og hefur sett skýran ramma 
í kringum tölvunotkunina. „Þegar 
ég var í náminu kynnti ég mér rann-

sóknir á áhrifum ofbeldis í tölvu-
leikjum og öðru myndefni á börn. 
Þar kom einna helst í ljós að mestu 
máli skipti að foreldrar kynntu sér 
vel það efni sem þeir leyfðu börnum 
sínum að horfa á. Þess vegna spila 
ég alla tölvuleiki áður en ég leyfi 
syni mínum að prófa, enda getur 
leikur sem virðist saklaus inni-
haldið eitthvað sem vekur ótta hjá 
tilteknu barni. Ég nefni trúða sem 
dæmi en foreldrar þekkja barn sitt 
best og eru best til þess fallnir að 
meta hvort leikurinn henti.“ 

Íris segir það sama eiga við ef 
um unglinga sé að ræða. „Ef þeir fá 
leyfi til að vera með Facebook þurfa 
foreldrar að kunna á allar öryggis-
stillingar þannig að það sé tryggt að 
myndir og upplýsingar um barnið 
liggi ekki á glámbekk.“

Íris segir tölvuna spennandi í 
augum sonar hennar eins og oft 
vilji vera hjá strákum á hans aldri. 
„Tölvunotkunin verður þó að vera 
í jafnvægi við aðra hluti. Við erum 
með ákveðið hvatningarkerfi sem 

virkar þannig að ef hann er dugleg-
ur að borða, klæða sig, fara í íþrótt-
ir og út að leika vinnur hann sér inn 
tölvutíma.“ 

Íris segir fjölskylduna hrifna 
af lególeikjunum og nefnir Lego 
Harry Potter og Lego Indiana 
Jones sem dæmi. „Þá keyptum við 
Wii-tölvuna til að hann fengi hreyf-
ingu samhliða tölvunotkuninni, en 
auk þess er ég mjög hrifin af iPad-
leikjunum, enda er þar mikið úrval 
þrautaleikja sem reyna á rökhugs-
un. Við gáfum til að mynda út leik-
inn Simbo 16 Redux fyrir iPad en 
hann er sniðinn að börnum og hugs-
aður til að æfa samhæfingu huga og 
handa. Hann er enn eitt dæmið um 
uppbyggilegan leik,“ segir Íris. 

Hún hvetur foreldra til að spila 
með börnunum sínum og stuðla 
þannig að jákvæðri tölvunotkun. 
„Við fullorðna fólkið megum held-
ur ekki gleyma því að halda í barn-
ið í okkur og leyfa okkur stundum 
að leika okkur. Það gerir lífið svo 
miklu skemmtilegra.“ - ve

Gæðastund
við tölvuna
Anton Oddur Jónasson er svo heppinn að deila tölvuleikjaáhuga með foreldrum sínum. 
Fjölskyldan á oft gæðastundir fyrir framan tölvuna en notkunin er þó skilyrðum háð.

Saman við tölvuna Anton Oddur og foreldrar hans spila stundum tölvuleiki hjá Gogogic, sem er vinnustaður 
mömmu hans og pabba, enda aðstaðan eins og best verður á kosið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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inn. Samskipti og nánd ungmennis 
við fjölskyldumeðlimi eiga þá til að 
minnka. Að mínu mati er Facebook 
þá kjörin leið til að halda góðu 
sambandi við sína nánustu, enda 
er það helsti tilgangur síðunnar,“ 
segir Helgi.

Ekki hanka börnin á einhverju 
Helgi segir að með því að „slást í 
hópinn“ geti foreldrar fylgst með 
lífi barna sinna á hlutlausan hátt 
og fengið þar jafnvel mikilvægar 
upplýsingar án þess að þurfa að 
spyrja eftir þeim. „Ef foreldrar 
fara rétt að er það mín trú að 
Facebook geti styrkt samskipti 
foreldra við börnin sín. Það sem 
ég tel að foreldrar þurfi einna helst 
að muna er að nota þær upplýsing-
ar sem þeir fá í gegnum Facebook 
aldrei til þess að hanka ungmennið 
á einhverju. Það gæti skert sam-
skiptin og alið af sér aðrar, óþekkt-
ar leiðir hjá ungmenninu til að 
koma viðkvæmum upplýsingum á 
framfæri til vina.“

Við þetta bætir Helgi að for-
eldrar þurfi að meta hvert tilfelli 
fyrir sig þegar kemur að því að 
meta hvort ungmenni hafi þroska 
til þess að eiga í samskiptum á int-
ernetinu. Aldur hafi þar löngum 
reynst ónákvæmur mælikvarði. 
„Að mínu mati er fræðsla og eftir-
lit mikilvægustu þættirnir. Á int-
ernetinu, ekki einungis Facebook, 
er margt í boði sem getur haft 
áhrif á líf ungmenna, bæði á 
jákvæðan og neikvæðan hátt. For-

eldrar geta haft mikið að segja 
um hver áhrifin eru með fordóma-
lausri fræðslu um það helsta sem 
internetið hefur í boði. Mikilvægt 
er að fræðslan sé laus við áróður 
og styðjist við rök.“

Margar jákvæðar hliðar
Þegar Helgi er beðinn að nefna 
kosti þess að nota Facebook, fyrir 
alla aldurshópa, tínir hann sitt-
hvað til. „Fyrir utan léttvægari 
atriði, svo sem að muna afmælis-
daga, eru kostirnir við Facebook 
þeir óumdeilanlegu möguleikar 
sem hún býður upp á til að stofna 
til nýrra tengsla, efla núverandi 
tengsl og jafnvel vekja á ný gömul 
og gleymd. Fólk má þó aldrei 
gleyma að Facebook er einungis 
tól, mjög öflugt tól. Það getur ann-
aðhvort unnið með þér eða á móti 
þér eftir því hvernig þú ákveður 
að beita því.“

Fyrir þá sem ekki þekkja til 
Facebook rekur Helgi mögu-
leikana sem felast í notkun síð-
unnar. Fyrir utan að deila hugs-
unum sínum, athöfnum og öðru 
sem fólki dettur í hug í svokölluð-
um stöðuuppfærslum má þar setja 
inn myndir, myndbandsupptökur, 
tengla að skemmtilegum vefsíðum, 
senda einkaskilaboð, spjalla, spila 
tölvuleiki og fleira. 

Ný græja sem þarf að læra á
Spurður um neikvæð áhrif þess 
á sálarlífið að hanga á Facebook 
líkir Helgi því ástandi við það að 
hanga heima og fara ekki út. „Ef 
þú ákveður að vera heima, hanga í 
símanum og skoða myndir af ætt-

ingjum og vinum í stað þess að 
fara í vinnuna mun slíkt iðjuleysi 
hafa sömu neikvæðu áhrif og ef 
þú ákveður að vera á Facebook og 
gera slíkt hið sama. 

Ef þú býður síðan einhverjum 
sem þú þekkir lítið heim til þín, 
kynnir hann fyrir vinum þínum, 
sýnir honum öll helstu mynda-
albúmin og segir honum ævi-
sögu þína getur hann í raun gert 
sama skaða með þeim upplýsing-
um á Facebook eins og utan henn-
ar. Hvað það atriði varðar býður 
Facebook upp á alla stjórn sem 
þörf er á til þess að halda nei-
kvæðum áhrifum eins og þessum 
í skefjum. Líkt og með nýja græju 
í eldhúsinu þarf fólk að afla sér 
upplýsinga um hvernig skuli beita 
henni til þess að ekki hljótist skaði 
af.“

Hluti af eðlilegu þroskaferli
Margt má gera til þess að koma 
í veg fyrir neikvæða upplifun á 
Facebook að mati Helga. Fyrst og 
fremst þurfi að hafa í huga hvað 
fólk láti frá sér. Ómögulegt geti 
reynst að ná því út sem eitt sinn sé 
sett á netið. Einnig sé nauðsynlegt 
að kynna sér alla eiginleika síð-
unnar og tryggja að hvergi sé glufa 
fyrir óviðkomandi aðila. Það sé 
hins vegar hluti af eðlilegu þroska-
ferli ungmenna að vera á höttun-
um eftir upplýsingum um lífið og 
tilveruna. Með því að stöðva þau 
í þeirri upplýsingasöfnun eigi for-
eldrar á hættu að ungmennið leiti 
annarra leiða – og er þá óvíst hver 
gæði upplýsinga eða niðurstaðan 
verður. - jma 

Foreldrar virði mörkin „Það sem ég tel að foreldrar þurfi einna helst að muna er að nota þær upplýsingar sem þeir 
fá í gegnum Facebook aldrei til þess að hanka ungmennið á einhverju,“ segir Helgi Sigurður Karlsson sálfræðingur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 ● My shops. Leikur þar sem þú býrð til þína eigin verslunar-
götu, með verslunum eins og sælgætisbúð, fataverslun, 
gæludýraverslun og bakaríi. Hver og einn Facebook-notandi 
á sína verslunargötu en getur heimsótt vini sína og fjölskyldu 
í þeirra búðir (sem þurfa þá líka að skrá sig inn í leikinn á 
Facebook). 

 ● Restaurant city. Leikur sem virkar nokkuð svipað og My 
shops nema að í þessum leik býrðu til þitt eigið veitingahús, 
hannar matseðil, innréttar staðinn, ræður þjóna, vini og 
fjölskyldu og ferð og snæðir svo á veitingastöðum vina þinna 
þess á milli.

 ● Pet society. Leikur sem hugnast einkum yngri kynslóðinni. 
Kisa er látin notendum í té og þeim ber að hugsa vel um 
hana; gefa henni að borða, bursta á henni feldinn, klæða 
hana í falleg föt og innrétta heimili hennar eftir smekk.

 ● Scrabble. Hinn vinsæli orðaleikur á ensku, sem ungir 
notendur sem farnir eru að læra ensku geta þá leikið með þeim eldri. Notendur skiptast á „að gera“ 
og langt má líða á milli; ekki er nauðsynlegt að dvelja langtímum við tölvuna til að spila.

 ● Monopoly millionaires. Hóið í vini og kunningja sem hafa gaman af Matador og fáið þá til að spila 
með ykkur leikinn á Facebook. 

Til að finna þessa leiki og fleiri til skrifið þið einfaldlega heiti þeirra í leitargluggann á Facebook. 

Til að mynda „My shops” og klikkið á „Go to app“. Facebook gefur byrjendaleiðbeiningar.

Skemmtileg Facebook-afþreying Vorútsala
30% afsláttur af öllum vörum 
auk frábærra tilboða

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands

Leyndarmál jökla og fegurð 
landslags á 

myndakvöldi FÍ
Næsta myndakvöld Ferðafélags Íslands er í 
dag miðvikudaginn 17. febrúar 
í sal Ferðafélagsins í Mörkinni 6 og hefst kl. 
20.00 að vanda. 

Myndakvöldið er að þessu sinni í umsjá 
hjónanna Helga Björnssonar jöklafræðings 
sem sýnir ljósmyndir af íslenskum jöklum og 
fjallar um hið sýnilega og ósýnilega landslag 

sem jöklarnir búa yfir. Bók Helga, Jöklar á Íslandi sem kom út fyrir síðustu jól 
hefur hvarvetna vakið aðdáun enda um stórvirki að ræða.  Jöklar á Íslandi 
fékk hin íslensku bókmenntaverðlaun í flokki fræðirita. 

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag Íslands

Ferð í Fjörður með Valgarði Egilssyni

Ferðafélag Íslands og Fjörðungar 
í Grenivík hafa bætt við á sumar-

dagskrána ferð í Fjörður, 
fjögurra daga gönguferð 

dagana 12. - 15. júlí. 

Undir stjórn hins margreynda 
fararstjóra Valgarðs Egilssonar 

læknis. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu FÍ í síma 568-2533 
eða fi@fi.is

FRAMHALD AF FORSÍÐU

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

Teygjutoppur með blúndu 
1.990,- SM / ML  10 litir
Fiðrildatoppur 
5.990,- S – M – L 
Blúndutoppar 
2.690,- S – M – L 10 litir
Teygjubolur plain 
1.990,- ein stærð 6 litir

Grensásvegur 16 
sími 553 7300 

Opið mán-fös 14–19. Laugd. 12–17

SOHO/MARKET

1.99 ein stærð 6 litir9090,- ein stæ

ndu 
r

GGreG

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

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.



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

M
aður mætir nú varla 
manneskju án þess 
að hún bresti í söng 
og endalaust búið 

að grínast í manni þessa síðustu 
daga með Nei eða já?,“ játar söng-
konan Sigrún Eva Ármannsdótt-
ir sem fyrir nítján árum steig á 
Júróvisjónstokk með Sigríði Bein-
teinsdóttur í dúettinum Heart 2 
Heart, en stuðsmellur þeirra, Nei 
eða já?, lenti í 7. sæti lokakeppn-
innar í Málmey í Svíþjóð 1992. 

Lagið hefur notið fádæma vin-
sælda á Facebook í vikunni.

„Þetta lag lifir alveg rosalega 

vel, rétt eins og Eitt lag enn, en 
þau tvö fylgjast alltaf að á óska-
lista fólks,“ segir Sigga Beinteins 
þar sem hún situr í norskri vorsól 
eftir útskriftarsýningu hjá söng-
skólanum ToneArt sem hún á og 
rekur ásamt systur sinni í Asker, 
rétt fyrir utan Ósló. 

„Mér þykir það leitt, því allir 
eiga að skila inn sínu atkvæði, 
en ég steingleymdi að kjósa utan 
kjörfundar áður en ég hélt utan,“ 
segir Sigga sem felldi Icesave II í 
fyrri þjóðaratkvæðagreiðslunni. 
„Ég náði því miður ekki að kynna 
mér nýja samninginn vel, en hefði 

viljað taka rétta, upplýsta ákvörð-
un og því hugsanlega sagt nei,“ 
upplýsir Sigga en Sigrún Eva er 
enn tvístígandi með sitt atkvæði 
í dag. 

„Ég hallast að jái, en erfitt er 
oft að finna svarið,“ segir hún 
hláturmild og vitnar í texta Stef-
áns Hilmarssonar frá 1992. „Ég 
rétt næ að skjótast á kjörstað 
frá undirbúningi stórveislu í til-
efni fertugsafmælis húsbóndans 
í kvöld, en veislugestir eru vanir 
að hafa ólíkar skoðanir svo engin 

2

Gunnhildur Þórðardóttir  opnar sýninguna Slóðir/
Trails í Mjólkurbúðinni Listagili í dag klukkan 15. Á 
sýningunni eru málverk, grafíkverk og skúlptúrar sem 
sækja innblástur í hin mismunandi ferðalög lífsins. 
Listamaðurinn nálgast efnið á persónulegan hátt með 
skírskotun í æskuslóðir sínar í Keflavík.

Söngkonurnar Sigga Beinteins og Sigrún Eva Ármannsdóttir segja hugann hendast áfram og aftur á bak.

MYND/SIGURJÓN RAGNAR

Nei eða já? Nei og já

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

Gæði & Glæsileiki

FÁKAFENI 9 - Sími: 553 7060
Opið mánud-föstud. 11-18 & laugard. 11-16

Sérverslun með

 fermingargjöfin Mjúka  
Frábær fermingartilboð
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hætta er á slagsmálum vegna Ice-
save-deilna. Mér finnst þó hæpið 
að við kveikjum á kosningavök-
unni í sjónvarpinu heldur verðum 
áfram í afmælisstuði með úrslit-
um í smáskeytaformi,“ segir Sig-
rún Eva sem eyðir helgum gjarn-
an í faðmi fjölskyldu og vina yfir 
góðum mat og skemmtilegheit-
um. „En hvern hefði grunað fyrir 
nítján árum að fólk yrði enn að 
biðja um Nei eða já? árið 2011,“ 
spyr hún hláturmild um árleg 
símtöl fjölmiðla og óskir um Nei 
eða já? í kringum Júróvisjón, en 
báðar verða þær Sigga á árvissu 
Júróvisjónballi Páls Óskars á 
Nasa.

„Mér finnst alltaf jafn gaman 
að taka lagið með Sigrúnu Evu og 
oft tek ég það ein líka, enda sívin-
sælt meðal þjóðarinnar,“ segir 
Sigga sem flýgur heim til Íslands á 
morgun, en um helgar unir hún sér 
einmitt best heima í hreiðrinu sínu 
eða með vinum í góðu yfirlæti.

„Flestar helgar er ég að syngja 

einhvers staðar, en þess á milli er 
ég afar heimakær. Ég er steinhætt 
að nenna út á djammið, en finnst 
alltaf jafn gefandi og yndislegt að 
syngja fyrir fólk,“ segir Sigga sem 
um miðjan maí á von á tvíburum 
með sinni heittelskuðu. „Ég neita 
því ekki að spenningurinn er mik-
ill og allt á fullu við undirbúning 
komu barnanna heima. Ég verð 
því lítið á sveitaballarúntinum í 
sumar en reyni að njóta þess sem 
mest að vera með krílunum litlu,“ 
segir hún full tilhlökkunar.

En hvernig líst þeim á Júró-
visjónlagið í ár, lagið hans Sjonna? 

„Mér líst ágætlega á það, en allt-
af erfitt að segja hvernig laginu 
gengur án þess að hafa séð svið-
setninguna, sem hefur líka mikil 
áhrif á heildarútkomuna,“ segir 
Sigrún Eva og Sigga tekur í sama 
streng: „Lagið er gott en dálítið 
frábrugðið því sem við höfum sent 
hingað til. Strákarnir eru yndisleg-
ir, gera þetta frá hjartanu, og bara 
tímabært að senda út svona hresst, 
skemmtilegt og öðruvísi lag.“  
 thordis@frettabladid.is

Sigga Beinteins og Sigrún Eva hafa síðustu nítján ár stigið ótal sinnum á stokk með hið sívinsæla Nei eða já? en þessi mynd er 
tekin árið sem lagið fór utan til keppni í Málmey og lenti í 7. sæti árið 1992. 

Framhald af forsíðu

ansararDansararDansararDwww.jsb.is

Kennslustaðir: 
● Danslistarskóli JSB í Kópavogi, Íþróttahúsi
   Digraness.
   Almenn braut.
● Danslistarskóli JSB í Reykjavík, Lágmúla 9
   og Laugardalshöll.
   Almenn braut og listdansbraut.

Innritun og inntökupróf
á listdansbraut fyrir haustönn 2011

Inntökupróf - framhaldsskólastig
Fimmtud. 14. apríl kl.19:45 - 21:15 í sal 2.

Inntökupróf - grunnskólastig
Laugard. 14. maí kl. 16 -17 í sal 3, 10 -12 ára. 
Laugard. 14. maí kl. 17 - 18:15 í sal 3, 13 - 15 ára.

Nám og kennsla
Danslistarskóli JSB er viður-
kenndur af menntamálaráðuneytinu sem
listdansskóli á grunn- og framhaldsskólastigi.
Nánari upplýsingar um nám við
skólann er að finna á www.jsb.is
undir Danslistarskóli JSB.

Danslistarskóli JSB
er samstarfsaðili að 
Frístundakorti 
Reykjavíkurborgar.

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730
Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is 
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Nánari upplýsingar eru á vefnum 
www.jsb.is og á facebook

Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið

Spænskur ferðadagur í Kringlunni  Sumarleyfis-
möguleikar á Spáni verða kynntir á Blómatorginu í 
Kringlunni frá 11 til 18 í dag og ýmis skemmtiatriði 
verða í boði fyrir alla fjölskylduna.

GRÆNN APRÍL
Græn fjármál:
● Spyrðu sjálfan þig nýrra 

spurninga áður en þú eyðir í 
eitthvað sem þig langar í.

● Lærðu að mta hvort eina 
leiðin til að mæta þörfum 
þínum sé að kaupa 
eitthvað.

● Ekki kaupa af hvatvísi. 
Bíddu frekar í einn dag eða 
lengur. Löngunin kann að 
líða hjá.

● Hugaðu á blaði - þannig 
verða hugsanir þínar 
markvissar og árangursríkar.

● Leitaðu eftir hjálp annarra 
til að finna lausn á þeim 
áskotunum sem þú stendur 
frammi fyrir.

● Taktu ábyrgð á eigin 
fjármálum með því að halda 
heimilisbókhald.

● Leitaðu leiða til að koamst 
út úr neysluskuldum.

● Finndu ráð til að borga 
niður húsnæðislán með því 
að borga inn á höfuðstólinn.

● Leggðu reglulega fyrir í 
sparnað.

www.graennapril.is

Sýningu á verkum Þórhildar 
Kristjánsdóttur glerlistakonu 
á Café Mílanó lýkur um þessa 
helgi en sýningin verður opin í 
dag og á morgun. 

Þórhildur hefur í rúman ára-
tug blandað saman mismunandi 
aðferðum í verkum sínum, svo 
sem glersteypun, silfursmíði, leir-
mótun, málmhönnun, teikningu og 
fleiru og er vel þekkt fyrir skálar 

sínar og kertastjaka. Sýning Þór-
hildar nú ber nafnið Frostrós-
ir en á henni eru verk sem lista-
konan vann í vetur. Þau eru unnin 
úr svartflaueli, tini, blýblöndu og 
bræddu gleri. 

„Efnistökin koma víða að og 
má þar oft sjá sterka tengingu við 
náttúruna og andstæðurnar sem 
þar er að finna í litum, birtu og 
formum. Því má oft sjá hvort verk-
in eru unnin að vetri eða sumri 
til,“ segir Þórhildur. - jma

Glerlist á Café Mílanó
Verk Þórhildar Kristjánsdóttur sem hún vann í vetur eru til sýnis á Café Mílanó.
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Vöruhönnuðurinn Ragnheiður 
Ösp Sigurðardóttir vakti talsverða 
athygli á nýliðnum HönnunarMars 
með kollinn Bentley og púðana 
Notknot. 

Alþjóðlega veftímaritið Designbo-
om.com fjallaði meðal annars um 
vörur Ragnheiðar en um 140.000 
lesendur fara inn á vefinn á dag. 
Þá fór sænski bloggarinn Stefan 
Nilsson fögrum orðum um hönn-
un Ragnheiðar á síðu sinni, blog.
trendgruppen.se. Erlendir fram-
leiðendur sem sóttu hátíðina voru 
einnig áhugasamir um púðana 
Notknot. „Það á alveg eftir að koma 
í ljós hvort eitthvað kemur út úr 
þessu en þetta er auðvitað spenn-
andi,“ segir Ragnheiður hógvær. 
„Þónokkrir hafa reyndar haft sam-
band frá útlöndum og viljað kaupa 
koll eftir að hafa séð hann á blogg-
síðum. Púðarnir voru frumgerð en 
ég er að skoða hvernig ég get látið 
framleiða þá. Helst vil ég finna ein-
hvern framleiðanda hér á Íslandi.“

Umfjöllun á vefnum getur undið 
hratt upp á sig og í framhaldinu 
hafði dagblaðið The Big Issue sam-
band við Ragnheiði. „Ég var rosa-
lega ánægð með það. The Big Issue 
er stórt og flott alþjóðlegt blað, 
stofnað af þeim sömu og stofnuðu 
Body Shop. Sú sem hafði samband 
við mig er staðsett í Taívan og þau 
munu fjalla um kollana í maí. Það 
sem ég hanna er oft undir austur-
lenskum áhrifum og því er gaman 

að fá umfjöllun í Asíu. Svo er ég líka 
að skoða framleiðslu á vínilfígúrum 
sem ég sýndi í fyrra í Hafnarborg.“

Á HönnunarMars sýndi Ragn-
heiður kollana í Epal og þangað 
komu þeir nýlega í sölu. Púðana 

sýndi hún á sýningu Félags vöru- og 
iðnhönnuða á Laugavegi. Ragnheið-
ur hannar undir merkinu Umemi 
og nánar má forvitnast um hönn-
un hennar á www.umemi.com og á 
Facebook. heida@frettabladid.is

Vakti athygli á 
HönnunarMars
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir vöruhönnuður hannar undir merkinu 
Umemi. Eftir nýliðinn HönnunarMars hefur verið fjallað um kollinn 
Bentley og púðana Notknot á erlendum vettvangi. Púðarnir Notknot spretta upp úr skáta-

hnútum og skrauthnútum. 

Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir vöruhönnuður hannar undir merkinu Umemi en verk 
hennar vöktu athygli erlendra fjölmiðla á nýafstöðnum HönnunarMars.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Shabby

Hera

Edge

Gyro

Bæjarlind 16 - Kóp - S: 553 7100 www.linan.is

BJÓÐUM VAXTALAUS 
VISA / MASTERCARD
K O R TA L Á N  Í  3 ,  6
E Ð A  1 2  M Á N U Ð I

m j ú k i r ,  s t í fi r
lang i r,  s tu t t i r
s t ó r i r ,  l i t l i r
djúpir, grunnir

við sérhæfum okkur 
í  sófum og stó lum
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BÍLAR &
FARATÆKI

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 og HJÓLHÝSUM Visa/Euro.
Stórt útipláss.

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

FLEETWOOD Americana santa 
fe. Árgerð 2009, sólarsella. Verð 
2.390.000. skipti á ódýrara fellihýsi, 
Rnr.101630.

2.2000 fm innisalur, vegna mikillar sölu 
á ferðavögnum, getum bætt við okkur 
hjólhýsum fellihýsum, tjaldvögnum og 
húsbílum í salinn.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

MM L200 Dísel Árgerð 11/2009, ekinn 
19þ.km, ssk, flottur bíll í veiðina, 
vinnuna eða bara sem fjölskyldubíll! Er 
á staðnum til sýnis! Verð 4.990.000kr! 
Raðnúmer 131223. Sjá nánar á www.
stora.is

Nissan Kubistar Diesel Árgerð 07/2010, 
ókeyrður bíll, með skilrúmi og stigalúgu. 
Bíllinn er á staðnum! Verð 2.250.000kr 
með VSK. Raðnúmer 131123. Sjá nánar 
á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Toyota Hilux Xtra cap, „91 , 3.0l V6, 
ek 157 þ mílur, 382 breyttur, læstur 
framan og aftan, stærra drif að framan, 
gormar að aftan, nýlegt lakk, mikið 
af aukabúnaði, tilboð óskast. Uppl. í 
894 47 13.

MAN TGA 26.480 6x6, ‘06, ek 170 þús, 
beinsk, loft að aftan, retarder, dæla 
fyrir heisi, snjóbúnaður að framan, ný 
dekk að aftan, í topp standi, á grind 
verð 8.5 + vsk.

Volvo F 10, 320, ‘90, 6x2, ek 436 þús, 
beinsk, stóll, pallur, nýmálaður, verð 
1.350 + vsk.

Volvo FM 12, 420, ‘00, 6x4, ek 390 
þús, loft að aftan, beinsk, dæla fyrir 
gámalyftu, ADR, í topp standi, verð 
3.5 + vsk

Pacton gámagrind, ‘92, 3 öxla á 
tvöföldu, 12 lásar, 2 búkkar, skoðuð 
2012, verð 1.290 + vsk

Scania 124G 400, ‘98, 6x4, ek. 325 
þús, loft að aftan, beinsk, dæla fyrir 
gámalyftu og malarvagn, verð 2.700 
+ vsk.

Sóluð vörubíla og vagnadekk, ný 
framdekk, felgur undir vörubíla. Sóluð 
N41 á 56.395 með vsk og breið 
framdekk á 91.038 með vsk. Hafið 
samband og fáið tilboð

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík

Sími: 577 1189
http://www.bsturluson.is

AUDI A4 sedan 130 hö.. Árgerð 2004, 
ekinn 111 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
leður,ssk. Verð 2.190.000. Rnr.143036. 
MJÖG VEL ÚTBÚINN BÍLL, ER Á 
STAÐNUM

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.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

DODGE Durango limited hemi. Árgerð 
2006, ekinn 118 Þ.km Sjálsk Hlaðinn 
Búnaði Mjög Snyrtilegur Bíll 7 manna 
DVD Verð 2.940.000. Rnr.133339.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

LAND ROVER Freelander. Árgerð 2001, 
ekinn 98 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
750þ Bíll í Toppstandi Rnr.153140.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

TOYOTA Hilux 38”. Árgerð 1989, ekinn 
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
890.000. Loftpúðafjöðrun aftan - 302 
Mótor - Nýupptekin skipting og vél - 
Nýheilmálaður - loftlæstur framan og 
aftan - Ný 4:88 hlutföll - 44” Breyttur

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

SUBARU LEGACY OUTBACK LIMITED 
2.5 SJÁLFSKIPTUR ÁRG 2005 EK 105 Þ 
KM EINN MEÐ ÖLLU FLOTT EINTAK Á 
AÐEINS 2.390. Vantar bíla á skrá og á 
staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110 

Reykjavík
Sími: 567 2700

www.arnarbilar.is

HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna á 
staðinn og á skrá, Við sérhæfum okkur 
í ferðavögnum allt seldist upp síðasta 
sumar, Frábært 5000m2 plan með 
góðri nágrannavörslu og flottur 750m2 
salur þar sem fellhýsin standa uppsett, 
Við erum ekki staddir í iðnaðarhverfi, 
Endilega sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

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

Audi A6 ‘98 árg. Bíll í toppstandi. Verð 
aðeins 750 þús. Uppl. í síma 868 7472.

Til sölu Murano árg. 2003 ek. 135.000 
km. Snyrtilegur og vel með farinn bíll. V. 
2.2 milljónir. Skoða skipti á ódýrara. Lán 
áhv. Hlynur, s. 844 2162.

Til sölu Toyota Hilux árg. ‘04 ek. 152 
þús. Bein sala eða skipti á dýrari. V. ca. 2 
millj. Hilux 07-08 staðgreiðslumilligjöf. 
S. 897 5758.

Sá Flottasti! M.Benz C32 AMG 360 hö. 
Árg. ‘03 ek. 82þ. Allur ný yfirfarinn. 
Ásett 3.700þ. Skoða skipti. Rnr. 108392. 
S. 699 1447.

Til sölu Ford Escape XLT, árg. 2008, 
ekinn 35 þ.km, sjálfskiptur með 
dráttarkúlu. Verð kr. 3.590.000. Uppl. 
veitir Helga í síma 893 1712.

Golf árg.’00 ek. 375 þús. Ný 
hjólalega,tímareim og skoðaður. V. 480 
þús. S. 863 8095.

LMC CasaFamilia árg.’08. 560 TKM 
fjölskylduhús, 247cm breidd, með 
stórum kojum og hjónarúmi, U-bekk 
í miðju, stór ísskápur og baðherbergi, 
TV-DVD, MP3 spilara, sólarsella, 
Thruma miðstöð, markisa, o.fl. V. 3.680 
þús. S. 860 0607

M.BENZ CLK 230 Kompressor ‘99/12 
ek. 126þ. km. Sjálfsk. V. 1.490þ. Uppl. 
í s. 895 7276.

Til sölu Izusu Trooper. 3 lítra dísel 7 
manna. Beinskiptur ekinn 260 þús. 
Tilboð 459 þús. Uppl. í síma 692 8188.

AUDI Q/ Quattro 
Panorama

AUDI Q7 4,2 l, 7 manna, steingrár, 
samlitur. Verð 7,9 m. Ekkert áhvílandi. 
Ekinn 55.000. Skipti möguleg. Uppl. í 
s. 825 1215.

Til Sölu Toyota Corolla xli. Árg. ‘94, 
sjálfsk. Ekinn 172 þús. Nýskoðaður ‘12. 
Góður bíll mikið endurnýjaður. Fæst á 
300 þús. Uppl. í síma 692 8188.

Hyundai H1 árg. ‘00, diesel, 4x4, 7 
manna, ek. 177 þús. km. Verð 450.000,-
. Frekari upplýsingar í síma 846 4032.

Volvo V40 árg. 2000. Ek. 124 þús. 
Sjálfsk. Vetrar+sumardekk. Vel með 
farinn. Ný tímareim. Verð 750 þús. Sími 
660 1719. www.bilar.is

Subaru Legacy Sedan 10/2005, sjálfsk., 
dr.krókur, upphækk. Ek. 109 þús. 
Tilboðsv. 1.800 þús. Áhvíl. 1.590 þús. 
Uppl. í s. 894 4988.

VINTAGE BÍLAKERRA Árgerð 2007 
Skoðuð 2012 Bilakaup.com Sími .577 
1111

Til sölu Dodge Ram 2500 5,9L 
cummings. Ek. 27þús m. 38’’ breyttur. 
Bíll sem er í algörlega óaðfinnalegu 
standi. Skipti koma til greina. Uppl: 
698 2312.

Trooper árg. 2000. 1150 þús. 
staðgreitt. Góður bíll sem ég hef átt 
síðan 2002. Beinskiftur með „öllu” 
nema framlæsingu. Ekinn 191 þús. 
Ný skoðaður. 2 x 38” dekkjagangar á 
felgum. Skipti ATH. Uppl. í s. 858 1081 
eða throstur@hbgrandi.is

Toyota Avensis árg.’04, ek. 103 þús. 5g, 
beinsk,dráttarbeisli, dökkgrænn. Gott 
verð. 1350 þús. Uppl. í s. 892 9171.

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar. Nýjir frá verksmiðju METAN 
& BENSÍN. Umhverfisvæn tollalækkun. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í elsneyti. Fáðu kynningarbækling á 
islandus.com og reiknaðu dæmið til 
enda. Grænir leigubílstjórar spara yfir 
100þús/kr á mánuði! Bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

Ford Freestyle árg ‘05 ek. 78 þús. Bíll í 
toppstandi. Ásett v. 2.890. S. 897 9872.

Subaru Ipreza árg. ‘06, ek. aðeins 
60 þús. Einn eigandi, ömmubíll frá 
upphafi. Uppl. í s. 869 2900.

Toyota Avensis 1600 ‘99 ek. 184þ. 
km, ný tímareim, nýskoðaður, beinsk., 
520þ.kr. S. 770 4064

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 árg.’00 , 
einn með ríflega öllu og mjög vel með 
farinn bíll. Uppl. í s. 869 2900.



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

Forritari
Hagstofa Íslands leitar að forritara til að vinna að spennandi þróunarverkefnum. Viðkomandi 
þarf að hafa þekkingu á vefforritun, sérstaklega í .NET umhverfinu. Mikilvægt er að viðkomandi 
hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. Við leggjum áherslu á að 
viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa ferla og upplýsingakerfi 
Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í tölvunar-, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.
 Mjög góð þekking á .NET forritun.
 Þekking á vefstöðlum, s.s. html, css.
 Þekking á xml.
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Reynsla af LiSA.NET vefumsjónarkerfinu er kostur.
 Þekking og/eða reynsla af gagnagrunnum er kostur.

Laus störf hjá Hagstofu Íslands

Hagstofa Íslands gegnir forystuhlutverki í opinberri 

hagskýrslu gerð og mikill metnaður einkennir starfið 

sem þar fer fram. Hlutverk Hagstofu Íslands er að veita 

tölfræðilegar upplýsing ar um þjóðfélagsleg málefni 

og tryggja að áreiðanleiki og óhlutdrægni séu í fyrirrúmi 

í opinberri hagskýrslugerð. Alþjóðlegt samstarf er öflugt 

og þróunar vinna skipar veglegan sess í starfsemi 

stofnunarinnar. Nánari upplýsingar má finna 

á vef Hagstofunnar, www.hagstofa.is.

Borgartúni 21a
150 Reykjavík

� 528 1000

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 
og með 26. apríl 2011 og skulu umsóknir berast á eftirfarandi póstfang: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 
150 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is], sími 528 1000.

Gagnagrunnsforritari
Hagstofa Íslands leitar að gagnagrunnsforritara til að þróa upplýsingakerfi stofnunarinnar. Unnið 
er í Microsoft SQL Server og TSQL umhverfi að SSIS lausnum og uppbyggingu á gagnavöruhúsum.   
Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum. 
Við leggjum áherslu á að viðkomandi ástundi öguð vinnubrögð og hafi lifandi áhuga á að þróa 
ferla og upplýsingakerfi Hagstofu Íslands.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegum greinum æskilegt.
 Þekking á Microsoft SQL Server og TSQL.
 Þekking á vöruhúsum gagna og tengdri aðferðafræði.
 Þekking á SSIS eða sambærilegum tólum er æskileg.
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
 Góðir samskiptahæfileikar.
 Þekking á xml er kostur.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi, helst á sviði fjármála.

• Viðamikil þekking á fjármálamörkuðum og fjármögnun 

 fyrirtækja og verkefna.

• Reynsla af: 

  fjármálastjórn hjá stóru fyrirtæki

  fjárstýringu og áhættustýringu

  samskiptum við innlenda og erlenda banka

  samningagerð

• Æskilegt er að umsækjandi hafi trausta þekkingu 

 á reikningshaldi og áætlanagerð.

Persónulegir eiginleikar: 
• Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum.

• Stjórnunarhæfileiki og lipurð í mannlegum samskiptum.

• Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna.

• Traust greiningarhæfni og skilningur á tölum.

• Færni í ræðu, riti og framkomu.

• Mjög góð enskukunnátta.

www.or.is
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FRAMKVÆMDASTJÓRI  FJÁRMÁLA
Orkuveita Reykjavíkur leitar að kraftmiklum leiðtoga til að stýra fjármálasviði fyrirtækisins. Verkefnið er mikilvægt og krefjandi  

í ljósi ögrandi aðstæðna á fjármálamarkaði. Starfið er spennandi fyrir dugandi einstakling með fjármála- og rekstrarreynslu og 

metnað til að skara fram úr. Fjármálastjóri stýrir öflugum hópi starfsmanna fjárstýringar, fjármögnunar, reikningshalds, 

innkaupa og hagdeildar. Hann mun vinna náið með forstjóra og stjórn fyrirtækisins að fjármálalegri uppbyggingu þess. Hlutverk 

hans er meðal annars að byggja upp traust á Orkuveitunni á fjármálamörkuðum með öguðum og vönduðum vinnubrögðum. 

Orkuveita Reykjavíkur er veitufyrirtæki og þjónustufyrirtæki í eigu almennings sem sér um 200.000 notendum fyrir húshitun, drykkjarvatni, rafmagni og 

fráveitu. Í Orkuveitunni vinnur traustur hópur starfsmanna sem hefur lagt hart að sér í ólgusjó síðustu ára. 

Grunngildi OR eru virðing, hagsýni, heiðarleiki, eldmóður, traust og sveigjanleiki. www.or.is

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið gefur Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, 

í síma 516 7707 eða bjarnibj@or.is. Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Sigríður Pétursdóttir 

(sigridur.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent 

Ráðninga: www.capacent.is. Umsóknum skal skilað fyrir 24.  apríl 2011. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar 

sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
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Óska eftir aðstoðarmanneskju á 
tannlæknastofu í 105 Reykjavík.  
Vinnutími er frá 13.00 til 17.30.

Æskilegt er að umsækjandi sé eldri en 40 ára og geti tamið 
sér sjálfstæð vinnubrögð. Eigi auðvelt með að vinna með 
fólki og við tölvur.

Umsóknir berist á netfangið tannstod@live.com

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Vilt þú bóka okkur? 
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu 
hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum.
Hjá Actavis á Íslandi starfa yfir 700 starfsmenn á ýmsum sviðum. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 17. apríl nk.

Ferðaráðgjafi Actavis á Íslandi
Starfið tilheyrir ferðadeild Actavis á Íslandi sem hefur umsjón með ferðabókunum starfsmanna Actavis á Íslandi auk hluta starfsmanna Actavis erlendis, 
sem ferðast á vegum fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
Bóka flug, hótelgistingu, akstur, fundaraðstöðu og annað sem tilheyrir ferðalögum 
starfsmanna
Leita tilboða fyrir hópa vegna skipulagningar funda hérlendis og erlendis
Sækja um vegabréfsáritanir fyrir starfsmenn
Uppfæra viðskiptaupplýsingar (customer profile) Actavis í Amadeus-bókunarkerfinu
Samþykkja reikninga og kreditkort ferðadeildarinnar

Við leitum að einstaklingi
með stúdentspróf eða sambærilega menntun
með IATA/UFTAA próf
með reynslu af Amadeus-bókunarkerfinu
með mjög góða ensku- og íslenskukunnáttu
sem er nákvæmur og sveigjanlegur
sem er útsjónarsamur og býr yfir ríkri þjónustulund

Intensiv- og operasjonssykepleiere – se her:

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE      i 
Tromsø – også kalt ”Nordens Paris” – søker

intensiv- og operasjonssykepleiere 
til faste stillinger og vikariat av ulik varighet.

Vi tilbyr gode og spennende fagmiljø, samt gode betingelser i forhold til lønn, bolig og hjemreise.

Ved oppmøte på Hotel Hilton 11. og 12. april 2011 mellom kl. 13.00 og 20.00
kan du få mer informasjon og svar på eventuelle spørsmål. 
Du kan også ringe klinikkrådgiver Liv-Inger Ernstsen, tlf. +47 77 66 96 30, for informasjon.

Mer utfyllende annonsering kommer!   Se også www.unn.no/jobbsok Jo
bb

no
rg

e.
no
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Kokkur óskast

311, Borgarbyggð • sími 433 5800 • www.fossatun.is

Við óskum eftir að ráða kokk eða manneskju vana 
matreiðslu til starfa frá og með maí út september 
með möguleika á framlengingu eða hlutastarfi næsta 
vetur. Einnig erum við að leita eftir að fá kokka til að 
taka að sér stakar helgar í sumar. 
 
Nánari upplýsingar
í síma 433 5800
eða steinar@fossatun.is

Bakari óskast til starfa í 3-4 
mánuði í sumar, vinnutími 
samkomulag, hafið samband 
við Ísak í síma 8211030.

Matreiðslumaður óskast til 
starfa í sumar, hafið samband við Bjarna 
í síma 8211033.

Veislan veitingaeldhús, Austurströnd 12, 
170 Seltjarnarnarnes, sími 5612031
www.veislan.is 
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VILTU KOMAST Í 
SKEMMTILEGT LIÐ?

Við viljum bæta öflugum liðsmanni í hóp viðskiptastjóra N1, eins öflugasta 
verslunar- og þjónustufyrirtækis landsins. 

Hlutverk viðskiptastjóra

Hæfniskröfur viðskiptastjóra

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

Viltu komast í liðið? 8. apríl. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 

Stjórnunarstarf - hugbúnaðargerð

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

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi 

Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.  

Leiðandi og traust fjármálafyrirtæki  óskar 
eftir að ráða hópstjóra hugbúnaðarteymis

Starfssvið

• Stjórnun og fagleg ábyrgð hugbúnaðarteymis þar sem unnið er 
við hugbúnaðargerð fyrir banka- og fjármálalausnir

• Áætlanagerð, greiningarvinna og eftirfylgni verkefna
• Þróun nýrra lausna
• Virk þátttaka í störfum hópsins

Áhugavert starf í boði hjá öflugu fyrirtæki

Menntunar- og hæfniskröfur

• Tölvunar-, verkfræði eða sambærileg menntun
• Árangursríkur starfsferill og stjórnunarreynsla úr 

sambærilegu umhverfi er skilyrði
• Reynsla úr fjármála- eða bankaumhverfi er sérstaklega 

áhugaverð
• Leiðtogahæfileikar, reynsla af teymisvinnu, 

skipulagshæfni og frumkvæði
• Góð þekking á aðferðafræði við hugbúnaðargerð og 

forritun sem og samþættingu kerfa
• Þekking á Agile/Scrum, MS SQL, .NET, C#

www.glacierguides.is | + 354-571-2100 

Nokkur pláss laus á 5 daga jöklanámskeið 17.apríl með 
möguleika á sumarvinnu við jöklaleiðsögn í Skaftafelli hjá 
Glacier Guides.

Nánari upplýsingar www.glacierguides.is/about us 

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar línur um 
ykkur á jobs@adventures.is

Langar þig að vinna á
stærsta jökli í Evrópu?Trésmiðir 

óskast til Noregs
Eykt óskar eftir trésmiðum sem hafa 
áhuga á að  vinna að verkefnum með 
fyrirtækinu í Noregi.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um 
starfsreynslu og menntun á skrifstofu Eyktar að 
Þórunnartúni þrettán (Skúlagötu 63). 
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Fjárstýring samstæðunnar 
• Yfirumsjón með bókhaldi, kostnaðareftirliti, áhættustjórnun og greiningu
• Tillögur að hagræðingu í rekstri á grundvelli kostnaðargreininga
• Undirbúningur fyrir endurskoðun og ábyrgð á innra eftirliti
• Umsjón með lánamálum fyrirtækisins og samskipti við bankastofnanir  
• Áætlanagerð, samræming fjárhagsáætlana, samantekt áætlana  

og frávikagreining
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu og 

rekstraruppgjör
• Ábyrgð, umsjón og stefnumótun í upplýsingatækni félagsins

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi eða sambærilegt
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun
• Reynsla af umbreytingarverkefnum er kostur  

en ekki skilyrði
• Árangursrík stjórnunarreynsla og framúrskarandi 

samskiptafærni
• Víðtæk fjármálaþekking
• Góð þekking á helstu fjárhagsupplýsingakerfum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Eitt af stærstu fyrirtækjum landsins á sviði verslunar og þjónustu óskar eftir að 
ráða í stöðu framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Fyrirtækið er með starfsemi víða 
um landið. Áhugavert tækifæri fyrir kraftmikinn einstakling sem mun vinna með 
öflugu teymi stjórnenda.    

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

Sérfræðingur á markaðs- og þróunarsvið  
Starfssvið:
• Þátttaka í mótun og framkvæmd markaðsstefnu fyrirtækisins
• Þátttaka í þróunarstarfi fyrirtækisins
• Samræming milli ímyndar fyrirtækisins og framgöngu þess í 

auglýsingum og kynningum
• Umsjón og eftirfylgni með samstarfs- og styrktarmálum félagsins
• Umsjón með auglýsingamálum, birtingum, auglýsingagerð og 

framleiðslu í samstarfi við aðra starfsmenn markaðs- og þróunarsviðs
• Skipuleggur í samvinnu við aðrar deildir auglýsingar á vörum og 

þjónustu og aðstoðar við hvers konar uppákomur og kynningar
• Aðstoð við útgáfu þjónusturita og innra markaðsstarf

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is  

Kristján Þór Harðarson, sviðsstjóri, 
kristjan@valitor.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/ eða 

markaðsfræði
• Reynsla af markaðsstarfi er kostur en ekki skilyrði
• Framúrskarandi hæfileiki í framsögn og skýrslugerð
• Frumkvæði, frjó hugsun, skipulagshæfileikar og rík 

þjónustulund
• Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg, önnur 

tungumál kostur

– Lausnir án landamæra

VALITOR býður örugga, skjóta og þægilega þjónustu til kaupmanna, banka, sparisjóða og korthafa á ferðalögum 
um allan heim. Gildin okkar, forysta, frumkvæði og traust, knýja samhentan, metnaðarfullan starfshóp áfram í 
stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna. Viðskipti á erlendri grund eru orðin ein meginstoðin í rekstri okkar og fer  
ört vaxandi. Við höfum verið leiðandi á innlenda, rafræna greiðslumarkaðnum síðan 1983.
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Starf byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar er laust til umsóknar

Byggingarfulltrúi Reykjavíkurborgar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Byggingarfulltrúi starfar innan Skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar. Sviðið skiptist í 
borgarskipulag og embætti byggingarfulltrúa. Hlutverk 
nýs byggingarfulltrúa verður að leiða stefnumótun og 
framtíðaruppbyggingu embættisins. Byggingarfulltrúi 
sér um að lögum um mannvirki nr. 160/2010, öðrum 
lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í 
borginni sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu 
eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu 
og miðlun upplýsinga um mannvirki til borgarbúa. Alls 
heyra 19 starfsmenn undir byggingarfulltrúa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í arkitektúr 
 eða verkfræði. 
• Löggilding sem hönnuður.
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun. 
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og    
 skipulagshæfni.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu 
 er æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 og þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku  
 og einu norrænu tungumáli.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar er næsti yfirmaður 
byggingarfulltrúa. Um laun og starfskjör fer 
samkvæmt reglum um réttindi og skyldur stjórnenda 
hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 
Reykjavíkurborgar. 

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf,  
fyrir 2. maí nk.   

Upplýsingar um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, 
skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar, í síma 411 3015, 
olof.orvarsdottir@reykjavik.is. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan 
hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Símaver Reykjavíkurborgar 4 11 11 11
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

  

NOREGUR KALLAR
STARFAKYNNING.

AM DIRECT AS , ráðningastofa og starfsmannaleiga verður 
með upplýsingarbás á Starfakynningu EURES í Ráðhúsi 
Reykjavíkur föstudaginn 15.april kl 16:00 – 19:00 og 

laugardaginn 16. April kl. 12:00 – 18:00.
Við bjóðum alla fagmenntaða velkomna

til viðræðna við okkur.

Við leitum sérstaklega  eftir:
Verkstjóra í uppslætti með kerfismótum.

Módelsmiði í einingarverksmiðju.

Trésmiði.

Málmiðnaðarmenn og suðumenn í járngrindarhús.

Menn til að reisa vinnupalla.

Verk- og tæknifræðinga.

Arkitekta.

AM DIRECT AS ,MOLDE  NOREGI.

»

»
»

»

»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Norges Geotekniske Institutt (NGI) leitar að reyndu fagfólki á ofangreindum fagsviðum.  
Sjá nánar á heimasíðu NGI.

NGI verður þátttakandi í starfakynningu í Ráðhúsi Reykjavíkur föstudaginn 15. apríl  
kl. 16-19 og laugardaginn 16. april kl. 12-18.

NGI er leiðandi fyrirtæki í rannsóknum og ráðgjafaþjónustu á sviði jarðtækni og skyldra 
fagsviða á alþjóðavísu. 

www.ngi.no/en

Jarðverkfræðingur
Verkfræðingur á sviði jarðtækni 
Vatnajarðfræðingur

Jarðverkfræðingur 
Verkfræðingur á sviði jarðtækni 
Vatnajarðfræðingur
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Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200

www.velfang.is • velfang@velfang.is

– VERKIN  TALA

Fr
um

Starfskraftur á verkstæði óskast
Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og land-
búnaðarvéla, helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og Fendt. 
Vélfang var valið Fyrirtæki ársins af VR árin 2007 og 2008 og 
er Fyrirmyndarfyrirtæki VR. Hjá Vélfangi starfar hópur fólks 
sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í liðið.

Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði í 
fullt starf. Reynsla af viðgerðum á þessu sviði er 
æskileg og menntun augljós kostur. Mikilvægt er 
að viðkomandi falli vel að liðsanda fyrirtækisins 
og eigi gott með samskipti við viðskiptavini.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur 
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

Verðkönnun
Hreinsun innanhúss og förgun byggingarefna
Háaleitishlað 4, 235 Reykjanesbæ

Fyrir hönd Isavia ohf óskar VJI Ráðgjöf (Verkfræðistofa Jóhanns Indriða-
sonar ehf.) eftir verðtilboði í hreinsun innan dyra í húsinu við Háaleitis-
hlað 4 Reykjanesbæ. Húsið er 1860 fermetrar, að mestu á einu gólfi 
og þar var áður starfrækt þvottahús og kæligeymsla. Húsið er í lélegu 
ástandi og þar er mikið af ónýtum innveggjum, innréttingum, tækjum, 
búnaði og lausamunum sem þarf að rífa og fjarlægja. Hægt er að skoða 
eignina í núverandi ástandi föstudaginn 15. apríl. Verðtilboð skulu berast 
fyrir kl. 17.00 20. apríl. Ef af verkinu verður skal því lokið fyrir 30. júní 
2011. Beiðni um verðkönnunargögn skal senda á netfangið arnthor@vji.is 

           VJI Ráðgjöf, Síðumúla 1, sími 5605400, www.vji.is

Atvinnutækifæri í Evrópu
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir starfakynningu
í Ráðhúsi Reykjavíkur 15. og 16. apríl

Föstudagur 15. apríl kl. 17:00 – 20:00
Laugardagur 16. apríl kl. 12:00 – 18:00

Á kynningunni verða kynnt laus störf og veittar upplýsingar um starfs- og búsetuskilyrði víða í Evrópu. Einnig gefst fólki færi á að ræða beint og 
milliliðalaust við evrópska atvinnurekendur. Sjá má hluta þeirra starfa sem í boði eru á síðunni www.eures.is með því að smella á „Laus störf“

Your Job in Europe - European Job Days 2011
The Directorate of Labour and EURES IS host a European Job fair in Reykjavik City Hall on the following dates: 
Friday  15th April 17:00 – 20:00
Saturday 16th April 12:00 – 18:00
Are you interested in finding a job opportunity abroad? At the fair you will find a wide range of vacancies, get a chance to meet employers and to discuss your plans with 
EURES Advisers from different  countries.  You also get first hand information about living and working abroad. 
Some of the vacancies are listed on our website www.eures.is under “Laus störf”.

Ellefu norsk fyrirtæki og bæjarfélög kynna laus störf og taka á móti umsóknum. 
EnerConsult, Tide Bus AS, Bremanger Hamn og Næring KF, Pan Garden AS, VERTO AS, Norwegian Geotechnical Institute, Medical Care AS, AM Direct, Enebakk kommune 
og Bodö kommune. 

EURES ráðgjafar frá Bretlandi, Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Svíþjóð, Litháen og Finnlandi kynna atvinnutækifæri í sínum löndum.

Einkum er eftirspurn eftir fólki úr eftirtöldum starfsstéttum: 
Iðnaðarmönnum svo sem smiðum, pípulagningamönnum, rafvirkjum ofl. járniðnaðarmönnum, strætóbílstjórum, vörubílstjórum og vinnuvélastjórnendum, verkfræðingum og 
arkitektum, leikskólakennurum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðru heilbrigðisstarfsfólki, kokkum og öðru starfsfólki í veitingageiranum, jarðfræðingum, 
veðurfræðingum og garðyrkjufræðingum auk sérfræðings í þróun vatnsaflsvirkjana.

Staki automation er verkfræði- og hugbúnaðarhús, þjónustufyrirtæki sem
skiptist í meginatriðum í þrjú svið; tækni og verkfræði, hugbúnaðargerð og
ráðgjöf og rafræn viðskipti.

Meginhlutverk Staka er að veita afburðaþjónustu á þeim sviðum sem
félagið starfar. Markmið félagsins er m.a að brúa bil milli hefðbundinnar 
hugbúnaðargerðarog iðntölvustýringa. Í því skini hafa starfsmenn
Staka sótt sér þekkingu á báðum sviðum og félagið hefur á að skipa mjög
hæfu starfsfólki sem vinnur bæði við hugbúnaðargerð og iðnstýringar, auk 
ráðgjafa sem hafa mikla reynslu af rafrænum viðskiptum.

Einstaklega 
færir sérfræðingar

www.staki.is

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu
og reynslu af iðnstýringum, forritun iðntölva,
almennri hugbúnaðargerð, skjákerfum og
verkefnastjórnun.

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu og reynslu af 
iðnstýringum, forritun iðntölva, almennri hugbúnaðargerð, 
skjákerfum og verkefnastjórnun.

Við óskum eftir einstaklingum með háskólapróf í rafmagns-, 
tölvu- eða vélaverkfræði sem hafa reynslu af hússtjórnarkerfum, 
sterkstraumi og hugbúnaði frá Wonderware og/eða Factory Talk. 
Einnig leitum við að einstaklingum með þekkingu og reynslu af 
almennri hugbúnaðargerð og vinnu með gagnagrunna.

Viðkomandi þurfa að hafa haldgóða þekkingu á 
helstu grunnum, s.s. Oracle og MS-SQL og þekkja til 
PL/SQL forritunar.

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.

Umsóknarfrestur er 20. apríl

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.

Nánari upplýsingar og umsóknir er að finna
á www staki.is

Staki ehf. - Stórhöfða 22 – 30 - 108 Reykjavík - staki.is
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Langar þig að bera ábyrgð á og hafa umsjón með mötuneyti Strætó bs.?
Strætó bs. leitar að áhugasömum og duglegum starfsmanni til að sjá um mötuneyti starfsfólks á Hesthálsi 14. Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf við 
góðar starfsaðstæður, umfangið eru í kringum 30 manns hvern dag.   

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu sjö 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 
Hlutverk samlagsins er að sinna 
almenningssamgöngum á höfuðborgar-
svæðinu. Hjá fyrirtækinu starfa um 200 
manns auk undirverktaka. Gildi Strætó 
bs. eru stundvísi, áreiðanleiki, fag-
mennska og gæði. Ætlunarverk Strætó 
bs. er að bjóða hagkvæmar en fjölþættar 
og umhverfisvænar almennings-
samgöngur á þjónustusvæði sínu.

Starfssvið:
• Vinnutími er frá 8:00-14:00 virka daga.
• Útbúa morgunmat
• Sjá um matseld í hádegi
• Umsjón með fundarherbergjum, eftir þörf
• Hönnun matseðils
• Innkaup
• Frágangur 
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Rík þjónustulund
• Áhugi á heilsusamlegri og 
 fjölbreyttri matargerð
• Snyrtimennska og hreinlæti 
• Stundvísi og heiðarleiki
• Metnað til að víkka út starfsemi mötuneytis
 og vera hvetjandi fyrir starfsfólk 

Nánari upplýsingar veitir Júlía Þorvaldsdóttir, 
sviðsstjóri Farþegaþjónustusviðs. 
Sími 540 2700, netfang: julia@straeto.is.

Umsóknum skal skilað til Strætó bs., 
Hesthálsi 14, 110 Reykjavík eða með 
tölvupósti á fyrrgreint netfang. 

Umsóknarfrestur er til 16. apríl 2011. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í byrjun 
ágúst næstkomandi.

Ef þig langar að starfa eftir þessum gildum og taka þátt í því góða starfi sem á sér stað innan Strætó bs. hvetjum við þig til að sækja um. 

Sumarafleysing
Olíudreifing ehf óskar eftir að ráða í sumarstörf.

Vélstjóra eða handlaginn einstakling til vaktavinnustarfa  í olíustöðinni í Örfirisey.
Olíustöðin Örfirisey er stærsta olíubirgðastöð landsins. Í birgðastöðinni er unnið á 
12 tíma vöktum og felst vinnan í losun og lestun olíuskipa, afgreiðsla eldsneytis til 
skipa og rekstur dælubúnaðar og skilvinda. 
Nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson í síma  550 9944.

Meiraprófsbílstjóra staðsettan í Árborg. 
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  550 9937. 

Starfsmann í þrif, móttöku pantana og almenn skrifstofustörf í Örfirisey.
Hlutastarf kemur til greina. 
Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  550 9937.

Meiraprófsbílstjóra staðsettan á Akureyri.
Um fjölbreytt starf er að ræða við olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip 
og vinnu í birgðastöð. 
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Páll Jóhannsson í síma  461 4070.

Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 20. apríl.

Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða. Nánari upplýsingar um Olíudreifingu 
ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir N1 hf. og Olíuverzlun Íslands hf.  
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.

Verkstæði

www.markid.is      Sími 553 5320      Ármúla 40

Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið 

störf sem fyrst. Umsóknareyðublöð eru 

á vefnum, www.markid.is.

Okkur vantar einnig laghentan og 
duglegan starfsmann á verkstæði 
okkar til samsetningar og viðhalds 
á reiðhjólum.

Óskum eftir að ráða duglegan og 

hressan sölumann í verslun okkar.  

Áhugavert starf við sölu á íþrótta- 

og útivistarvörum.

Sölumaður

Auglýsingasími
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Lögfræðingur á skrifstofu réttarfars- 
og stjórnsýslu
Helstu verkefni skrifstofunnar eru úrlausn 
kærumála, gerð lagafrumvarpa og reglugerða, 
réttarfar, refsiréttur, málefni dómstóla og samskipti 
við Umboðsmann Alþingis.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla af úrlausn lögfræðilegra viðfangsefna
• Þekking á málefnasviði ráðuneytisins er æskileg
• Hæfni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og ritfærni 

Lögfræðingur á skrifstofu mannréttinda 
og sveitarfélaga
Helstu verkefni eru á sviði ríkisborgararéttar, 
sifjaréttar, málefna sýslumanna og sveitarfélaga. 
Lögfræðingur tekur þátt í stefnumótun, vinnur 
að mótun lagafrumvarpa og reglugerða og veitir 
leiðbeiningar um framkvæmd laga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku í ræðu og í riti.

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar 
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði stefnumótunar og 
árangursstjórnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu er 

æskileg
• Þekking og reynsla á stefnumótun er kostur
• Frumkvæði, framsýni og metnaður
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi
• Hæfni í mannlegum samskipum og jákvæðni

Sérfræðingur á skrifstofu stefnumótunar 
og þróunar
Helstu verkefni eru á sviði skýrslugerðar og 
gagnaöflunar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af málefnum hins opinbera
• Ritfærni og reynsla af ritstörfum
• Gott vald á íslensku

Innanríkisráðuneytið auglýsir eftirfarandi stöður 
lausar til umsóknar

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um auglýst störf. Um fullt starf er að ræða í öllum tilvikum. Laun greiðast 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu ráðuneytisins www.irr.is og í síma 545 9000. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 25. apríl nk.

Vinsamlegast sendið umsóknir til Innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða á netfang ráðuneytisins, postur@irr.is

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 heimilis-
legur, 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. 848 5213 og 822 1712
skerjagardur@skerjagardur.is

Universitetssykehuset    
har ledig følgende stillinger:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr  
befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet.  
Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har  
5800 ansatte. Virksomheten skal bygge på respekt, kvalitet og trygghet.

Overlege/spesialist,
indremedisin
UNN HF driver sykehus i byene Tromsø , Narvik og Harstad.  
Til våre sykehus i Tromsø og Narvik søker vi etter:

NARVIK: 2 overleger/spesialister i indremedisin,   
  eventuelt med relevant subspesialitet.

TROMSØ: 1 overlege/spesialist i indremedisin 
  med subspesialiteten geriatri

Vi tilbyr gode og spennende fagmiljø, samt gode  
betingelser i forhold til lønn, bolig og hjemreise. 

Ved oppmøte på Hotel Hilton 11. og 12. april 2011 mellom 
kl. 13.00 og 20.00 kan du få mer informasjon og svar 
på eventuelle spørsmål.

Du kan også kontakte avdelingsleder Øystein Nymoen (Narvik),  
epost: Oystein.Nymoen@unn.no, tlf. +47 76 96 75 20, Seksjons- 
leder Sigurd Sparr, tlf. 77 62 68 42, e-post: Sigurd.Sparr@unn.no  
eller avdelingsleder Tove Skjelbakken (Tromsø),  
epost: Tove.Skjelbakken@unn.no, tlf. +47 77 66 95 35. 

Mer utfyllende annonsering kommer! 
Se også www.unn.no/jobbsok eller www.jobbnorge.no Jo
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RAFVÉLAVIRKI EÐA RAFVIRKI 

Eimskip óskar eftir að ráða rafvélavirkja eða rafvirkja til framtíðarstarfa á rafmagnsverkstæði fyrirtækisins í Sundahöfn. 
Í boði er fjölbreytt og krefjandi starfsumhverfi hjá traustu fyrirtæki. Unnið er á tvískiptum vöktum alla virka daga frá          
kl. 08:00–24:00. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur

(nýlögnum og viðhaldi) er æskileg. 

Árni Pálsson, verkstjóri á rafmagns-

verkstæði, í síma 525 7181.

Umsjón með ráðningunni hefur           Við hvetjum áhugasama til að sækja

um á heimasíðu okkar, www.eimskip.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 

20. apríl 2011.

Öllum umsóknum verður svarað og farið 

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000   |   ford.is 

Vatnagörðum 24 - 26  Sími 520 1100  www.bernhard.is

Bernhard leitar að sölumanni hjá Bernhard notuðum 
bílum, Bílakjarnanum, Eirhöfða 11. Eingöngu vanur 
maður kemur til greina, sem getur hafið störf strax.

Um er að ræða 100% starf með vinnutíma frá kl. 09:00
til kl. 18:00 virka daga og annan hvern laugardag frá 
kl. 12:00 til 16:00. Lokað er á laugardögum yfir
hásumarið, frá 17. júní til 7. ágúst.

Hæfniskröfur:
 Góður sölumaður með ríka þjónustulund.
 Snyrtimennska, góð framkoma, stundvísi

 og góðir samskiptahæfileikar
 Gilt bílpróf er að sjálfsögðu skilyrði
 Góð tölvukunnátta.

Samheldinn hópur starfsfólks er í fyrirtækinu, góð 
vinnuaðstaða og fyrirtækið er reyklaust. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst. Farið er með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. Upplýsingar eru ekki gefnar 
í síma en sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins
www.bernhard.is/storf

SÖLUMAÐUR
NOTAÐRA BÍLA

www.hr.is/vidskiptadeild/msc
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 15. APRÍL

 MABI | stjórnunarreikningsskil og viðskiptafærni
 MACC | reikningshald og endurskoðun
 MBA
 MCF | fjármál fyrirtækja
 MSIM | fjárfestingarstjórnun
 MSc í alþjóðaviðskiptum
 MSc í OBTM

 Organisational Behaviour and Talent Management

MEISTARANÁM 
Í VIÐSKIPTAFRÆÐI

Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.  Stefna Tryggingastofnunar er að vera öfl ug og traust stofnun, ákvarða og greiða réttar 
tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt lögum á faglegan, 
öruggan og hagkvæman hátt. Umsækjendum er einnig bent á upplýsingar á heimasíðu Tryggingastofnunar www.tr.is

Nánari upplýsingar veita Guðjón Skúlason, mannauðsstjóri, 
gudjonsk@tr.is, og Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri. 

Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti til 
Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 
150 Reykjavík fyrir 15. apríl n.k. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.

Starfi ð felst einkum í:

Umsjón með skrifstofu forstjóra

Fundarritun 

Umsjón og innleiðingu nýs skjalakerfi s 

Umsjón með skjalasafni og bókasafni

Ýmsum almennum skrifstofustörfum

Menntunar og hæfniskröfur:

Menntun á sviði bókasafns- og upplýsinga-
fræða er æskileg

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Góð kunnátta í íslensku og færni í ensku 
og Norðurlandamáli

Tryggingastofnun auglýsir eftir fulltrúa á skrifstofu forstjóra. Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, 
úrræðagóður, mjög skipulagður, sýnir frumkvæði, er fær í mannlegum samskiptum, hefur góða 
yfi rsýn og ríka þjónustulund.
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Fulltrúi á skrifstofu forstjóra 
Tryggingastofnunar 
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VÖRUMERKJASTJÓRI  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Uppbygging, þróun og markaðssetning vörumerkja

• Áætlanagerð og utanumhald  
um vörumerki og birgja

• Samskipti við erlenda birgja

• Samskipti við söludeild og innkaupadeild

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við markaðsstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun

• Þekking á sölu- og markaðsmálum og  a.m.k.  
2 ára reynsla af sambærilegu starfi

• Hæfni til þess að tjá sig á ensku í rituðu og töluðu máli

• Vilji til að byggja upp ítarlega þekkingu á vörum 
fyrirtækisins og miðla henni til samstarfsfólks

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af markaðsteymi 
Nathan & Olsen. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Jóhann Sveinn Friðleifsson, markaðsstjóri í s. 821-8419.

Nathan & Olsen er hluti af 1912 og sérhæfir sig  
í markaðssetningu á vörumerkjum á íslenskum dag- 
vörumarkaði með því að nýta sérþekkingu starfs-
manna, sölukraft, tengsl við birgja og viðskiptavini. 
Starfið  miðar að því að tryggja aðgengi notenda  
vara að eftirsóttum vörumerkjum og tryggja  
skilvirkar dreifileiðir.

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

VIÐ LEITUM AÐ ÁRANGURSDRIFNUM EINSTAKLINGUM  
MEÐ FRAMÚRSKARANDI SAMSKIPTAHÆFNI 

STARFSMAÐUR Í VÖRUHÚS 1912  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Móttaka vara

• Tínsla pantana

• Frágangur vara á lager

• Önnur tilfallandi verkefni  
í samráði við lagerstjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Lyftararéttindi

• Kostur ef fyrirliggjandi er reynsla  
af vöruhúsakerfi Navision

• Nákvæmni, áreiðanleiki  
og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Stundvísi og vilji til að klára verk sín vel

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi starf er á kvöldvakt þar sem vinnutími er 
mánudaga til fimmtudaga kl. 13:00-22:00. Æskilegt 
er að umsækjandi geti hafið störf í byrjun maí. Frekari 
upplýsingar um starfið veitir Svavar Geirfinnsson, 
lagerstjóri í s. 821-8450.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru.  
Í gegnum dótturfélög sín, Nathan & Olsen og Ekruna, 
býr félagið yfir öflugum dreifileiðum til smásöluaðila, 
stóreldhúsa, iðnaðar og fríverslunar með kost. 
Starfsfólk samstæðunnar er í kringum 80 talsins. 
Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum 
fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík. 
 Fyrirtækið er einnig með starfsstöð á Akureyri.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl. Móttaka umsókna og úrvinnsla er í höndum Ingu Guðrúnar Birgisdóttur mannauðsstjóra.  
Áhugasamir um starf sendi  umsókn á: atvinna@1912.is þar sem greint er frá menntun, fyrri störfum og tekin fram sú reynsla sem  
umsækjandi telur að muni gagnast sér í starfi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

VIÐSKIPTASTJÓRI  

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Kynning á vörum fyrirtækisins

• Uppbygging tengsla við viðskiptavini

• Greining viðskiptatækifæra

• Önnur tilfallandi verkefni  
í samráði við sölustjóra

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Stúdentspróf eða önnur menntun  
sem nýtist í starfi

• Reynsla af sölustörfum skilyrði

• Þekking á mat og matargerð

• Geta til að vinna undir álagi

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Viðkomandi einstaklingur yrði hluti af söluteymi 
Ekrunnar. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið 
störf í byrjun maí. Frekari upplýsingar um starfið 
veitir Jón Ingi Einarsson, sölustjóri í s. 824-8596.

Ekran er hluti af 1912 og þjónar stóreldhúsum  
með dagleg aðföng með því að bjóða heildarlausn  
þar sem breitt vöruúrval, hagkvæm verð, traust 
afgreiðsla, sérþekking og persónuleg þjónusta er  
í fyrirrúmi. Stuðlað er að árangri viðskiptavina fyrir-
tækisins með því að einfalda aðfangakeðju þeirra. 
Fyrirtækið er með söluskrifstofu og vöruhús bæði  
í Reykjavík og á Akureyri

Bodø er eitt af þeim bæjarfélögum í Noregi sem er í hvað örustum vexti. Bærinn liggur mitt í hinum töfrandi Mið-Noregi. Með næstum 48.000 íbúa stendur Bodø frammi fyrir mörgum stórum
stækkunarverkefnum á næstu árum og stefnir því á sókn í frekari þróun bæjarfélagsins. Tækni- og rekstrarsvið Bodø ráðast þess vegna í öflugt ráðningarferli til að tryggja sér mannauðinn sem
nauðsynlegur er til að Bodø geti haldið áfram þessum mikla vexti.

Bodø ætlar að hefja mörg stór stækkunarverkefni í bænum, á dagskrá eru stækkanir í samgöngukerfum, nýtt menningarhús og bókasafn og stækkun á höfninni í Bodø.  

Í þeim tilgangi og vegna daglegra verkefna leitum við að arkitektum, verkfræðingum og pípulagningarmönnum. 

Hafirðu áhuga á að fá frekari upplýsingar um spennandi störf í uppbyggingu höfuðstað Nordland geturðu hitt okkur á básnum okkar í EURES starfakynningunni í Ráðhúsi
Reykjavíkur 15. og 16. apríl 2011. Hafirðu ekki möguleika á að hitta okkur í Reykjavík geturðu haft samband við Svein Ove Moen, tæknisviði, í síma +47 75 55 53 21 eða netfanginu
svein.ove.moen@bodo.kommune.no, Ståle Eng, rekstrarsviði Bodø, síma +47 75 55 44 31, netfangi stale.eng@bodo.kommune.no eða Jørn Jønsberg, starfsmannasviði, 
síma +47 75 55 50 36, netfangi jorn.jonsberg@bodo.kommune.no til að fá frekari upplýsingar.

Frekari upplýsingar um Bodø finnur þú á

www.bodo.kommune.no          www.bodo.no

Telefon 75 55 50 00 - Telefaks 75 55 50 18 - www.bodo.kommune.no

Ledige stillinger

Vilt þú taka þátt í að móta Bodø ?
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Matráður
Íslandspóstur hf. óskar eftir að ráða 
matreiðslumann til starfa í mötuneyti  
fyrirtækisins sem staðsett er í 
Póstmiðstöð fyrirtækisins að Stórhöfða 32.

Leitað er að starfsmanni sem hefur 
reynslu af rekstri mötuneytis, hæfni í 
stjórnun starfsmanna, er hugmyndaríkur, 
útsjónasamur og vel hæfur í  mannlegum 
samskiptum.

Starfið felst í að sjá um allan daglegan 
rekstur mötuneytisins (matseld, innkaup 
og annað sem til fellur við rekstur 
mötuneytis).

Umsóknir og ferilskrá sendist til 
Kjartans Flosasonar, kjartan@postur.is 
sem einnig veitir nánari upplýsingar 
í síma 580 1212.

Sérfræðingur - rannsóknir
Sýslumaðurinn í Keflavík auglýsir eftir sérfræðingi 
í tímabundið rannsóknarverkefni til að kanna or-
sakir nauðungarsala á Suðurnesjum. Áætlað er að 
rannsóknarvinnan hefjist í byrjun maí nk. og standi 
í eitt ár. Hér er um samstarfsverkefni að ræða milli 
sýslumannsembættisins í Keflavík og velferðar-
ráðuneytisins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Nám á sviði félagsvísinda, framhaldsmenntun 
 æskileg.
• Þekking á rannsóknaraðferðum á sviði 
 félagsvísinda.
• Reynsla af rannsóknarstarfi er kostur. 
• Sjálfstæði í starfi og skipuleg vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Verkefni
Hér er um rannsóknarverkefni að ræða þar sem 
kannaðar verða orsakir nauðungarsala heimila á 
Suðurnesjum og aðstæður þeirra sem eru að missa 
íbúðarhúsnæði sitt eða hafa þegar misst það. Starfs-
maður sem ráðinn verður til starfsins mun vinna í 
nánu samstarfi við starfsfólk sýslumannsins í Keflavík 
og velferðarráðuneytið. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þórólfur Halldórsson, sýslumaður í Keflavík, 
netfang thorolfur@syslumenn.is 

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Um launakjör fer eftir kjarasamningum 
fjármálaráðherra og Félags íslenskra félagsvísinda-
manna.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf skulu berast sýslumanninum í Keflavík, 
Vatnsnesvegi 33, 230 Reykjanesbæ eða á netfangið: 
thorolfur@syslumenn.is eigi síðar en 20. apríl nk. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Sýslumaðurinn í Keflavík, 30. mars 2011. 

Viltu hjálpa okkur 
að gera enn betur?
Stjórnandi á fyrirtækjasviði
Áhugavert og krefjandi stjórnunarstarf þar sem ánægja viðskiptavina er 
lykilatriði. Starfið reynir á forystuhæfileika og vilja til afburða árangurs. 
Góð þekking á upplýsingatækni og fjarskiptum er nauðsynleg. 
Við leitum að öflugum aðila með háskólamenntun og stjórnunarreynslu.

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2011.

Hægt er að fá nánari upplýsingar um hæfniskröfur og sækja um 
starfið á vodafone.is. 

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna 
sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!
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Íslensk Ameríska hf. • Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík
sími 522 2700 • www.isam.is

ÍSAM óskar að ráða starfsmann í eina af söludeildum 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun taka við pöntunum, 

viðhalda sölugögnum og sinna almennum 
skrifstofustörfum

Íslensk Ameríska (ÍsAm) er eitt stærsta og öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón og 
Kexsmiðjuna, auk þess sem fyrirtækið hefur umboð fyrir heimsþekkt vörumerki 

eins og Pampers, Ariel, Always, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pringles, BKI, 
Campbells, Finn crisp, Oscar, Puratos, AVO, Jadico, Belcolade, Ping ofl. Hjá Íslensk 

Ameríska starfa yfir 300 manns. 

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir starfsmannastjóri í síma 
522 2700. Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is eða 

bréfleiðis til Íslensk Ameríska, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík 
merkt „starfsmannastjóra“ fyrir 20. apríl 2011

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

SÖLUFULLTRÚI

Starfssvið
• Móttaka pantana
• Viðhald viðskiptasambanda 
• Viðhald sölugagna
• Samskipti við sam-
 starfsaðila

Menntunar- og hæfnis-kröfur
• Góðir sölu - og samskipta- 
 hæfileikar 
• Almenn tölvukunnátta
• Þekking og reynsla af  
 ljósmyndun og mynd- 
 vinnslu er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð og 
 skipulagshæfileikar

Umsóknir berist fyrir 
16. apríl n.k. til 
Steinunnar Sigvaldadóttur,
steinunn@husa.is, Húsasmiðjan, 
Holtagörðum, 104 Reykjavík.

Öllum umsóknum
verður svarað. 

Um Húsasmiðjuna

Húsasmiðjan er leiðandi verslunar- og 
þjónustufyrirtæki á landsvísu á bygginga- og 
heimilisvörumarkaði í heildsölu og smásölu, 
fyrir fyrirtæki og neytendur.  Húsasmiðjan ehf. 
er stærsti söluaðili byggingavara á Íslandi og í 
hópi stærstu fyrirtækja landsins.  Verslanirnar 
eru 16 talsins ásamt 9 verslunum Blómavals.  
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum 
yfir 40.000 vörutegundir.  Húsasmiðjan 
leggur áherslu á að nýta til hins ýtrasta hæfni, 
frumkvæði og þekkingu samhents hóps rúmlega 
500 starfsmanna sem starfa hjá fyrirtækinu.  
Lögð er áhersla á að starfsmenn eigi þess kost 
að eflast og þróast í starfi.

Við leitum að metnaðarfullum og þjónustulunduðum einstaklingi til að 
sjá um og stýra festinga- og verkfæradeild verslunarinnar í Skútuvogi.

Ábyrgðarsvið
Umsjón með rekstri og útliti deildarinnar
Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
Stjórnun starfsmanna

Hæfniskröfur
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Þekking og reynsla af verslun og þjónustu
Þekking á byggingavörum æskileg
Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

Húsasmiðjan óskar 
eftir öflugum deildarstjóra 
í verslun fyrirtækisins í Skútuvogi

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum

Í boði er

Einnig óskar Húsasmiðjan eftir
Gjaldkera á afgreiðslukassa
í verslun fyrirtækisins í Skútuvogi
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Lektor í iðnaðarverkfræði
á Verkfræði- og náttúruvísindasviði

Laust er til umsóknar starf lektors í iðnaðarverkfræði 
við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunar-
fræðideild. Umsækjendur þurfa að geta stundað og
skipulagt öflugt kennslustarf bæði í grunn- og fram-
haldsnámi í iðnaðarverkfræði. Þeir þurfa einnig vera 
hæfir til að byggja upp öflugar rannsóknir á því sviði.
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í verkfræði. 
Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar í 
mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 9. maí 2011.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Pétur 
Pálsson í síma 525 4952, netfang: opp@hi.is.

Sjá nánar um umsóknarferlið og fleira á 
www.starfatorg.is og www.hi.is/page/storf.

Nemasamningar og störf
Munnharpan veitingastaður á jarðhæð Hörpu, tónlistar- og 

ráðstefnuhúss óskar eftir að ráða í eftirfarandi stöður;

- Aðstoð í eldhúsi, fullt starf -
- Uppvaskari, fullt starf -

- Þjónar, hlutastörf -
------------------------------------------------------

Einnig auglýsum við eftir nemum bæði í matreiðslu og 
framreiðslu. Frábært tækifæri til að vera með frá byrjun.

Umsóknir sendist á munnharpan@munnharpan.is
Upplýsingar veitir Jakob Einar í síma 8645894

Sölumaður í verslun
Rafkaup leitar af sölumanni í verslun sína við Ármúla. Í 
starfinu felast öll almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, 
vöruframsetning, innkaup, áfylling og fleira. Vinnutími er alla 
virka daga og tilfallandi laugadagar. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð þjónustulund
• Stundvísi
• Gott skipulag

Annað
Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til 
greina. 

Æskileg er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknafrestur er til 16.apríl og skulu umsóknir ásamt 
ferilskrá berast á netfangið atvinna@rafkaup.is

Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og 
þjónustu á lömpum, lampabúnaði, ljósaperum og innlagna-
efni. Markmið Rafkaups er að vera ávallt í fremstu röð varðandi 
þjónustu og markaðssetningu á þeim vörum sem fyrirtækið 
selur. Rafkaup var stofnað  árið 1982.

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

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

Áhugasamir sendi póst á ennemm@ennemm.is fyrir 18. apríl. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar umsóknir.

Bestir koma, bestir fá!

Við leitum að vöskum liðsauka til að 

takast á við spennandi sérverkefni 

sem ætlunin er að standi í minnst 

eitt ár. Viðkomandi þarf að vera 

grafískur hönnuður með mikla 

reynslu og áhuga á umhverfisgrafík, 

útstillingum og POS efni, þekkja til 

nýjunga á því sviði og hafa nautn af 

að kynna sér þær um leið og þær 

koma fram.

HÖNNUÐUR 
ÓSKAST Í SVEIT

www.ennemm.is
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Starf afgreiðslumanns
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða starfsmann til 
lagerstarfa nú þegar.

Um er að ræða framtíðarstarf. Starfi ð felur í sér 
móttöku á vörum, umhirðu á lager svo og að taka til 
vörur í pantanir og ganga frá til útsendingar.
 
Viðkomandi þarf að vera stundvís og áreiðanlegur, 
þjónustulipur og hafa einhverja tölvuþekkingu. 
Lyftarapróf er æskilegt.
 
Vinnutími er frá 8:20 til 16:15 og laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna og 
stofnanasamningi. Námsgagnastofnun er reyklaus, 
lífl egur og skemmtilegur vinnustaður.

Upplýsingar um starfi ð veitir Hannes Gíslason, 
fjármálastjóri, í síma 535 0400, netfang 
hannes@nams.is

Umsóknir sendist Námsgagnastofnun Víkurhvarfi  3, 
203 Kópavogi fyrir 26. apríl nk.

Fyrirtækjaþjónusta OFFICE 1
óskar eftir reyndum sölumanni.

Office1 leitar að öflugum sölumanni í starf  viðskiptastjóra.

Leitað er að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum til þess að starfa 
með öflugum og skemmtilegum hópi fólks í ört stækkandi deild 
innan fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
Samskipti við viðskiptavini
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
Öflun viðskiptasambanda
Efling og viðhald núverandi viðskiptatengsla
Tilboðsgerð og samningar

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

Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl n.k.
Umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist til
ragnar@egilsson.is

Heildverslun – sölufulltrúi óskast
Heildverslun með þekkt vörumerki í barnafatnaði 

og sportfatnaði/vörum, óskar eftir að ráða sölumann/konu. 
Leitað er að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi 

sem er útsjónarsamur og framsækinn.
Krefjandi og fjölbreytt sölustarf með vandaðar 

og skemmtilegar vörur.

Helstu verkefni:
Sala og heimsóknir til viðskiptavina

Efling og viðhald núverandi viðskiptatengsla
Samskipti við erlenda birgja

Ýmis sérverkefni

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum skilyrði

Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
Góð tölvukunnátta, m.a. word og excel

Frumkvæði í starfi, áhugi og þjónustulund 
eru skilyrði

Góð samstarfshæfni, stundvísi og áreiðanleiki
Reyklaus

Þarf að geta hafið störf 1. júní n.k.

Umsóknarfrestur til og með 23. apríl n.k.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á box@frett.is merkt 
sala 230411 – Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Eigendur 43 herbergja hótels í 
miðbænum óska eftir hótelstjóra.

Starfið felst í að sjá um daglegan rekstur hótelsins.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af
hótelrekstri og gestamóttöku. Góð laun auk 

bónusgreiðslna fyrir góðan árangur. Umsóknir ásamt 
ferilskrá sendist á hotelstjori@gmail.com

Trésmiðir
Óska eftir trésmiðum vönum kerfismótum og 
klæðningum í verkefni á Suðurnesjum.   
Upplýsingar í s. 897 4807

TALSMAÐUR ÓSKAST
TAL ÓSKAR EFTIR EINSTAKLINGI Í APPELSÍNUGULT LIÐ 
TALSMANNA Í FULLT STARF Í VERSLUN.

Þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, stundvísi, snyrtimennska og metnaður eru þeir 
eiginleikar sem við erum sérstaklega að leita eftir hjá umsækjendum.
 

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir tölvufærni og reynslu af þjónustustörfum, t.d. er reynsla úr 
verslun í fjarskiptum kostur. 

Í starfinu felst m.a. að veita viðskiptavinum tæknilega aðstoð og sala á þjónustu, símtækjum 
og vörum tengdum þeim.

Umsóknafrestur er til og með 18. apríl 2011. 
Umsóknir sendist á atvinna@tal.is 

MINNA BRUÐL. MEIRA TAL.
  

Tónlistarskólinn 
á Akureyri 
Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir tónlistarkennurum í 
eftirtaldar stöður frá og með 1. ágúst og 1. nóv. 2011

Suzuki fiðlukennara 100% afleysing frá 1. nóv  

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á fiðlu, bæði hefðbundin og samkvæmt   
 Suzuki aðferðinni.
• Hóptímar í Suzuki

Gítarkennara 100 % 

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á klassískan- og rafgítar.
• Umsjón með samspili, bæði klassísku og rytmísku

Gítarkennara í 70% starf 

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á klassískan gítar
• Umsjón með samspili á gítar

Kontrabassakennara í 30% starf

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla á kontrabassa

Forskóla- og rytmískan söngkennara 
í 60% starf

Helstu verkefni eru:
• Einkakennsla í rytmískum söng skv. aðalnámsskrá
• Hópkennsla forskóli 6-7 ára 
• Hópkennsla tónfræði 8-9 ára 

Undirleikara í klassískri deild 35% starf 

Helstu verkefni eru:
• Undirleikur með nemendum í mið og framhaldsnámi 
 á strengja og blásturshljóðfæri
• Umsjón með hóptíma framhaldsnemenda

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• BA gráða, meistaragráða eða sambærilegt nám á 
 viðkomandi hljóðfæri eða söng.
• Háskólagráða í uppeldis- og kennslufræði

Deildastjóra klassískrar og rytmískrar 
deildar í 50% starf

Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn
• Ýmis skipulagsmál
• Yfirumsjón með verkefnum
• Samstarf við aðrar stofnanir

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• BA gráða, meistaragráða eða sambærilegt nám á hljóðfæri
• Háskólagráða í uppeldis- og kennslufræði
• Reynsla af stjórnun og almennum skrifstofustörfum 
 æskileg.
• Innsýn í bæði klassíska og rytmíska tónlist æskileg. 

Tónlistarskólinn á Akureyri er metnaðarfull og kraftmikil 
mennta og menningarstofnun í hjarta bæjarins með 65 ára 
sögu. Skólinn starfar í nánu samstarfi við grunnskóla bæjarins 
en kennarar skólans kenna að hluta til  á skólatíma grunn-
skólanna.  

Einnig er starfandi við skólann rótgróin klassísk deild sem 
starfar í nánu samstarfi við sinfóníuhljómsveit norðurlands en 
einnig kraftmikil ritmísk deild sem skartar öflugu hljómsveit-
astarfi. Skólinn er staðsettur í menningarhúsinu Hofi þar sem 
öll vinnuaðstaða er til fyrirmyndar og möguleikar til tónleika-
halds og hljóðritunar miklir.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta 
Akureyrarbæjar í síma 460 1060.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kolbrún Jónsdóttir, 
skólastjóri, í síma 615-0744 eða 460-1172.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 1. maí 2011
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Auglýsing um endurskoðun á aðalskipulagi 
Grindavíkur 2010–2030

Auglýst er tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi ásamt 
umhverfisskýrslu. Tillagan er auglýst með vísan til 1. mgr. 
18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. 
Skipulagsuppdrættir, greinargerð og umhverfisskýrsla munu 
liggja frammi til kynningar á skrifstofu Grindavíkurbæjar, 
Víkurbraut 62 í Grindavík frá 9. apríl 2011 til 23. maí 2011. Enn 
fremur eru tillögurnar til sýnis hjá Skipulagstofnun, Laugavegi 
166, Reykjavík og á heimasíðu Grindavíkurbæjar www.
grindavik.is . Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er 
hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skilað á skrifstofu 
Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, merkt „Endurskoðun 
aðalskipulags 2011“ fyrir 23. maí 2011. Þeir sem ekki gera 
athugasemdir við tillöguna innan tilskilins frests teljast 
samþykkir henni.

 Bæjarstjóri Grindavíkurbæjar

Styrkur til Dr-náms
Hafrannsóknastofnunin auglýsir námsstyrk til Dr-
verkefnis er lítur að rannsóknum á vistfræði ljósátu á 
Íslandsmiðum. Styrkupphæðin er 2,5 milljónir króna 
á ári til þriggja ára.
 
Um er að ræða samstarfsverkefni Hafrannsóknastofn-
unarinnar og Háskóla Íslands. Æskilegt er að nemand-
inn hafi  lokið, eða sé við það að ljúka, BSc eða MS-
gráðu í líffræði eða sambærilegu námi og hafi  góðan 
grunn í tölfræði og vistfræði. Gert er ráð fyrir að vinna 
við verkefnið hefjist í ágúst næstkomandi.

Námsverkefnið er hluti af evrópsku samstarfsverkefni, 
EURO-BASIN, sem fjallar um vistfræði svifdýra- og 
uppsjávarfi skistofna með víða útbreiðslu í N-Atlants-
hafi  með hliðsjón af hnattrænum umhverfi sbreyting-
um.

Umsóknir, ásamt ferilskrá (CV) og afriti af prófskírtein-
um skulu berast Ástþóri Gíslasyni (astthor@hafro.is) 
eða Ólafi  S. Ástþórssyni (osa@hafro.is) Hafrannsókna-
stofnuninni, Skúlagötu 4, fyrir 2. maí nk. Þeir veita 
jafnframt frekari upplýsingar um styrkinn og verkefnið.

Styrkir úr tónlistarsjóði
   
Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr tónlistarsjóði, samkvæmt 
lögum um tónlistarsjóð nr. 76/2004 sbr. og reglur 
nr. 125/2005, til verkefna sem efnt verður til á 
tímabilinu júní til ársloka 2011. Næst verður auglýst 
eftir umsóknum í október 2011 vegna verkefna á fyrri 
hluta árs 2012. 

Hlutverk tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og 
stuðla að kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og 
tónsköpun þeirra. Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, 
tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. 

Minnt er á að styrkþegar úr fyrri úthlutunum þurfa 
að hafa skilað inn greinargerð vegna þeirra verkefna 
áður en nýjar umsóknir verða teknar til umfjöllunar.

Ítarlegri auglýsingu, upplýsingar um umsóknarferli 
og umsóknareyðublöð er að finna á vef ráðuneytisins 
www.menntamalaraduneyti.is. Umsóknum skal 
skila á þar til gerðum eyðublöðum til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins eða senda á póstfangið: 
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, tónlistarsjóður, 
Sölvhólsgötu 4, 150, Reykjavík.

Umsóknir skulu vera í þríriti og öll eintök undirrituð. 
Ekki er tekið við umsóknum rafrænt. 

Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 9. maí 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 8. apríl 2011
menntamálaráðuneyti.is
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ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir 

tilboðum í eftirfarandi verkþætti.

1. Vélsópun gatna í Hafnarfirði 2011
 Opnun tilboða þriðjudaginn  19.april kl. 11:30
 Óskað eftir tilboði til 1, 3 eða 5 ára

2. Viðgerðir á steyptum gangstéttum í Hafnarfirði 2011
 Opnun tilboða þriðjudaginn  19.april kl. 11:00
 Áætlað magn ca 400 m²
 
Útboðsgögn verða seld hjá Framkvæmdasviði Hafnar-
fjarðar, Norðurhellu 2 frá og með mánudeginum 11.april 
á kr. 3.000.-  fyrir hver tilboðsgögn. Tilboð verða opnuð á 
sama stað að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.
Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum.

Framkvæmdasvið Hafnarfjarðar.

AÐALFUNDUR 
FBM 2011
Aðalfundur Félags bókagerðarmanna
haldinn miðvikudaginn 13. apríl 2011 
á Grand Hótel v/Sigtún kl. 17

DAGSKRÁ:
1. Starfsskýrsla stjórnar og nefnda 
 fyrir liðið starfsár.
2. Reikningar sjóða félagsins.
3. Lagabreytingar.
4. Stjórnarskipti.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna 
 og tveggja til vara.
6. Kosning ritstjóra.
7. Kosning í fulltrúaráð 
 Sameinaða lífeyrissjóðsins.
8. Nefndakosningar.
9. Önnur mál.

Reikningar, fundargerðir, tillögur um 
lagabreytingar og aðrar framkomnar 
tillögur liggja frammi á skrifstofu FBM 
frá og með 5. apríl 2011.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

STJÓRN FÉLAGS BÓKAGERÐARMANNA
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Mazda 6 2006, sjálfskiptur, ný 
nagladekk, ekinn 90.000, blár, verð 
1,7. Skoða skipti á dýrari jeppling. S. 
844 5626.

Nissan Patrol árg’98, disel, 5gíra. Ek. 
235 þús, nýsk í toppstandi. V. 1180 þús. 
Uppl. í s. 864 8338

Til sölu M. Benz 270 CDI skr. ‘06. 
Ek. 390 þús. Mjög góður bíll. Hefur 
verið endurnýjaður. M.a. tímakeðja, 
strekkjari, vatnsdæla, bremsudiskar 
framan og aftan, nýjar bremsudælur 
að framan, ný loftpúðafjöðrun að aftan 
og dæla sem hana knýr. Bíllinn er 
í akstri og umgengni sem nýr. Allir 
varahlutir keyptir og vinna unnin í 
Öskju. Reyklaust ökutæki. V. 2.9, engin 
skipti. Uppl. í s. 861 1021.

Afar vel með farinn Volvo S40, 2006 
árg. 1,8 vél, ný heilsársdekk og felgur, 
leðursæti, beinskiptur. Ásett 2,2 m.kr. 
en skoða öll tilboð. S. 869 3694.

Gullmoli til sölu! Renault Clio 2001, 
5 dyra, 5 gíra, ekinn aðeins 125þ. 1 
eigandi og toppeintak. Verð 490 þús. 
774 5188.

Tilboð um helgina
Til sölu Skoda Oktavia árg. 2004, ekinn 
126 þús. Vel með farinn, einn eigandi, 
sumar dekk og ný vetrardekk. Ásett 
verð 1190 þúsund, tilboð um helgina 
990.000.- Rann í gegnum skoðun í 
vikunni án athugasemda. Upplýsingar í 
síma 892 1110, Hulda Ragnheiður.

Subaru Legacy árg’06, ek. 55 þús. 
Athuga skipti á 7.manna jeppa. V. 2.4 
millj. Uppl. í s. 868 7219 Grétar.

Ódýr og sparneytinn
MMC Carisma árg.’98, dráttarkúla og flr. 
V. 295 þús. Uppl. í s. 844 0478.

HLAUPAHJÓL
Til sölu rafmagnshlaupahjól fer allt að 
13 - 15 km hraða hjólið ber 75-80kg 
fæst á 10þ. stykkið uppl: 695 5657.

Góður Dodge Stratus 1997 4cyl sjálfsk, 
ek. 175þ. Nýskoðaður. Verð 190þ. 892 
5157.

Audi A6 árg.’95, ek. 260 þús. 4.dekk 
á felgum fylgja. V. 350 þús. Uppl. í s. 
869 4419.

 0-250 þús.

Tilboð 150þús
Suzuki Vitara árg. ‘95, sk. 2012, sjálfssk. 
ek. 282þús, nýleg tímareim, smá ryð. 
Verð 150 þús. Uppl. s. 659 3459.

TIL SÖLU MAN 8-163. EKINN 
AÐEINS 159.000KM. LYFTA, 
BAKKMYNDAVÉL, WEBASTO MIÐSTÖÐ, 
HILLUREKKAR+BORÐ, KASSI ER 6,2M 
LANGUR BREMSUR NÝ YFIRFARÐAR, 
NÝ SKOÐAÐUR OG Í GÓÐU LAGI. Verð 
1.950þ m-vsk Uppl í s 8643560

Opel Astra, árg.’95, sjálfssk, ek. 187 
þús. km., grár að lit til sölu. Nýr startari, 
nýsmurður. Uppl. í s.6613401

 250-499 þús.

290.-Þús
Toyota Carina árg. ‘96, 2,0 ek. 245þús, 
bsk. Ný tímareim, sk’12, nýsmurður, 
mikið nýtt. S. 863 3474 / 690 6277.

 500-999 þús.

Tilboð 670 þús stgr!
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.

 Bílar óskast

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

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.

Bílar óskast ekki eldri en árg’98, 
greiðsla með viðskiptaneti. Skipti á 
Subaru árg’98 vil fá dýrari bíl og greiði 
með viðskiptaneti. Uppl. í s. 693 0405 
& 616 1170

 Jeppar

Land Cruiser árg. ‘05, ek. 77 þús. Ný 
upptekin vél, dráttarkrókur, húddhlíf. 
Uppl. í s. 892 5818.

Musso ‘02 Dísel 2,9. Turbo, ssk. Ek. 218 
þús. Sk. ‘12. 35” br. Loftd. Spilbiti/tengi. 
Selst á 500.000 stgr. S. 693 9696.

Toyota LC 90 VX diesel. Árg. 1997, 
sjálfsk., ekinn 298.000, 35” breyttur, 
7 manna. Verð 900.000. Uppl. í síma 
898 6752.

 Fornbílar

Morris minor 1964 skoðaður og í góðu 
lagi. Tilboð óskast. Uppl. í s. 897 1717.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Honda VTX 1300R, árg. 2008 ek. 
2000km, Stgr. 780þ. Sími 565 2774, 
GSM 663 9717.

Til Sölu Suzuki Intruder 1500 árg. 2003 
ekið 11þ. mílur fullt af aukahlutum. 
Uppl. í síma 894 1003.

KTM 450 EXC-R árg. 2008. Götuskráð 
ný skoðað, fullkomin þjónustusaga. Of 
langt mál að telja upp alla aukahluti. 
Ekið 100 klst. Verð 1050 þús. stgr. Uppl. 
í síma 864 7573.

Til sölu Harley Davidson Roadking 
Classic árg. 2004. Ekið rúmlega 
30 þús. km. Screamin Eagle kútar, 
kubbur/loftsía, hiti í handföngum og 
fl. aukahlutir. Lítur mjög vel út. Ásett 
verð 2.6 millj. Aðeins áhugasamir hafa 
samb. í síma 896 6502.

BMW R 1150 RT árg. 04 Ek. 20 þ. mílur 
allt erlendis. Sami eigandi frá 05. Allt 
nýyfirfarið, allir nýjir vökvar og síur, 
rafgeymir og dekk. Mjög fallegt og 
gott hjól á góðu verði. Verð 1590 þús. 
s.8203363

Til sölu Kawasaki KXF 250 árg. ‘07. Hjól 
með reynslu. Í góðu standi á sérstöku 
tilboði 490 þús. stgr. Uppl. í s. 892 7219 
& 846 1290.

Til sölu 2 motorhjól. Suzuki Intruder 
800 Árg. 2009 ekið ca. 8000 km. 
Suzuki Intruder 1800 Árg. 2010 ekið ca. 
9000 km. Bæði hjólin eru velmeðfarin 
og fullt af aukahlutum. Uppl.Í síma 
8987930.

Suzuki intruder VS 800GL til sölu. Engin 
skipti. Upplýsingar í síma 861 6024.

 Fjórhjól

Can Am Outlander 800 árg. ‘07. 
2manna, götuskráð, ek. 1700km. 
aukabrúsar, hiti í handföngum, reim, 
stórt box. V. 1850 þús. S. 863 3474 & 
690 6277.

 Vélsleðar

Til sölu Summit X 800 árg. 2007. 
(Björgunarsveitasleði). Sleðinn er 
ekinn 4200km. vel með farin. Beltið er 
neglt 144” að lengd, fylgir honum gps 
festingar og snúra einnig ábreiða. Verð 
1.100.000 kr. Frekari upplysingar Björn 
Már 845 1561.

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

 Kerrur

Humbaur kerrur burðargeta 620 kg. 
innanmál 205x110x30 cm. 13” dekk 
verð aðeins 150.000 kr.m.vsk. Fjölbreitt 
úrval af kerrum á staðnum. Viðgerða og 
varahlutaþjónusta. www.kerrusalan.is 
Lyngás 8, Garðabæ s. 517 7718

 Hjólhýsi

Hjólhýsi: Hobby 720 uml 2006 til sölu. 
Sólsella, Truma „mover”, fortjald, raf. 
og gasmiðstöð. Verð 4.5. S. 699 6683.

 Fellihýsi

Til sölu Starcraft fellihýsi árg.’08 12fet. 
Útdraganleg hlið. Sólarsella, heitt og 
kalt vatn, truma miðstöð, ísskápur,220v 
rafmagn og margt fleira. Eins og nýtt. 
Endilega hringið í síma 899 6933 eftir 
frekari upplýsingum. Verður til sýnis 8 
og 9 apríl

 Pallhýsi

Til sölu pallhýsi tischer trail 305s 
árg. 2007 þýskt gæða hús hlaðið 
aukahlutum. Húsið passar á 6,5 fet 
skúffu, Ford 350 Dodge Ram og chevy. 
Verð 3,890,000. Uppl. í síma 691 6060 
og 567 2893.

Örfá pallhýsi
Sun-lite árg. 2006-2007, Passar á 
alla pallbíla. 7 feet, Ísskápur, Eldavél, 
Miðstöð, Kaltvatn. 12V/230V. Myndir á 
www.pallhysi.is Uppl. í síma 849 2220.

 Tjaldvagnar

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

Óska eftir Camlet, helst Royal vel með 
förnum vagni. Uppl. í s. 892 2892.

 Bátar

Góður strandveiðibátur til sölu tilboð 
óskast uppl: 893 2179.

Grásleppuveiðimenn
Nálfeld grásleppunet, 12 mm flot- 10 
mm blý og margt fl. Vorum að fá 
sendingu af grásleppunetum, vönduð 
vara. Heimavík, S. 892 8655. www.
heimavik.is

Til sölu 8m Viking, strandveiðibátur, 
9-10mílur, Janmar vél, 3 rúllur ofl. Verð 
6.5m. uppl. í s. 893-5699

Bátur til sölu
Quick Silver 580, árg.’09, lítið notaður. 
Mercury 90ha utanborðsvél, ganghraði 
30 mílur, dýptarmælir, GPS. Frábær í 
sjóstöng og skotveiði. Vagn fylgir. Uppl. 
í s. 899 8550.

Til sölu Bayliner capri 195 með 175 hö 
Suzuki fjórgengis vél árg. ‘08 lítið keyrð 
kraftmikið og skemmtilegt leiktæki 
skoða skipti á stærri bát verð 3,1 mil. 
Sími 892 5855.

Til sölu Bella 561 HT, 90 hestafla 
Mercury fjórgengis utanborðsmótor 
og kerra. Bátur og mótor eru árgerð 
2005 en sem nýtt. Upplýsingar í síma 
867 3110.

 Flug

Til sölu hlutur/ir í TF-HER, PA-28-140. 
Ódýrt og heppilegt fyrir tímasafnara. 
Skoða allt. Uppl. í síma 862 0083.

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum 
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

Græjaðu bílinn 
fyrir sumarið!

Verkstæði, smurþjónusta, 
umfelgun, sala á dekkjum, 
bílavörum og margt fleira.

Sími 853 3340 eða www.jlt.is

bestir í bílum …

Til sölu
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 Hjólbarðar

295-80 R22,5
Til sölu 2 lítið slitin framdekk (sumar). 
MICHELIN 295-80 R22,5. Uppl. í s. 
893 6989.

15” Bridgestone Dueler heilsársdekk 
fyrir jeppling, 205/70, lítið slitin. 4 fyrir 
24 þús. 7774007.

!!!TIL SÖLU!!!
Ný næstum ónotuð Firestone Dekk 
til sölu 

 P 215/75 R15 Gerð winterforce. Uppl: 
772-6238 /Einar b

 Varahlutir

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

Hringbraut.is
Til sölu notaðir varahlutir í ýmsar teg 
bifreiða. Kaupum bíla til niðurrifs. 

 Erum þjónustuaðili fyrir Úrvinnslusjóð

 Opið 8-17. Uppls.420-1200

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. 
Nissan Almera 97, Ford 250 99. kaupi 
bíla til niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11 
sími 661 5270.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

Er fermingarveisla framundan eða þarf 
að þrífa heimilið? Tek að mér þrif í 
heimahúsum. Er rösk, vön og dugleg. 
Uppl. í s. 892 5869

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Vantar þig hjálp við páskaþrif eða 
vorþrif tek að mér alþrif í heimahúsum 
tek einnig að mér að koma viku- 
eða hálfsmánaðarlega í venjuleg 
heimilisþrif, góð meðmæli og 100% 
trúnaður uppl: 659 6158.

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.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 695 1918.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

MINIGRAFA
tilvalinn í garðinn gröfum fyrir öllu. 
Staurabor - Fleygur Fast verð eða 
tímavinna. Uppl. í síma 771 9800.

 Bókhald

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

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

 Málarar

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna tilb./tímav. S. 899 4254.

Eldri múrari
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
einnig flísalögn.Tilboð eða tímavinna S. 
866 3175. Geymið auglýsinguna.

Múrviðgerðir, tröppur 
og málun

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir 
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

 Tölvur

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

Ódýrar tölvuviðgerðir. Mikil reynsla = 
stuttur viðgerðartími. Kristinn 8934318.

 Nudd

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

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.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Önnur þjónusta

Green-house
Fallegur danskur vor og sumarfatnaður. 
Af ústöluslá er 2 fyrir 1 og greitt fyrir 
dýrari vöruna. Kíkið við og fáið bækling. 
Opið í dag 11-16 Rauðagerði 26.

Bílskúrs-Hurða-Opnara-
þjónusta

Uppsetning-Viðhald-viðgerðir 30 ára 
reynsla. Hringið í síma 892 7285

KEYPT
& SELT

 Til sölu

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg. STANDUR 
ehf. 842 2535.

Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

Fermingartilboð í apríl
10% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum -kertastjökum. 
20% afsláttur af krosslömpum á 
meðan birgðir endast. 30% afsláttur 
á tilboðsborðinu. Opið mán-fös 12-18, 
lau 12-16 Ditto, Smiðjuvegi 4, (græn 
gata)

Til Sölu Phaff leðursaumsvél og rikter 
hausen eins saums leðursaumsvél 
uppl. s. 865 5613.

Til sölu Inglesina tvíburakerra m/öllu 
og Recaro bílstólar uppl : 8940411 
Viðar / Infinili þrekhjól til sölu

Þjóðbúningur
Til sölu glæsilegur þjóðbúningur m. 
auka svuntum og skikjusjali mjög vel 
meðfarinn og handsmíðað silfur uppl: 
659 6158.

Nýtt 26’tommu herrahjól 3 gíra til sölu 
einnig nýtt 26’t. dömuhjól 3 gíra uppl: 
696 9350.

Til sölu 2 Trek hjól mjög lítið notuð. 
Kvennhjól og karlhjól. Karfa og hjálmar 
fylgir. 2 golfkerrur 2 hjóla. Uppl. 561 
1624. 865 0323.

Notaðar þvottavélar, ísskápar og 
frystikistur yfirfarið af fagmanni til sölu. 
Gott úrval. Uppl. í s. 693 7141.

Ónotað 22 gíra reiðhjól til sölu með 
góðum afslætti. Uppl. í s. 844 4108.

Til sölu Ritsafn Snorra Sturlusonar 
3.bindi. V. 40 þús. Uppl. í s. 571 0096 
eftir kl 18.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum 
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu 
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00 
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 
5545.

Hjá okkur færðu ekta Manchester United 
treyju á hreint ótrúlegu verði. Einungis 
6.990 krónur með heimsendingu. Kíktu 
á www.veiðiland.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.

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

Gámur óskast 20 eða 40 fet gegn 
staðgreiðslu. Uppl. í síma 892-5616.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

 Hljóðfæri

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.

 Sjónvarp

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

Tilkynningar
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 Vélar og verkfæri

Saumastofur o.fl. athugið. Til sölu 
Barudan ísaumsvél, 6 hausa, um 20 
ára ný uppgerð. Eldri 1 hausa vél getur 
fylgt með. Vélarnar eru góðar til að 
sauma logo í fatnað o.fl. Verð aðeins kr. 
1100 þús. Guðjón, s. 895 2485. Tanni 
auglýsingavörur.

Til sölu þurk tromla 5m x 1,2m, hitari 3 
fasa, olíuhitarar, Sandblásturstæki, loft 
pressa ca 40hö, Benz vörubíll 4 tonn + 
krani - gott kerruefni, Járn bitar U,I,L, rör 
í hestagerði og gúmmímottur breidd 
80 cm uppl. S. 865 5613

 Til bygginga

Vandað nýtt eikar parket til sölu 100 fm 
tilboð óskast uppl. í s: 844-5017.

 Verslun

teg. Fresia saumlaus í A,B,C,D skálum 
á kr. 7.680,- Misty Laugavegi 178, s: 
551 3366.

teg. Fresia stór í D,DD,E,F,FF,G skálum 
á kr. 7.680,- Misty Laugavegi 178, s: 
551 3366.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 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

EKKERT SEX NUDD,

en æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heita 
POTTA og margar teg. af NUDDI. Einnig 
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR, 
SNYRTINGU og VEITINGAR. Viðráðanleg 
verð og þú kemst fljótt að. Opið frá 
12-18 alla daga nema sun. JB Heilsulind. 
S. 823 8280 

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Námskeið um svefn og svefnlausnir 
barna verður haldið 12. apríl kl. 12.30 
Nánar á www.bjorkin.is og í síma 
6946905

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Húsgögn

 Dýrahald

Beagle hvolpar til sölu
5 Gull fallegir hreinræktaðir beagle 
hvolpar til sölu, undan íslenskum og 
alþóðlegum meisturum. Afhendast 
með ættbók frá Íshundum, örmerktir og 
heilsufarsskoðaðir. http://birtahvolpar.
blogcentral.is/ Uppl. í síma 868 7877 
og 865 7739 eftir kl. 17.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Hreinræktaðir Labrador Retriever 
hvolpar með ættbók frá HRFÍ. Til 
afhendingar um páska. Upplýsingar á 
www.hunderups.com og í síma 659 
0000.

PAPILLON
Skemmtilegur papillon hvolpur (rakki) 
til sölu, HRFÍ ættbók. Upplýsingar í S. 
824 0115.

Hreinræktaðir Labrador hvolpar til sölu, 
ættbókafærðir hjá HRFÍ Tilbúnir til 
afhendingar um páskana Upplýsingar 
í síma 843 3916. Nánar á http://
skaftargarbo.blogcentral.is/

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 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

2.herb íbúð til leigu fyrir 45.ára og eldri 
í norðlingaholtinu. 75.fm að stærð, 
geymsla í kjallara og bílahús. Laus strax. 
Uppl. í s. eftir kl 17:00, Guðrún 864 
6073 & Lena 897 4415

Til leigu 2. herb. Ný uppgerð íbúð við 
Víðimel í Rvk. Leiga 100 þús. á mán. 
Hiti og rafmagn innifalið. Laus strax. 
Uppl. í s. 770 5609 Elín Arna

23 þús! Herb. á svæði 109 með aðgangi 
að snyrtingu. Uppl. í síma 898 2722.

Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi 
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í 
síma 893 3475.

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.

5 herb. 167fm einbýli í miðbæ Hfj. til 
leigu. Uppl. í síma 861 7772.

Big room on 3rd floor for rent in 101 
very close to bus station. Everything 
included. 45.000kr. Telephone 898 
9574.

5 herbergja 110 m2 íbúð í Smára 
Kópavogi til leigu júní/júlí. 
Umsækjendur sendi uppl. á gotrack@
gmail.com

 Húsnæði óskast

Traustur aðili óskar eftir 4.svefnherb. 
húsnæði til leigu á sv. 101 eða 107. 
Uppl. í s. 863 6761

Kona sjúkraliða óskar eftir 
leiguhúsnæði. Uppl. í s. 773 7357

Vil kaupa litla íbúð á Rvk.svæði má 
þarfnast mikilla endurbóta er með 2 
millj.kr. jeppa upp. í kaupverð. Uppl. í 
s. 893 3475.

5 manna fjölskylda , reyklaus , reglusöm 
, engin gæludýr og með góð meðmæli 
óskar eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu á höfuðborgarsvæðinu. 
Vinsamlega hafið samband í síma 825-
7128 / 857-1240

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi. 
Upplýsingar í síma 824 2356.

Óska eftir 4-5 herbergja húsnæði til 
langtímaleigu í Víkur - eða Staðahverfi. 
Upplýsingar í síma 824 2356.

Par (32 og 36ára) með eitt barn óskar 
eftir 3-4 herb. íbúð í Rvk vestan elliðaár 
eða 200 kóp. Fullri skilvísi heitið. 
fjáhaldslega stöðugt og reglusamt par. 
gsm 695-5407 eða 821-7623

Hjón með 2 börn bráðvantar 3-5 herb. 
íbúð í grennd við Öldutúnsk. eða 
Hraunvallask. í hfj frá og með 1 maí 
eða 1 júní. Skilvís og traust. Meðmæli 
ef þess er óskað. Uppl 869 8473/616 
9677.

 Húsnæði til sölu

Tilb.óskast í vinnuskúr, c.a. 13m2. 
Stendur á lóð v. Njarðarbraut, 
Reykjanesbæ. Flutningur áskilinn. 
Áhugasamir sendið tilb. til: kristinola@
justice.is.

 Sumarbústaðir

Stórt sumarhús til leigu 
í Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. Gistiaðstaða 
fyrir 10-12 manns. Laus næstu helgar, 
einnig bókanir byrjaðar f. sumarið. 
Verð 60.000kr helgin. www.sumarhus.
edicypages.com. Uppl. 898 1598

Til sölu 114 m2 sumarhús, tilbúið undir 
tréverk við Stóra-ás í Borgarfirði, kjarri 
vaxið land, mikið útsýni, hitav. og rafm. 
komið. Tilboð óskast. Uppl. í síma 695 
9600.

Til sölu lóð undir sumarbústað/hús 
í Vaðlaheiði gegnt Akureyri. Frábært 
útsýni yfir bæinn. Uppl. í síma 695 
9600.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu 30 fm iðnhúsn á ártúnshöfða. 
Er laust uppl. í s. 864 7292 /445 0702.

Til leigu við Dalveg í Kóp. 80fm. 
Verslunar eða lagerhúsnæði. S. 893 
3475.

Til sölu 50fm atvinnu/geymslu 
húsnæði í Faxafeni. V. 4,7 millj. Uppl. 
í s. 897 1012.

Til leigu 30 fm iðnhúsn á ártúnshöfða. 
Er laust uppl. í s. 864 7292 /445 0702.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM RVK

Dags, viku og mánaðarleiga.

GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 
sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

Dekkjaverkstæði á 
höfuðborgarsvæðinu,

 óskar eftir starfsmanni 
tímabundið. Æskilegt er að 

viðkomandi sé vanur almennri 
dekkjavinnu. Starfsmaður þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir sendi inn umsókn 
á thonusta@365.is merkt 

Dekkjamaður.

Hestamannafélagið 
Fákur

Óskar eftir að ráða 
starfskraft / verktaka í 

Landsmótsframkvæmdir á 
svæði félagsins. Frá 1. maí til 

sumarloka. Nánari upplýsingar 
á wwww.fakur.is

Áhugasamir sendi tölvupóst á 
fakur@fakur.is fyrir 16. apríl

Joger Booztbar 
Kringlunni

Óskar eftir að ráða starfsfólk 
á dagvaktir, heilsdags og 
hálfsdags og í hlutastarf 
seinnipart og um helgar.

Einungis traust og heiðarlegt 
starfsfólk kemur til greina. 

Uppl. sendist á 
cyrus@simnet.is.

Bakari / Kaffihús 
í Breiðholti

Óskar eftir starfskrafti fyrir 
og eftir hádegi og aðra hvora 

helgi. Ekki yngri en 25 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Upplýsingar í síma 820 7370, 
Ragga.

Ruby Tuesday 
Höfðabakka og Skipholti

Óskum eftir starfsfólki í eldhús í fullt 
og hlutastarf. 18 ára aldurstakmark. 
Umsóknir sendist á haukur@ruby.is

Járnsmíði
Óskum eftir dulegum og 
samviskusömum mönnum vönum 
járnsmíði. Upplýsingar: 692 8091 Grétar

Okkur vantar ráða Ala Carte kokk í 
Noreg frá 1.maí góð laun í boði uppl: 
gisla988@gmail.com

Þýskur ferðaþjónustuaðili óskar eftir 
að ráða sumarstarfsmann, til að sjá 
um móttöku ferðamanna í Leifsstöð, 
og viðtalstíma á hótelum í Reykjavík. 
Mjög góð þýsku kunnátta er skilyrði. 
Áhugasamir sendi póst á erleben@visir.is

 Atvinna óskast

Starfsmenn frá Lettlandi óska eftir 
vinnu: smiðir, verkamenn, bílstjórar etc. 
S.8457158

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

NÖRDAR ATH! Tölvuleikir, kvikmyndir, 
spil o.fl. Nörd Norðursins er nýtt 
veftímarit. Frítt eintak á nordnordursins.
is!

 Einkamál

Ákaflega innileg auglýsing frá (ungri?) 
konu birtist á Rauða Torginu Stefnumót. 
Vill konan bara áheyrn...eða meira? 
Rauða Torgið Stefnumót, s. 905-2000 
og 535-9920.

Ung kona vill heyra frá karlmönnum, á 
ákveðinn hátt. Auglýsing hennar er afar 
„innileg” og mjög persónuleg. Rauða 
Torgið Stefnumót, s. 905-2000 og 535-
9920.

Ný upptaka! Það er komið vor :) Nú er 
komin ný upptaka hjá sögum Rauða 
Torgsins og þessi er virkilega, virkilega 
heit! Símar 905-2002 og 535-9930, 
uppt.nr. 8305.

Kona á besta aldri vill kynnast góðum 
manni með náin kynni í huga. Rauða 
Torgið Stefnumót, s. 905-2000 og 535-
9930, augl.nr. 8768.

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.





6 fjölskyldan

Þótt álfur og höf skilji að náið 
fjölskyldulíf í Norðlingaholtinu 
á fjölskyldan nær alltaf dag-
legar samverustundir vísar yfir 
kvöldmatarborðinu. 

Skype er snilld og sameinar 
fjölskylduna mikið,“ segir 
Ásdís Birta Gunnarsdóttir, 
annar eigendi meðgöngu- 

og brjóstagjafabúðarinnar Tvö 
líf, sem á þriggja vikna fresti sér 
á eftir sínum heittelskaða, Sig-
urði Hjartarsyni, flugmanni hjá 
Atlanta, á fjarlægar slóðir.

„Siggi er langdvölum úti og í 
fjarveru hans tölum við eingöngu 
saman í gegnum Skype á netinu. 
Þannig get ég haft hann hjá mér 
þegar ég er að elda kvöldmatinn 
og hann fær tækifæri á að sjá og 
spjalla við krakkana, sem á móti 
geta sýnt honum nýjustu myndirn-
ar úr leikskólanum,“ segir Ásdís. 
Saman eiga þau tvö börn, þriggja 
og fimm ára, og Sigurður tólf ára 
strák.

„Krakkarnir eru orðnir vanir 
þessu og þykir eðlilegt að fara á 
fund pabba síns í tölvunni. Þegar 
þau heyra röddina koma þau 
hlaupandi og hrópandi: „Pabbi 
er kominn!“ og berjast um sæti 
við tölvuna þegar allir vilja tala í 
einu,“ segir Ásdís, sem er dugleg 
að lifa lífinu með Sigga þótt hann 

sé staddur hinum megin á hnettin-
um, en nýlega fór hann með henni 
í matarboð í tölvunni.

„Vinahópurinn hittist árlega í 
gæsaveislu og ég tók Sigga með á 
skjánum. Þar fékk hann að skoða 

krásirnar, njóta samræðna og skála 
við okkur þaðan sem hann var 
staddur í Hong Kong. Þetta kann 
Siggi að meta því þá hittir hann 
líka vini sína þótt staddur sé allt 
annars staðar á jarðarkringlunni,“ 

segir Ásdís, sem einnig plantaði 
Sigga í tölvuformi við jólatréð á 
aðfangadagskvöld.

„Þá sat hann einn á hóteli í 
Sádi-Arabíu þar sem engin jól eru 
haldin og fylgdist með okkur taka 

upp pakkana. Með því fékk hann 
örlitla hlutdeild í jólum fjölskyld-
unnar, því í starfi flugmanns-
ins missir hann af mikilvægum 
dögum í lífi okkar og barnanna, 
afmælum og fleiru sem snýst 
um samveru með ástvinum. Með 
Skype getur hann verið þátttak-
andi en áður gafst enginn mögu-
leiki á slíku,“ segir Ásdís. Hún 
líkir samskiptum sem þessum við 
að veifa sælgæti framan í barn 
sem ekkert má fá, en segir þó 
mikla sárabót að tæknin geri fólki 
nú kleift að hittast í rauntíma.

„En að sumu leyti er þetta eins 
og einhver sé alltaf á gægjum. 
Þegar við Siggi erum ekki búin að 
hittast í þrjár vikur og maður vill 
líta sæmilega út tekur hann upp 
á að hringja þegar ég er búin að 
hreinsa af mér alla málningu og 
komin í náttföt yfir Aðþrengdum 
eiginkonum. Þetta er því stundum 
eins og að vera gripin glóðvolg,“ 
segir hún hlæjandi.

„Stundum lifir Siggi líka róleg-
heitalífi á hóteli þegar ég er upp 
fyrir haus í barnauppeldi, en þá 
ferðast ég bara með hann um 
húsið og spjalla meðan ég elda, 
hátta börnin og geng frá þvott-
inum. Svona samskipti eru orðin 
eðlileg í okkar fjölskyldulífi og slá 
mikið á heimþrá hans úti og sökn-
uð okkar barnanna eftir honum 
heima.“ - þlg

Slær á sárasta söknuðinn

Ásdís Birta Gunnarsdóttir og Sigurður Hjartarson með dætrum sínum Snædísi Birtu og Ísabellu Jónu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Öll börn og ungmenni eiga sér drauma um framtíðina. Undan sumum þeirra er fótunum kippt fyrirvaralaust vegna slysa eða sjúkdóma í 
æsku. OKKAR Framtíð er ný trygging fyrir börn og ungmenni sem skipt getur sköpum fyrir fjárhagslegt sjálfstæði þeirra á fullorðinsárum.

Það er einfalt að ganga frá OKKAR framtíðartryggingu á okkar.is
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8 fjölskyldan

Vorið er komið  
 Í Fjölskyldu- og 

húsdýragarðin-
um spranga nú 
um lítil og sæt 
lömb. Sauð-
burður hófst í 
garðinum 29. 
mars þegar 

ærin Surtla bar 
einni svart-

flekkóttri 
gimbur en 

nokkrum 
dögum síðar bar ærin Yggla 
tveimur svartflekkóttum hrútum. 
Lömbin eru fyrr á ferðinni en 
vanalega en yfirleitt hefst 
sauðburður um miðjan maí. Þá 
eru líkur á að geitburður hefjist á 
næstunni.

Þrautabraut í sundlaug   Í 
Lágafellslaug í Mosfellsbæ er sett 
upp leikja- og þrauta-
braut alla laugardaga 
frá klukkan 13 til 17. 
Brautin er sett upp 
í innilauginni og 
þar geta 
krakkar 
skemmt 
sér hið 
besta. Lítil 
börn 
verða að 
sjálfsögðu 
að vera í fylgd 
með fullorðnum.

Leikaðstaða í Leifsstöð   Biðin 
eftir flugi getur orðið litlu fólki 
erfið. Því er gott að vita af 
leikaðstöðunni á Keflavíkurflug-
velli. Þar geta börnin sest niður 

og leikið sér, litað 
eða lesið bók en 

einnig eru 
púsluspil og 
skemmtilegar 
þrautir á 
svæðinu. Þá 
er boðið upp 
á barnaefni 
í sjónvarpi 
til að stytta 

biðina.

Leirsmiðja fyrir fjölskylduna  
 verður í Ásmundarsafni á morgun 
klukkan 14. Myndlistarmaðurinn 

Haraldur Jónsson stjórnar 
henni í  tengslum við 

tvær yfir-
standandi 
sýningar í 
safninu. Þar 
sem 

sætafjöldi er 
takmarkaður er 

óskað eftir fyrir fram 
skráningu á  netfangið 

fraedsludeild@ reykjavik.is.

GAGN&GAMAN

Rafræn skráning er hafin 

Skráning og ítarlegar upplýsingar 
um starfsemi skólans á
www.listdans.is

Inntökupróf fara fram:
laugardaginn 30. apríl 2011

Grunnskóladeild árgangar 2000 
til 2002 (9 til 11 ára) milli klukkan 
11:00 og 13:00

Framhaldsdeild árgangur 1995 og 
eldri, milli klukkan 14:00 og 16:00

Glæsileg afmælissýning framundan 
í tilefni 60 ára afmælis skólans 

Framúrskarandi árangur nemenda 
á innlendum og erlendum vettvangi

Tvær sýningar á ári í 
atvinnuleikhúsum

Farsæl starfsemi í 60 ár

Skólaárið 2011–2012

Myndirnar eru teknar á sýningum skólans. 
Ljósmyndari Valgarður Gíslason.

Þekking
Reynsla

Fagmennska
Gæði

Úrvalskennarar í klassískum 
og nútíma listdansi



Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
www.landmark.is - sími: 512 4900  - Bolholti 4

SÖLUSÝNING - ANDRÉSBRUNNUR 10 ÍB. 301 
SUNNUDAG 10. APRÍL KL.15-16.00

Sýnum í dag vel skipulagða 5 herb. endaíbúð á efstu 
hæð í lyftuhúsi í Grafarholti. Íbúð er: forstofa, 4.herb, 
stofa, eldhús, baðherb, þvotta-hús, geymsla og stæði 
í lokaðri bílgeymslu.
Sveinn Eyland, sölufulltrúi gsm: 6900 820 
verður á staðnum.

Stigahlíð 88
105 Reykjavík
Frábær staðsettning

Stærð: 299 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1986

Fasteignamat: 69.450.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
EINBÝLI STIGAHLÍÐ - Á EINUM BESTA STAÐ Í BÆNUM. ( Tilboð óskast)

Húsið stendur innst í botnlanga, Remax Lind og Páll kynna: Til sölu alls 299,5 m² gott einbýlishús við
Stigahlíð í Reykjavík, þar af er bílskúrinn 42,8 m² Húsið er í góðu ástandi, stendur á stórri 856 m² vel
ræktaðri eignarlóð. Allar nánari uppls gefur Páll í sima 861-9300 eða pallb@remax.is Eða Edwin í sima
893-2121

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Edwin Árnason
Sölufulltrúi

edwin@remax.is

Opið
Hús

Laugardagin 9 april milli 13 og 14

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

861 9300

893 2121

...ég sá það á Vísi

Fasteignir.is 
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.

Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir leigjendur
Góð ráð og aðstoð við leigu á íbúð.

Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

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
Vísi 
U
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S
arah Burton hefur 
unnið sem hönnuður hjá 
Alexander McQueen 
síðan árið 1996. Hún 
tók við sem aðalhönn-
uður merkisins eftir lát 

Lee Alexanders McQueen í febrú-
ar í fyrra og hafa síðustu tvær lín-
urnar hennar vakið mikla athygli. 
Líkt og síðasta haust vakti hár-
hönnunin engu minni eftirtekt en 
flíkurnar sjálfar. Fyrirsæturnar 
á sýningu McQueens báru eins 
konar „hárhjálma“ sem samsettir 
voru úr fjölda hárspenna og er það 
hárgreiðslumaðurinn Guido Palau 
sem á heiðurinn að þeim. „Ég 
þekki genabyggingu merkisins, 
ég hef unnið með þeim svo lengi 
að þetta er orðið mér eðlis lægt. 
Línan sjálf er framúrstefnuleg, 
vélræn og er undirtónninn svo-
lítið blætislegur – það er mikið um 
ólar og leður – og ég vildi ná fram 
sömu áhrifum með hárgreiðsl-
unni,“ útskýrði Palau. 

Haustlínan 2011 var sýnd í La 
Conciergerie, fangelsi Maríu Ant-
oníettu, og voru flíkurnar blanda 
af rómantík og framúrstefnulegri 
hörku. Litapallettan var klassísk 
og samanstóð af svörtum, gráum 
og hvítum tónum fyrir utan einn 
einasta fjólubláa kjól.

1 FRAMÚRSTEFNULEG HÖNNUN Burton 
blandar hér saman leðri og fjöðrum. 

2 RÓMANTÍK Haustlína McQueen þótti 
í senn rómantísk og blætisleg.

3 FALLEGUR DRUNGI Sarah Burton 
þykir hafa staðið sig vel sem arftaki 

Alexanders McQueen.

4 EINSTAKT HÁR Hárhönnunin vakti 
engu minni athygli en fatnaðurinn 

sjálfur.

5 HÆTTULEGIR HÆLAR Hælarnir eru 
himinháir og hættulegir á að líta. Fal-

legir eru þeir þó.

6 LEÐUR OG ÓLAR Hér má sjá nær-
mynd af hönnun Burton. Leðurólar 

og rómantík blandast fallega saman.

Tíska í konunglegu fangelsi

4

5

6

Framúrstefnuleg 
tískuýning Alexanders 
McQueen vakti að 
vonum athygli á tísku-
vikunni í París. Arftaki 
McQueens, Sarah Bur-
ton, hefur hlotið mikið 
lof fyrir síðustu tvær 
línur tískuhússins segir 
Sara McMahon. 

1 2 3



RAUÐA FJÖÐRIN
LANDSSÖFNUN LIONS
ER Í FULLUM GANGI

NÝR ÍSLENSKUR TALGERVILL – BÆTT LÍFSGÆÐI – ÍSLENSK MÁLRÆKT
Helgina 8.-10. apríl stendur yfir landssöfnun Lions, Rauða 
fjöðrin, til styrktar TALGERVLA-verkefni Blindrafélagsins. 
Talgervill er tölvubúnaður sem breytir texta á tölvutæku 
formi í upplestur.

Nýr og vandaður íslenskur talgervill mun hafa mjög jákvæð 
áhrif á lífsgæði mörg þúsund blindra, sjónskertra, lesblindra 
og hreyfihamlaðra Íslendinga. Verkefnið er einnig verðmætt 
málræktarverkefni fyrir íslenska tungu á tölvuöld. 

HRINGDU OG LEGGÐU
ÞITT AF MÖRKUM:

 1.000 KR. – 904 1010
3.000 KR. – 904 1030
5.000 KR. – 904 1050 ÍS
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26“

Vnr.  49620201

Götuhjól
26“ götureiðhjól, kven-
hjól, 6 gíra með brettum 
og böggla bera.

39.990

12“

26“

Mikið úrval af 
LIMAR reiðhjóla-
hjálmum!

Verð frá  

4.990

Vnr. 49620204

Fjallahjól
Fjallahjól 24“, 21 gíra.

37.990

Vnr.  49620206-7

Fjallahjól
BMX 20“ fjallahjól, 6 gíra, blátt eða rautt.

26.900

29.990

Vnr.  49620203

Fjallahjól
26“ fjallahjól, 18 gíra.

26“

Vnr.  49620200

Götuhjól
28“ götureiðhjól fyrir karla, 6 gíra 
með brettum og bögglabera.

29.990

28“ 24“

Úrval af varahlutum og
aukahlutum fyrir reiðhjól

26“ kvenhjól

með brettum,

bögglabera og körfu

Reiðhjól
fyrir alla
fást í BYKO!

Vnr.  49620039

Reiðhjól
FREERIDE kvenreiðhjól, AT20.

69.900

Vnr. 49602030

Reiðhjól
SO SWEET 12“ barnareiðhjól með hjálpardekkjum.

19.990

20“ 24“

Vnr.  49620202

Reiðhjól
Reiðhjól 24“, 18 gíra með Shimano gírabúnaði.

29.900



Kúlugrill
með hitatrekt

Vnr.  50634640

Gasgrill
CITY gasgrill, svart.

39.900

Vnr.  50634644

Gasgrill
ASCONA 570 gas-
grill, svart/silfur. 

Kúlugrill
með hitatrekt

149.990

Kúlugrill
með hitatrekt

69.990

Vnr.  50634642

Gasgrill
PORTO 480 
gasgrill, 
svart/grafít.  

OUTDOOR 
CHEF Í BYKO!
Með sérstakri trekt er jöfn hita dreifing, 
maturinn brennur ekki því að eldurinn 
sleikir ekki grindina. Fitueldar heyra því 
sögunni til því að „litla trektin“ stýrir 
fitunni niður í fitubakk ann án þess að fara 
í eldinn.  Fæst í BYKO Breidd og Kauptúni.

Vnr. 50632311

Kolagrill
OUTBACK OMEGA 200 kolagrill.

39.900

Kolagrill

Bestu
BYKO kaupin!

Vnr. 50630100

Gasgrill
OUTBACK gasgrill, tvískiptur járn brenn ari og 
grillflötur 48x36 cm. Efri grind og hitaplata 
yfir brennara, niður fellan leg hliðarborð, 
neista kveikjari og þrýstijafnari fylgja. 6,2 kW.

25.900

2 brennarar
Efri grind

Vnr. 50657144

Gasgrill
STERLING gasgrill með tvískiptum brennara.

2 brennarar
Efri grind

39.900

Vnr. 50630102

Gasgrill
OUTBACK gasgrill, 2 járnbrennarar. 

2 brennarar
Efri grind

69.990

Vnr. 50630097

Gasgrill
SONSET SOLO gasgrill, með 3 brennurum.

36.900

3 brennarar
Efri grind

Ótrúlegt 
úrval af grillum 
í BYKO!

Mikið úrval af GRILLPRO 
grillfylgihlutum

Gashylki
Nú er hægt að fá 
gashylki og áfyllingu 
í öllum verslunum 
BYKO á góðu verði.

5 eða 10 kg

BYKO blaðið er komið út með 
fullt af vörum fyrir vorið!

Vnr. 50630099

Gasgrill
OUTBACK gasgrill, tvískiptur járnbrennari.

6 brennarar
Efri grind

Nýtt
BYKO blað

er komið út

19.900
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Við Félags- og mannvísindadeild  Háskóla Íslands er boðið upp á óvenju fjölbreytt og skemmtilegt framhaldsnám þar sem nemendur 
þjálfast í að vinna sjálfstætt, tileinka sér sjálfstæða, gagnrýna hugsun, viðsýni og frumleika sem nýtist í fjölbreytilegum störfum.

Meistara- og doktorsnám í Félags- og mannvísindadeild:

  Blaða- og fréttamennska (MA nám)   Bókasafns- og upplýsingafræði (MA, MLIS og Ph.D. nám)

  Félagsfræði (MA og Ph.D. nám)   Fötlunarfræði (MA og Ph.D. nám) 

  Hagnýt þjóðfræði (MA nám)    Hnattræn tengsl, fólksflutningar og fjölmenningarfræði (MA nám) 

  Mannfræði (MA og Ph.D. nám)   Náms- og starfsráðgjöf (MA og Ph.D. nám)

  Norræn trú (MA nám)   Safnafræði (MA og Ph.D.nám)

  Þjóðfræði (MA og Ph.D. nám)   Þróunarfræði (MA og Ph.D.nám) 

Nemendur deildarinnar eiga möguleika á að taka þátt í rannsóknum á vegum kennara og 
framhaldsnemar starfa jafnvel sem aðstoðarkennarar. 

Góð aðstaða er fyrir nemendur sem stunda nám í deildinni. 

Frestur til að sækja um framhaldsnám er til 15. apríl nk.
Rafrænt umsóknareyðublað er á heimasíðu Háskóla Íslands, www.hi.is.  

Nánari  upplýsingar um námsgreinar deildarinnar er að finna á heimasíðu deildar:
www.felagsogmannvis.hi.is  eða á deildarskrifstofu í síma 525-5444. Jafnframt má finna 
upplýsingar um hvaða námsleiðir bjóða upp á fjarnám.

ERT ÞÚ AÐ HUGSA UM AÐ FARA Í FRAMHALDSNÁM 
EN ÁTT EFTIR AÐ ÁKVEÐA ÞIG? 

FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ

Sjónarhorn
Ljósmynd: Vilhelm Gunnarsson 

LEGG ÉG Á OG MÆLI ÉG UM Sagan af Búkollu er dæmi um gamalt ævintýri sem enginn veit í raun hver samdi. 
Það hefur þó notið mikilla vinsælda hjá mörgum kynslóðum Íslendinga og gerir enn, í það minnsta hjá nemendum 
1. bekkjar Salaskóla í Kópavogi sem settu á svið sína uppfærslu af Búkollu í gær.



NÓATÚNI 17
SÍMI 414 1700

GLERÁRGÖTU 30
SÍMI 414 1730

MIÐVANGI 2-4
SÍMI 414 1735

AUSTURVEGI 34
SÍMI 414 1745

HAFNARGÖTU 90
SÍMI 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
SÍMI 414 1750

BETRA
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VERÐ
FYLGIR ÖLLUM TÖLVUM
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timamot@frettabladid.is

GUÐNI ÁGÚSTSSON,  fyrrverandi ráðherra, er 62 ára.

„Við erum perlan í veröldinni, að mínu mati, með frábærar 
vörur og hreint land og eigum mikla möguleika í gegnum það.“

Það var sunnudaginn 12. apríl 1931 
að þrettán ungir piltar komu saman 
í KFUM-húsinu við Hverfisgötu í 
Hafnar firði til að stofna nýtt íþróttafé-
lag í bænum. Fyrsti formaður félagsins 
var kjörinn Karl Auðunsson. Á þriðja 
fundi félagsins var nafn þess ákveðið; 
Knattspyrnufélagið Haukar. Haukar 
fagna því áttatíu ára afmæli á þriðju-
daginn og í kvöld verður galadans-
leikur á Ásvöllum af því tilefni.

Dansleikurinn er þó langt því frá 
það eina sem Haukar ætla að gera 
í tilefni afmælisins. „Við ákváðum 
strax í upphafi að það ætti ekki bara 
að vera einn ákveðinn viðburður til að 
fagna afmælinu, heldur ætluðum við 
að hafa þetta þematengt afmælisár,“ 
segir Elín Sigríður Óladóttir, formað-
ur afmælisnefndar Hauka. „Við höfum 
reynt að hafa viðburðina með vísan til 
upphafsársins 1931 og höfum unnið í 
þeim takti. Við erum svona að reyna 
að endurvekja andann sem ríkti þá. 
Það var kreppa í samfélaginu þá líka, 
en menn voru samt sem áður að gera 
sér glaðan dag og koma saman og sáu 
ýmsa möguleika í stöðunni. Þeir létu 
ekki deigan síga og við höfum reynt að 
taka okkur það til fyrirmyndar.“

Meðal þess sem þegar hefur verið 
boðið upp á hjá Haukum er afmælis-
bingó, málþing um íþróttir fyrir alla, 
karlakvöld þar sem þemað var árið 
1931 og opnun á sögusýningu Hauka 
sem verður opin næstu vikurnar á 
Ásvöllum. En aðalhátíðin verður í dag 
og svo á afmælisdaginn sjálfan 12. 
apríl. „Við byrjum í dag klukkan 11 
með afmælishlaupi,“ segir Elín. „Það 
verður boðið upp á tvær vegalengdir, 
þrjá kílómetra fyrir krakkana og þá 
óvönu og átta kílómetra fyrir þá vönu. 
Í kvöld verður svo stórdansleikur og 
afmælisgleði þar sem þemað verður 
1931 og allir hvattir til að mæta í 

klæðnaði sem minnir á þann tíma. Þar 
verður borðhald og flott skemmtiatriði 
og klukkan tólf verður húsið svo opnað 
fyrir almenning og Buffið leikur fyrir 
dansi fram á rauðanótt.“ 

Á þriðjudaginn, afmælisdaginn 
sjálfan, verður einnig mikið um dýrðir 
á Ásvöllum. „Þá verður hátíð fyrir alla 

fjölskylduna frá því klukkan fimm og 
til tíu um kvöldið,“ segir Elín. „Þeir 
sem stunda íþróttir hjá Haukum eru 
frá þriggja ára aldri og upp í nírætt 
og á afmælisdaginn ætlum við öll að 
koma saman og skemmta okkur. Þar 
ættu allir að finna eitthvað við sitt 
hæfi.“ fridrikab@frettabladid.is

KNATTSPYRNUFÉLAGIÐ HAUKAR 80 ÁRA:  GALADANSLEIKUR Í KVÖLD

Reyna að endurvekja andann 
sem ríkti á upphafsárinu 1931

Í AFMÆLISSKAPI „Við höfum reynt að hafa viðburðina með vísan til upphafsársins,“ segir Elín 
Sigríður Óladóttir, formaður afmælisnefndar Hauka. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

62

Merkisatburðir
1940 Þjóðverjar ráðast inn í Danmörku og Noreg. 
1942 Norska skipið Fanefeld ferst milli Bíldudals og Ísafjarðar og 

með því tveir Íslendingar og 22 Norðmenn. 
1963 Sextán íslenskir sjómenn farast þennan dag og þann 

næsta er aftakaveður með hörkufrosti. 
1967 Fyrsta Boeing 737 flugvélin flýgur jómfrúarflug sitt. 

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Birnu Matthildar 
Eiríksdóttur 
áður til heimilis að Lindasíðu 4, 
Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks í Víðihlíð fyrir góða 
umönnun.

Reynir Viðarsson        Anna Margrét Björnsdóttir
Björk Viðarsdóttir        Valdimar Freysson
Gígja Viðarsdóttir
Harpa Viðarsdóttir       Þorvaldur Jónsson
Ruth Viðarsdóttir         Teitur Birgisson
ömmu- og langömmubörn

Hjartans þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Huldu Þórarinsdóttur
Fögrubrekku 24, Kópavogi.

Halldór S. Guðmundsson
Jónas H. Bragason  Guðrún Sólveig    
 Guðmundsdóttir
Halla Ósk Halldórsdóttir  Geir Atli Zoëga
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
mágkona, amma, langamma og 
langalangamma,

Hrefna Vilhelmína 
Björgvinsdóttir
Svínaskálahlíð 11, Eskifirði, 

sem lést laugardaginn 2. apríl síðastliðinn, verður 
jarðsungin frá Eskifjarðarkirkju mánudaginn 
11. apríl kl. 14.

Guðmundur Björgvin Stefánsson Dóra Dröfn Böðvarsdóttir
Viktor Stefánsson
Stefán Ingvar Stefánsson  Gunnhildur Björk   
 Jóhannsdóttir
    María Hjálmarsdóttir
Sverrir Vilbergsson   Elín Þorsteinsdóttir
Haraldur Benediktsson   Brynja Halldórsdóttir
Ingvar Guðmundsson
barnabörn,  barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir 
og afi,

Alfreð Kristjánsson
Dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést föstudaginn 1. apríl. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir til starfs-
fólks Höfða fyrir einstaka umönnun og hlýju.

Kristín Alfreðsdóttir Högni Reynisson
Jón Alfreðsson Kristín Nielsen
Anna Alfreðsdóttir Gísli Kvaran
Sigríður Alla Alfreðsdóttir Gissur Þór Ágústsson
Aðalbjörg Alfreðsdóttir Haukur Þórisson
og afabörn.

Þökkum öllum þeim sem heiðruðu 
minningu föðursystur okkar,

Sigríðar Klemenzdóttur

Rúna Bína, Anna Ingibjörg, Unnur, Jakobína, Jóhanna og 
Sigríður Sigtryggsdætur.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Hulda Rós Einarsdóttir 
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,

lést á  St. Jósefsspítala Hafnarfirði fimmtudaginn 
7. apríl sl. Útförin tilkynnt síðar.

 Jónatan Kristjánsson
Ingibjörg Jónatansdóttir      Sigurbjörn Jónsson
Einar Þór Jónatansson         Brynhildur Birgisdóttir
Björg Jónatansdóttir            Jón Hauksson

barnabörn og barnabarnabarn

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Pétur Guðmundsson 
verkfræðingur, 

andaðist á hjúkrunarheimilinu Mörk aðfaranótt 
þriðjudagsins 5. apríl. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju fimmtudaginn 14. apríl kl. 13.00.

Steinunn H. Ólafsdóttir
Margrét Pétursdóttir Ómar Þór Árnason
Sverrir Pétursson Fríðgerður Baldvinsdóttir
Guðmundur Þór Pétursson Harpa Guðmundsdóttir
og barnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og 
amma,

Solveig Pétursdóttir
lést á krabbameinsdeild Landspítalans þann 6. apríl 
síðastliðinn. Útför verður auglýst síðar.

Ingunn Péturs  Óðinn Sörli Ágústsson
Helga Rúna Péturs  Valdimar Agnar Valdimarsson
Gabríel Pétur Óðinsson og Tinna Björt Valdimarsdóttir
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Flóamarkaður verður hald-
inn í dag, 9. apríl, á Eiðistorgi 
á Seltjarnarnesi þar sem 
öllum er frjálst að koma að 
kaupa og selja. Flóamarkaðir 
hafa notið mikilla vinsælda 
síðustu árin og hafa verið 
haldnir bæði utan- og inn-
andyra, svo sem á Klambra-
túni, í félagsmiðstöðvum og 
á útivistarsvæðum í hverfum 
Reykjavíkurborgar.

Markaðurinn á Eiðistorgi 
hefst klukkan 11 og lýkur 
klukkan 17 en þau sem 
standa fyrir markaðinum 
hafa góða reynslu af því að 

halda sjálfstæða flóamarkaði 
hér í borg. Það eina sem selj-
endur þurfa að mæta með, 
fyrir utan góss sitt, er sölu-
borð og slár, en sölupláss er 
ókeypis.

Rauða ljónið verður með 
pítsur til sölu og slysavarnar-
konur sjá um sölu á kaffi og 
kruðerí. Nú þegar er vitað af 
ýmsum spennandi varningi 
til sölu, svo sem fatalager úr 
Karen Millen, skartgripum, 
lambsgærum, prjónavör-
um, úrvali af gallabuxum og 
mörgu fleiru. 
 - jma

Lambsgærur, galla-
buxur og prjóna-
vörur á flóamarkaði

EIÐISTORG Á MORGUN Flóamarkaðir hafa verið vinsælir síðustu árin 
þar sem ýmiss konar varningur er seldur bæði utan- og innandyra.

Styrktardagskrá vegna 
hjálparstarfs í Japan verður 
haldin í Vetrargarði Smára-
lindarinnar í dag. Þar koma 
fram sjö hljómsveitir, trúba-
dor, plötusnúður og dansar-
ar auk nemenda úr Söng-
skóla Reykjavíkur. Frítt er 
inn en bæði posar og söfn-
unarbaukar verða á staðn-
um fyrir frjáls framlög 
sem renna beint í hjálpar-
sjóð Rauða krossins. Einnig 
verður markaður á svæðinu 
með handgerða skartgripi 
og fleira. 

Elvar Bragi Bjarkason, 
nemi í Menntaskólanum 
við Hamrahlíð, er upphafs-

maður þessa viðburðar. „Ég 
var bara að horfa á fréttirn-
ar af hamförunum í Japan 
og fannst ég verða að gera 
eitthvað til hjálpar. Hug-
mynd minni um styrktar-
samkomu var strax vel 
tekið innan MH og margir 
skemmtikraftanna tengjast 
skólanum. Rauði krossinn 
var rosalega samvinnuþýð-
ur og sama er að segja um 
forsvarsmenn Smáralindar, 
sem lána okkur Vetrargarð-
inn frítt.“ 

Söfnunin byrjar í Smára-
lindinni í dag klukkan 11 
en dagskráin klukkan 12 og 
stendur til klukkan 18. - gun

Tónleikar og dans 
til styrktar Japan

FRÁ JAPAN Hamfarirnar þar hræra við mörgum sem langar að leggja 
eitthvað af mörkum. 

Minn yndislegi eiginmaður, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Carl A. Bergmann
úrsmiður,
Rauðhömrum 14, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju mánudaginn 
11. apríl kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent 
á heimahlynningu LSH í s. 543-1159.

Guðrún K. Skúladóttir
Skúli Bergmann                             Soffía Traustadóttir
Guðmundur K. Bergmann          Hugrún Davíðsdóttir
Helga Bergmann    Karl Dúi Karlsson
Bryndís Bergmann    Pétur Gísli Jónsson
Lilja M. Bergmann    Ólafur Þór Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Ólafur Sigurðsson
Staðarbakka 20,

andaðist á Landspítalanum að morgni miðvikudagsins 
6. apríl.

Jóhanna Stefánsdóttir og fjölskylda.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, dóttir og amma, 

Elínóra Hjördís 
Harðardóttir 
Böggvisbraut 10, Dalvík, 

lést að heimili sínu þriðjudaginn 5. apríl. Útför hennar 
fer fram frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 14. apríl kl. 
10.30. Innilegar þakkir til Heimahlynningar á Akureyri 
fyrir góða umönnun og einnig Krabbameinsfélags 
Akureyrar.

Pétur Þ. Stefánsson
Berglind Pétursdóttir               Örvar Þór Sveinsson
Hörður Pétursson    Johanna Engström
María Rakel Pétursdóttir   Guðmundur Helgason
Hörður Gíslason    Sigurbjörg Edda Óskarsdóttir

og ömmubörn

Elskulegur faðir minn, sonur okkar og 
bróðir,

Vilmundur Karl 
Róbertsson
Vatnsnesvegi 27, Keflavík,

lést sunnudaginn 3. apríl. Útförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 13. apríl kl. 14.00.

Brynjar Már Vilmundarson
Þórunn Ólafsdóttir
Róbert Tómasson                  Linda Björk Guðjónsdóttir
Lára Brynjarsdóttir                 Einar Júlíusson
Kristinn Bjarnason                Aðalheiður Ólafsdóttir
Óskar Róbertsson                 Sigrún Ásmundsdóttir
Hermann Helgason                Rúna Einarsdóttir
Guðrún Lára Róbertsdóttir     Lasse Daniel Kristensen

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 
andláts ástkærs eiginmanns, bróður, 
mágs, föður, tengdaföður og afa,

Hjálmars Víkings 
Hjálmarssonar
Hábergi 3, Reykjavík.

Útförin fór fram í kyrrþey að hans ósk.

Anna Andrésdóttir 
Erla Hlín Hjálmarsdóttir  Trausti Bertelsson
Kristjana Andrésdóttir
Rósa Margrét Hjálmarsdóttir  Jón Halldór Björnsson
Erla Hlín Hjálmarsdóttir  Davíð Bjarnason
Kristín Björg Pétursdóttir
Andrea Pétursdóttir    Ársæll Magnússon 
Jón Pétursson   Sigrún Linda Guðmundsdóttir
og barnabörn

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og 
bróðir,

Ólafur Óskar 
Halldórsson 
Hraunbæ 128, Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju mánudaginn 
11. apríl kl. 13.00. 

Sylvía Kristín Ólafsdóttir    Kjartan Björgvinsson
Astrid Helene Ólafsdóttir   Lasse Eriksen 
Grete Sjursen    Stig Sjursen
Sigurður Óskar Halldórsson   Ester Tryggvadóttir
Sigríður Halldórsdóttir     Brynjólfur Guðbjörnsson
Hrafnhildur Halldórsdóttir   Oddur Gunnarsson
Bjarni Halldórsson    Erna Böðvarsdóttir
Ásrún Laila Awad

og barnabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Brynhildur Ingibjörg 
Vilhjálmsdóttir
frá Brandaskarði,
til heimilis að Árnastíg 8, Grindavík,

andaðist að heimili sínu fimmtudaginn 7. apríl.
Útförin verður auglýst síðar.

Sigurður Vilhelm Garðarsson
Vilhjálmur Sigurðsson              Helena Reykjalín Jónsdóttir
Jens Sigurðsson
Garðar Hallur Sigurðsson    Þóra Kristín Sigvaldadóttir
Jóhanna Harpa Sigurðardóttir   Kristján Steingrímsson
Hjalti Páll Sigurðsson           Unnur Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Minn yndislegi eiginmaður, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Kristófer Sturla 
Jóhannesson
Stóragerði 36, Reykjavík,

andaðist fimmtudaginn 7. apríl síðastliðinn á 
Landspítalanum við Hringbraut. Útför verður tilkynnt 
síðar. Sérstakar þakkir flytjum við starfsfólki á deild 
13-E fyrir hlýtt viðmót og góða umönnun.

Þorbjörg Sveinsdóttir
Kristín Kristófersdóttir     Jónas Jónasson
Guðrún Kristófersdóttir    Javier Casanova
Jóhannes Kristófersson  Berglind Björk Ásgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ólafur Pálsson 
Áshamri 55, 

lést á Heilbriðisstofnuninni í Vestmannaeyjum 
miðvikudaginn 6. apríl. Útförin fer fram frá 
Landakirkju föstudaginn 15. apríl kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Þórey Guðrún Björgvinsdóttir.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför okkar ást-
kæru eiginkonu, móður, tengdamóður 
og ömmu,

Helgu Kristjánsdóttur

Starfsfólki á A3 á Hrafnistu í Reykjavík og Dvalar-
heimilinu Eir færum við þakkir fyrir góða umönnun.

Þorsteinn Sigurðsson
Kristján Helgason
Sigurður Þórir Þorsteinsson   Hildur Hrönn Oddsdóttir
Halldór Örn Þorsteinsson   Lilja Björg Sigurjónsdóttir

Erna Þórey Sigurðardóttir
Eiður Þorsteinn Sigurðsson

Alexandra Mist Halldórsdóttir
Helga Karen Halldórsdóttir
Emma Sóley Halldórsdóttir
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AMBILIGHT BAKLÝSING

37" Philips 
37PFL7605H

42" Philips 
42PFL7655H

46" Philips 
46PFL7605H

TILBOÐ

229.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 229.995

159.995

TILBOÐ

LT VERÐ 299.995

249.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 449.995

349.995

VAXTALAUS LÁN TIL 
ALLT AÐ 12 MÁNAÐA

Olympus VG110

TILBOÐ

FULLT VERÐ 16.995

14.995

TILBOÐ

FULLT VERÐ 22.995

19.995

Nikon S2500

TILBOÐ
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79.995

Pa
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LEICA 
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STÆRÐ: 
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1 VÆNGUR 
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3.995

SPARIÐ

20.000

ALLT SETTIÐ

FULLT VERÐ: 69.990

49.990

BLÓMAPOTTUR 
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4.995
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1.000

RUFINA

BLÓMAPOTTUR

3.495

MIKIÐ ÚRVAL 

AF MYRKVUNAR-

GARDÍNUM!

MARGIR LITIR!

LUPIN

PLASTKARFA

795

FRÁBÆRT

VERÐ!



SPARIÐ

45.000

VENJULEGT

VERÐ: 144.950

99.950

SPARIÐ

2.955

STÆRÐ:

220 X 260 SM.

2.995 SPARIÐ

795

SÆNG OG KODDI 

ÁÐUR: 4.790

3.995

FRÁBÆRT

VERÐ!

SOKKAR 8 PÖR

VERÐ AÐEINS:

1.495

3 + 2 SÓFASETT

FULLT VERÐ: 149.900

109.900

SPARIÐ

40.000

VENJULEGT 

VERÐ: 12.950

9.995
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Eruð þið öll búin að læra lengi 
á hljóðfæri? „Já, við erum báðar 
búnar að æfa á klarinett í langan 
tíma,“ segja Áslaug og Jófríður. 
„Áslaug spilar líka á fagott og 
ég æfi á píanó,“ segir Jófríður. 
„Ég kenndi mér sjálfur að spila á 
píanó, hef lært á básúnu og harm-
óníku og líka á gítar. Núna er 
ég að læra að gera tölvutónlist,“ 
segir Þórður. 
Hvað á maður að gera ef mann 
langar til að stofna hljómsveit? 
„Maður finnur bara einhverja 
góða vini sem eiga hljóðfæri 
og byrjar bara að spila. Það 
geta allir gert eitthvað á 
hljóðfæri.“
Þarf ekki að æfa rosa-
lega mikið fyrir svona 
keppni? „Jú, æfingin 
skapar meistarann. 
Við þurftum að æfa 
okkur rosa mikið því 
við vildum standa 
okkur vel á svið-
inu. Við fórum yfir 
það sem betur 
mátti fara síðan á 
undankvöldinu og 
bættum það, sem 
skilaði sér svona 
líka vel. Það getur 
verið erfitt að 
þurfa að æfa sig 
svona mikið en það 
er gaman á endan-
um því þá gengur 
manni vel.“
Bjuggust þið við 
því að vinna? „Við 
bjuggumst ekkert 
við því að vinna 
og það kom mjög 
mikið á óvart.“
Hvernig tilfinning 
er það að vinna? 
„Það er auðvitað 
mjög gaman að vinna 
en þetta snýst meira 
um að hafa gaman af 
og taka þátt. Það sem 
er skemmtilegast við 
það að vinna er að vita 
að maður gerði sitt 
besta og það skilaði 
góðum árangri.“
Hver er uppáhalds-
músíkin ykkar? 
„Við hlustum á alls 
konar tónlist,“ segja 

þau í kór. „Uppáhaldshljómsveit-
in mín er Maus, sem vann líka 
músíktilraunir fyrir mörgum 
árum, en annars hlusta ég mest 
á raftónlist,“ segir Þórður. „Við 
Doddi fílum bæði Trentemöller 
og Jófríður hlustar mjög mikið á 
Stereolab,“ segir Áslaug. 
Ætlið þið bráðum að gefa út disk? 
„Við erum ekki búin að ákveða 
hvenær en það væri mjög gaman 
að gefa út disk!“

krakkar@frettabladid.is
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Það er auð-
vitað mjög 

gaman að vinna en 
þetta snýst meira um 
að hafa gaman af og 
taka þátt. Það sem er 
skemmtilegast við það 
að vinna er að vita að 

maður gerði 
sitt besta 
og það 
skilaði 
góðum 
árangri.

Svör: 

1. Kate Middleton.
2. Catherine.
3. 29 ára.
4. Í Háskólanum í St. 

Andrews í Skotlandi.
5. Í næstum átta ár.
6. Blár.
7. Díana móðir Vilhjálms.
8. Westminster-klaustri.
9. Pippa Middleton,

systir Kate.
10. Harry bróðir hans.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Af hverju hafa fílar rana?
Af því þeir hafa enga vasa til að 
geyma hluti í.

Af hverju stökk fíllinn ofan í 
vatnið þegar byrjaði að rigna?
Til að blotna ekki.

Hvað gera fílar á kvöldin?
Horfa á sjónvarpið.

Dýrahirðirinn: „Ég hef týnt 
einum fílnum mínum.“

Annar dýrahirðir: „Af hverju 
auglýsirðu ekki í blaðinu?“
Dýrahirðirinn: „Ekki vera vit-
laus, hann kann ekkert að 
lesa.“

Drengur með fíl á hausnum 
kemur til læknis.
Læknirinn: „Þú þarft greinilega 
á hjálp að halda!“
„Ég veit,“ segir fíllinn, „taktu 
þennan krakka af fætinum á 
mér.“

HTTP://KIDS.YAHOO.COM/GAMES   
er vefsíða með ýmsum fríum tölvuleikjum.

1. Hvað heitir stúlkan sem Vilhjálmur 
Bretaprins ætlar að kvænast í apríl?

2. Hvert er raunverulegt skírnarnafn 
hennar?

3. Hvað er hún gömul?
4. Hvar kynntust hún og Vilhjálmur 

prins?
5. Hvað eru þau búin að vera lengi 

kærustupar?
6. Hvernig var kjóllinn á litinn sem 

hún klæddist þegar þau tilkynntu 
trúlofun sína?

7. Hver átti áður trúlofunarhringinn 
hennar?

8. Hvar ætla þau að gifta sig?
9. Hver verður brúðarmeyja hennar?
10. Hver verður svaramaður Vilhjálms 

prins?

ERFITT AÐ ÆFA MIKIÐ 
EN ÞAÐ SKILAR SÉR
Hljómsveitin Samaris bar sigur úr býtum á Músíktilraunum 2011 um síðustu helgi. 
Í henni eru Áslaug Rún Magnúsdóttir, Jófríður Ákadóttir og Þórður Kári Steinþórs-
son sem öll eru nemendur í MH. Krakkasíðan tók þau í yfirheyrslu.
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MJÚKT OG ÞÆGILEGT MEÐ
Vortilboð

NDERSORSONAND La-z-boy, fæst með brúnu 

áklæði. B:80 Dáklæði. B:80 D:80 H:102 cm.áá

STANLEY La-z-boy, fæst með hvítu, svörtu, dökk-boy, fæs

brúnu og vínrauðu leðri. B:80 D:85 H:105 cm.brúnu og vínrauðu leðri. 

63.990
FULLT  VERÐ: 79.990

109.990
FULLT  VERÐ: 159.980

PINNACLE La-z-boy, fæst með natur, rau-z-boy, fæst með natur, rauðu fæst með natur, rauð

og brúnu áklæði. B H:101 cB:84 D:8080 H:101 cm.

LAWRENCE La-z-boy, fæst með ljósbrúnu 

og dökkbrúnu áklæði. B:92 D:95 H:106 cm.

25%
AFSLÁTTUR30%

AFSLÁTTUR25%
AFSLÁTTUR 20%

AFSLÁTTUR

089.990
FULLT  VERÐ: 119.980

40%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

NÝIR 
STÓLAR, 

NÝ ÁKLÆÐI!

Líttu við og láttu

fara vel um þig.

30%
AFSLÁTTUR25%

AFSLÁTTUR

79.990
FULLT  VERÐ: 119.990

RGAN MORG La-z-boboy, fæst með brúnu, græeð brúnu, grænu 

g vínrauðu áklæði. og vínra . B:90 D:90 H:100 cm.00 cm.og vínrauðu og

AAMAMITY nu, natst meðLa-z-boy, fæst með brúnu, natur 

og raug rauðu áklæðu áklæði. B:80 D:80 H.102 cm.
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Pondus Eftir Frode Overli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Barnalán Eftir Kirkman/Scott

1

6 7 8
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13

119
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21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. hluti, 6. átt, 8. púka, 9. lúsaegg, 11. 
tveir eins, 12. yfirstéttar, 14. afkima, 
16. tveir eins, 17. löng, 18. illæri, 20. 
tveir eins, 21. krukka.

LÓÐRÉTT
1. elska, 3. slá, 4. frægð, 5. skítur, 7. 
deilur, 10. verkur, 13. umrót, 15. sjá 
eftir, 16. stækkaði, 19. ullarflóki.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. brot, 6. nv, 8. ára, 9. nit, 
11. ðð, 12. aðals, 14. skoti, 16. jj, 17. 
síð, 18. óár, 20. rr, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. unna, 3. rá, 4. orðstír, 5. 
tað, 7. viðsjár, 10. tak, 13. los, 15. iðra, 
16. jók, 19. rú. 

Fregnir frá Háskólan-
um í Njarðvík herma 
að prófessor nokkur 

hafi fundið lækn-
ingu við áhugaleysi, 
en enginn hafi sýnt 
þessari uppgötvun 

mikinn áhuga ...

Ertu að leita 
að einhverju 

sérstöku?

Já, það er 
komin rispa 
í „Dressed 

to Kill“-plöt-
una mína.

HRÆÐI-
LEGT! 

Hvaða lag?

„Room Service“ 
og svo brakar 
svolítið í „Rock 

Bottom“. Þetta 
gengur auðvitað 

ekki, þetta verður að 
vera í toppstandi!

Elska 
þig! Ha?

Aðstoða 
þig! Ég get 
aðstoðað 
þig með 

þetta, kíktu 
aðeins bak 

við!

Hvað 
er ég 
að 

segja?!

Palli! Draslið í 
herberginu þínu 
er stjórnlaust!

Ég hef 
séð það 
verra.

Maður kemst 
ekki einu sinni 

inn!
Víst, það 
þarf bara 

smá útsjón-
arsemi –

og einn svona.

Ætlarðu í 
alvöru að vera 
heima í dag?

Ég er 
með 

kvef! Ég 
á ekkert 

val!

En ég vil ekki 
flækjast fyrir þér.

Láttu bara eins og ég sé ekki 
hérna og gerðu bara það 
sem þú gerir venjulega.

Nema að búa um 
rúmið.

Nú liggur fyrir frumvarp á Alþingi 
um herta áfengislöggjöf. Verði frum-

varpið samþykkt verður bannað að aug-
lýsa óáfenga drykki sem seldir eru í eins 
umbúðum og áfengir drykkir. Tilgangur 
frumvarpsins er að koma í veg fyrir að 
áfengi sé auglýst með óbeinum hætti, eins 
og tíðkast hefur.

ÞAÐ er auðvitað yfirgengilega vitlaust 
að mega ekki auglýsa það sem er löglegt. 
Ennþá vitlausara er að mega ekki aug-
lýsa það sem þarf ekki sérstakt leyfi til 
að selja, eins og til dæmis léttöl. Í ljósi 
settra og væntanlegra laga er hjákát-
legt að áfengi sé auglýst í miklum mæli 
hér á landi í gegnum erlenda fjölmiðla. 
Tímaritið Rolling Stone má auglýsa bjór 
á Íslandi en Mannlíf má það ekki.

EVRÓPUSAMBANDIÐ og 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
(WHO) hafa sett sérstakar 
reglur um áfengisauglýsingar 
í staðinn fyrir að leggja til að 
þær séu bannaðar. Samkvæmt 
reglunum má hvorki gefa í 
skyn að áfengi hafi jákvæð 
áhrif á líkama né aksturshæfi-
leika. Þá má ekki láta líta út 
fyrir að áfengi leysi deilur fólks 
eða hafi læknandi áhrif. Loks er 
stranglega bannað að gefa í skyn 

að áfengisneysla sé ávísun á kynferðis-
lega sigra.

EFTIRFARANDI auglýsing er semsagt 
ólögleg samkvæmt reglunum: Rengluleg-
ur maður maður gengur inn á líkamsrækt-
arstöð. Viðstaddir fylgjast flissandi með 
þegar hann gengur inn í tækjasalinn með 
leðurtösku á öxlinni. Hann sest niður við 
stærstu lóðin, rífur í leðurtöskuna, rennir 
frá og tekur upp glansandi bjórkippu. 
Hann opnar einn ískaldan og sturtar upp í 
sig af miklum móð, vöðvarnir tútna út og 
hann byrjar að pumpa lóðunum.

SKYNDILEGA þagnar tónlistin og óþekkt-
ur maður gengur hægum skrefum inn. 
Þetta er faðir mannsins og þeir eru ekki 
sáttir. Hann horfir í augu föður síns og 
tekur svo upp tvo bjóra í viðbót. Þeir skála 
sáttir. Loks gengur fönguleg stúlka inn í 
líkamsræktarstöðina. Söguhetjan gefur 
merki um að hann þurfi næði áður en 
hann sturtar í sig síðasta bjórnum og flek-
ar stúlkuna með áfengisdrifnum persónu-
töfrum sínum.

ÞAÐ ætti ekki að vera erfitt fyrir áfengis-
framleiðendur og -birgja að fara ekki 
þessa klikkuðu leið í auglýsingum sínum. 
Klikkaðra er að setja lög sem skapandi 
auglýsingastofur eiga í engum vandræð-
um með að finna leið hjá.

Klikkuð áfengislöggjöf

Framúrskarandi þjónustulund.
Reynsla af erlendum samskiptum er æskileg.
Færni í skrifaðri og talaðri ensku.
Þekking á íslenskum innihurðamarkaði er kostur.
Snyrtimennska og hæfni í mannlegum samskiptum.
 

Sala í verslun Egils Árnasonar.
Yfirumsjón með hurðadeild félagsins.
Yfirferð og eftirfylgni á birgðum hurðadeildar.
Umsjón með öllum sérpöntunum deildarinnar.
 

Umsóknir óskast sendar fyrir 26. apríl á ae@egillarnason.is 
eða á Egill Árnason ehf, Suðurlandsbraut 20, 108 Reykjavik.
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Einarsson, Framkvæmdastjóri 
í síma 821-1414
 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum umsóknum verður svarað.

Egill Árnason ehf rekur sérhæfða verslun með parket, flísar, 
innihurðir og sérverkefna-deild að Suðurlandsbraut 20 í Reykjavík. 
Fyrirtækið er leiðandi á sínu sviði og hefur ávallt lagt kapp á að vera 
með vandaða vöru og bestu fáanlegu vörumerkin í hverjum flokki 
fyrir sig.

Egill Árnason er fjölskyldufyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu og 
þekkingu á sínum markaði. Hjá fyrirtækinu starfar einvala lið sér-
fræðinga á sínu sviði sem hafa það að markmiði að veita framúrskara-
ndi þjónustu við sölu á hágæða vörum.

Allt sem þú þarftAlAlAllltlt ssemem þþþúúú þþaþa frfrftt

PÁLL ÓSKAR
Í PERLUNNI
Það er aðeins ein sneið af frábærri 
dagskrá á 10 ára afmælishátíð 
Fréttablaðsins 16. apríl í Perlunni. 
Fylgstu með!
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Framhaldsmyndin The Expend-
ables 2 verður frumsýnd í Banda-
ríkjunum 17. ágúst á næsta ári. 
Fyrri myndin leit dagsins ljós 19. 
ágúst í fyrra og verða því nánast 
tvö ár upp á dag á milli frum-
sýninganna. Talið er að flestir 
leikararnir úr fyrri myndinni 
endurtaki hlutverk sín í The 
Expendables 2, þar á meðal Sylv-
ester Stallone, Jason Statham og 
Jet Li. Stallone mun þó ekki sitja 
aftur í leikstjórastólnum. Lík-
legt er að Bruce Willis og Arnold 
Schwarzenegger fái stærri hlut-
verk í myndinni, sem aðdáend-
ur alvöru hasarmynda bíða eftir 
með mikilli eftirvæntingu.

Tvö ár á milli 
frumsýninga

HARÐHAUSAR Sylvester Stallone, Bruce 
Willis og Mickey Rourke á frumsýningu 
The Expendables.

Sjónvarpsmaðurinn Ryan Sea-
crest og kærasta hans, Julianne 
Hough, hafa ákveðið að heim-
sækja sálfræðing saman áður 
en þau ganga í heilagt hjóna-
band. Að sögn vina stenda þau 
nú á krossgötum og vita ekki í 
hvorn fótinn þau eiga að stíga.

„Ryan er tilbúinn til að gift-
ast Julianne en hún er ung, 
heilum fjórtán árum yngri en 
hann. Hann vill aðeins giftast 
einu sinni og þráir að vita hvort 
hún sé tilbúin í það þrátt fyrir 
ungan aldur,“ var haft eftir vini 
þeirra. Seacrest og Hough hafa 
því ákveðið að leita aðstoðar 
sálfræðings til að fá botn í 
málið.

Á krossgötum

VILL GIFTAST Ryan Seacrest og kærasta 
hans leita aðstoðar sálfræðings með 
vandamál sín. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Reese Witherspoon 
hefur frestað brúðkaupsferð-
inni sökum kynningarvinnu 
í kringum nýjustu mynd sína 
Water for Elephants. Leikkonan 
gekk nýverið í það heilaga með 
umboðsmanninum Jim Toth, en 
þetta er í annað sinn sem hún 
festir ráð sitt. Á blaðamannafund-
um í kringum myndina, sem Wit-
herspoon leikur í ásamt Twilight-
stjörnunni Robert Pattison, tók 
leikkonan seinkuninni með jafn-
aðargeði. „Bráðum held ég á vit 
ævintýranna með elskunni minni 
og ykkur er ekki boðið með í þetta 
skiptið,“ sagði Wither spoon glett-
in við blaðamennina. 

Þurfti að fresta för

KYNNIR NÝJA MYND Reese Witherspoon 
komst ekki á réttum tíma í brúðkaups-
ferðalagið sitt vegna vinnu. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríska söngkonan Britney 
Spears gaf nýverið út nýja geisla-
plötu sem nefnist Femme Fatale. 
Hún vinnur nú hörðum höndum 
við að kynna plötuna og veitti þar 
á meðal tímaritinu US Weekly við-
tal þar sem hún segir meðal ann-
ars frá sambandi sínu og Jasons 
Trawick og móðurhlutverkinu.

„Ég er ströng með sumt og 
minna ströng með annað. Ætli ég 
sé ekki einhvers staðar í miðjunni. 
Jason er líka alveg frábær með 
strákana og þeir líta mjög upp til 
hans,“ sagði söngkonan, sem er 
ánægð með lífið og tilveruna um 
þessar mundir. Hún segir sam-

band sitt og Trawicks ganga vel 
og að þau séu ekkert frábrugð-
in öðrum pörum. „Hann kemur 
mér til að hlæja og okkur líður vel 
saman. Okkur finnst skemmtileg-
ast að hanga heima, horfa á kvik-
myndir og fara út að borða með 
vinum okkar. Okkur finnst líka 
mjög gott að komast aðeins burt 
um helgar og þá til Las Vegas, 
Hawaii eða Mexíkó.“

Britney Spears orðin ráðsett

ÁNÆGÐ MEÐ LÍFIÐ Britney Spears 
er ánægð með lífið og tilveruna um 

þessar mundir.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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menning@frettabladid.is

Ljóðaunnendur fá eitthvað 
fyrir sinn snúð í apríl, því 
forlagið Uppheimar gefur 
út fimm ljóðabækur í mán-
uðinum. Von er á verki eftir 
Ísak Harðarson þegar nær 
dregur hausti. 

Bókaforlagið Uppheimar gefur út 
fimm nýjar ljóðabækur í apríl. Á 
dögunum kom út hjá Uppheimum 
nýtt ljóðaþýðingasafn Gyrðis Elí-
assonar, Tunglið braust inn í húsið. 
Á föstudag, í byrjun viku bókar-
innar, koma út fjórar nýjar ljóða-
bækur til viðbótar: Kafbátakór-
inn eftir Steinunni G. Helgadóttur, 
handhafa Ljóðstafs Jóns úr Vör; 
Blindir fiskar, önnur ljóðabók 
Magnúsar Sigurðssonar; Höfuð 
drekans á vatninu eftir Guð-
brand Siglaugsson og Marlene og 
ég eftir Gunnar M.G. Þá verður 
bók Eyþórs Árnasonar, Hundgá 
úr annarri sveit, endurútgefin, en 
hún hefur verið ófáanleg um skeið. 

Óvanalegt er að svo margar 
ljóðabækur komi út hjá einu og 
sama forlaginu utan vertíðarinn-
ar fyrir jól. Aðalsteinn Svanur 
Sigfússon, sem stendur að Upp-
heimum ásamt Kristjáni Krist-
jánssyni, segir hins vegar að ljóð-
in hafi verið það sem rak þá félaga 
í útgáfustarfsemi. 

„Við erum í þessum bisness af 
bókmenntaástríðu,“ segir Aðal-

steinn. „Við erum báðir skáld og 
bókmenntamenn og þetta er það 
sem okkur finnst skemmtilegast, 
að gefa út góðar ljóðabækur og 
bókmenntaverk.“ 

Ljóðabækur tróna sjaldan á 
toppi metsölulista. Spurður hvort 
þeir Kristján trúi á ljóðabókina 
sem söluvöru, segir Aðalsteinn svo 
ekki vera. 

„Í rauninni gefum við út ljóða-
bækur til að tapa á þeim,“ segir 
hann og hlær. „Það er að segja 
við gerum ráð fyrir fyrirfram 
ákveðnu tapi – peningalegu það 
er að segja. Auðvitað eru til ljóða-
bækur sem seljast vel en þær eru 
miklu færri en hinar. Ljóðin búa 
hins vegar til ímyndina og sýna 
hvað við hjá Uppheimum viljum 
gera og það stendur með okkur í 
öllu hinu.“ 

Tekjupóstar Uppheimar koma 
aðallega af þýddum bókum, eink-
um reyfurum og innlendum höf-
undum sem seljast einatt vel að 
sögn Aðalsteins, til dæmis Ævar 
Örn Jósepsson og Böðvar Guð-
mundsson. 

„Svo erum við líka með ýmiss 
konar hliðarverkefni sem hafa 
gefið vel í aðra hönd, til dæmis 
bókina um Eyjafjallajökul, sem 
var ein af mest seldu bókunum í 
fyrra og gengur enn vel.“

Uppheimar hafa ekki lokið sér 
af í ljóðaútgáfu á árinu. Í haust er 
von á annarri ljóðabók frá Eyþóri 
Árnasyni, sem og nóvellu frá Ísak 
Harðarsyni. 

„Það er að vísu nokkuð síðan 
hann Ísak skrifaði þessa bók 
en hún hefur ekki verið gefin út 
áður.“  bergsteinn@frettabladid.is

Ljóðin eru ekki til að græða á
UPPHEIMAMENN Aðalsteinn Svanur Sigfússon, Þorleifur Rúnar Örnólfsson framkvæmdastjóri og Kristján Kristjánsson.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Viðmið nefnist sýning Auðar 
Vésteinsdóttur sem opnuð var 
í Listasal Mosfellsbæjar á dög-
unum. Á sýningunni eru ný sam-
klippsverk. Auður notar land- og 
sjókort sem leiðarstef til að lýsa 
margbreytilegum formum sem 
hverfult veðurfar varpar á land 
og sjó. 

Auður lauk námi frá textíldeild 

Myndlista- og handíðaskóla Íslands 
og kennsluréttindum frá Kenn-
araháskóla Íslands. Hún hefur 
haldið á annan tug einkasýninga og 
tekið þátt í fjölmörgum samsýning-
um hér heima og erlendis. 

Auður Vésteinsdóttir ræðir sýn-
ingu sína í Listasalnum laugardag-
inn 16. apríl næstkomandi klukkan 
13.30.

Viðmið í Mosfellsbæ

Laugardagur 9. apríl 2011 

➜ Tónleikar
15.00 Stúlknakór Reykjavíkur heldur 
vortónleika með yfirskriftinni „Hættu’að 
gráta Hringaná” í Grensáskirkju kl. 15. 
Alíslensk efnisskrá.
16.00 Grundartangakórinn heldur tón-
leika í Tónbergi á Akranesi í dag kl. 16. 
Bergþór Pálsson syngur með kórnum. 
Stjórnandi er Atli Guðlaugsson og með-
leikari er Flosi Einarsson á píanó. 
17.00 Tónleikar Kammerkórsins Ópus 
verða í Seltjarnarneskirkju í dag kl. 17. 
Fjölbreytt efnisskrá. Aðgangseyrir kr. 
1500.
22.00 Hljómsveitin Árstíðir heldur 
tónleika á Café Rósenberg kl. 22 í 
kvöld. Leikin verða ný lög í bland við 
gömul. Aðgangseyrir er kr. 1500. Posi 
við dyrnar.

➜ Opnanir
14.00 Ninna Þórarinsdóttir opnar 
sýningu sína, Ninnuundrin, í Listagilinu 
á Akureyri kl. 14. Sýningin er samansafn 
gamalla og nýrra verka. Sýningu lýkur 
16. apríl. Opið um helgar frá kl. 14-17.

15.00 Sýningin Slóðir, verk eftir Gunn-
hildi Þórðardóttur, verður opnuð í 
Mjólkurbúinu á Akureyri í dag kl. 15. 
Sýningin stendur til 24.apríl.
15.00 Yfirlitssýning á verkum lista-
konunnar Elínar Pjet. Bjarnason opnar 
í Listasafni ASÍ í dag kl. 15. Sýningin 
stendur til 15. maí. Aðgangur ókeypis.
16.00 Sýning Bryndísar Hrannar Ragn-
arsdóttir, Hrynjandinn er dansfífl, opnar 
í Suðsuðvestur kl. 16. Sýningin stendur 
til 8. maí.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

VÆNTANLEGAR LJÓÐABÆKUR UPPHEIMA: 
Kafbátakórinn er fyrsta ljóðabók Steinunnar G. Helgadóttur sem fyrir 
skömmu hlaut Ljóðastaf Jóns úr Vör 2011 fyrir ljóðið Kaf. Steinunn er 
þekktust fyrir störf sín að myndlist.

Blindir fiskar er önnur ljóðabók Magnúsar Sigurðssonar sem hlaut Bók-
menntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2008 fyrir sína fyrstu ljóðabók, 
Fiðrildi mynta og spörfuglar Lesbíu.

Höfuð drekans á vatninu eftir Guðbrand Siglaugsson er ellefta ljóðabók höf-
undar sem þó hefur lítið látið fyrir sér fara síðustu ár. Hér yrkir Guðbrandur 
sem fyrr um tímann, kvæðið og hafið.

Marlene og ég eftir Gunnar M. G. er þriðja ljóðabók þessa unga skálds sem 
vakið hefur athygli með bókunum Skimað út og Milli barna.

Næsta byrjendanámskeið í 
salsa hjá SalsaIceland hefst 

Þú þarft ekki að koma með dansfélaga!

Afslættir fyrir námsmenn og námskeið eru 
niðurgreidd af öllum helstu stéttarfélögum.

Ókeypis prufutími fyrir byrjendur alla 
fimmtudaga kl. 20:00 á Thorvaldsen.

   
Næsta námskeið í Zumba hefst 19. apríl.

Allir velkomnir í ókeypis prufutíma!

Zumbakennararnir okkar búa yfir mikilli 
reynslu á sviði þolfimi- og danskennslu og 

sjúkraþjálfunar, auk þess að vera allir 
lærðir zumbakennarar. 

 Grensásvegi 12a  108 Reykjavík   sími 511 2422

– eini sérhæfði salsadansskólinn á Íslandi

 www.salsaiceland.is 

fimmtudaginn 14. apríl

Nýtt!

Stórsveita-
maraþon

RÖÐ OG TÍMI STÓRSVEITA:
13:00 Stórsveit Reykjavíkur
13:30 Stórsveit Suðurlands
14:00 Léttsveit Tónlistarskóla Reykjanesbæjar 
14:30 Big band Tónlistarskóla Seltjarnarness 
15:00 Stórsveit Vestmannaeyja
15:30 Stórsveit eldri borgara
16:00 Stórsveit Skólahljómsveita Reykjavíkurborgar
16:30 Stórsveit Tónlistarskólans í Garðabæ
17:00 Stórsveit Tónlistarskóla FÍH 

Yfir 150 flytjendur, ungir sem aldnir taka þátt í árlegu Stórsveita- 
maraþoni Stórsveitar Reykjavíkur í dag í Perlunni. Fjölbreytt  
dagskrá og tónlist við allra hæfi.

Perlan í dag
Laugardag 9. apríl. kl. 13:00-17:30

TÓNLEIKAR Í DAG

Aðgangur ókeypis

BRYNDÍS OG EDDA Á TÍBRÁRTÓNLEIKUM Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari og Edda Erlendsdóttir píanóleikari leika verk 
eftir Franz Liszt, Frank Bridge, Bohuslav Martinu og Benjamin Britten á Tíbrártónleikum í Salnum klukkan 17 í dag. Á efnisskránni eru meðal 
annars verkin La Romance oubliée og La Lugubre Gondola og Sónata fyrir selló og píanó í d-moll. Á tónleikunum mun Bryndís Halla spila í 
fyrsta sinn opinberlega á selló sem fiðlusmiðurinn Hans Jóhannsson smíðaði.



Dúndurbók eftir einn besta

glæpasagnahöfund Norðurlanda

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

Ekkert  sendingargjald út  apríl! *
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Myndlist  ★★★★

Hann og hún - Ég og þau/ He and She - Me 
and Them
Hannes Lárusson

Kling og Bang við Hverfisgötu

Hannes Lárusson á víðfeðman feril að baki. List hans 
er ekki til þess fallin að vera flokkuð undir einn hatt. 
Þó má líklega með sanni segja að verk hans byggi á 
arfleifð hugmyndalistar sem fram kom á síðari hluta 
20. aldar. Hugmyndalistin á sér síðan rætur lengra 
aftur í tímann og svo mætti áfram halda; þannig teng-
ist list samtímans liðinni tíð jafnan órofa böndum.

Hannes er nú heiðurslistamaður Sequences-hátíð-
arinnar, er byggir á tímatengdri list og gjörningum 
sem eiga sér stað víða um bæinn og stendur í nokkra 
daga. Hann sýnir í Kling og Bang og tileinkar sýn-
ingarstaðnum innsetningu sína sem er allt í senn; inn-
setning, gjörningur, myndband, málverk og fleira. 
Eitt af hugðarefnum Hannesar hefur um nokkurt 
skeið verið tengsl handverks og listar og þessi tengsl 
skoðar hann m.a. með tilliti til viðhorfs almennings 
til listar og listamanna, en lífseig er sú skoðun að 
listamenn „ættu nú bara að fá sér vinnu“. Líklega er 
hún eins gömul og orðtækið um að bókvitið verði ekki 
í askana látið. 

Sýning Hannesar byggir á gjörningi sem stendur 
fram á sunnudag 10. apríl og sýningu sem er uppi til 
1. maí. Gjörningurinn er einnig tvískiptur, annars 
vegar sá gjörningur sem átti sér stað á opnun hinn 1. 
apríl og síðan nærvera listamannsins í sýningarrým-
inu til 10. apríl þar sem hann situr við að smíða ausur 
úr tré og afsannar þar með klisjuna um að listamenn 
vinni ekki fyrir brauði sínu. 

Gjörningurinn á opnun er undirstaða sýningar-
innar, sem hefur breytt sýningarsalnum í eitt stórt 
athafnamálverk. Myndband sýnir áhorfendur á 
opnun kasta vatnsblöðrum fylltum litum í Hannes og 
aðstoðarkonu hans þar sem þau hringsnúast fest á 
stór spjöld sem minna á pyntingartæki. Blöðrurnar 
sprungu ýmist á spjöldunum eða veggjum gallerís-
ins, kannski á fórnarlömbunum, en myndbandið sýnir 
áhorfendur að verki og viðbrögð þeirra. Hér koma 
saman nokkrir þættir sem einkennt hafa gjörninga-
list. Líkamleg þjáning og úthald, ögrun við áhorfend-
ur og þátttaka áhorfenda í listaverki á óþægilegan 

máta. Ekki síst birtist staða listamannsins á kald-
hæðnislegan hátt.

Samspil myndbandsins, verksummerkin í rýminu 
og vinnuaðstaða listamannsins þar sem hann smíðar 
ausur og steypir blýform er óvenjulegt og frumlegt 
eins og Hannesi er lagið. Verk hans eru jafnan marg-
laga og má túlka þau á ýmsa vegu. Sýningin einkenn-
ist af grundvallarþáttum sem verða eins og tákn fyrir 
undirstöður mannlegrar tilveru; handverk, vinnuað-
staða, endurtekning. Gjörningurinn með blöðrunum 
býr síðan yfir karnivalskri grimmd sem er miðalda-
leg í einfeldni sinni um leið og hún kallast á við mun 
yngri sögu gjörningalistarinnar.  Ragna Sigurðardóttir

Niðurstaða: Sérstæð og eftirminnileg sýning þar sem 
Hannes Lárusson tvinnar saman jafn ólíka þætti og hefð-
bundið íslenskt handverk og ögrandi gjörningalist. Áleitin og 
forvitnileg sýning sem óhætt er að mæla með. 

Undirstöður mannlegrar tilveru 

Danska dagblaðið Politiken hælir 
sænskri þýðingu á smásagnasafni 
Gyrðis Elíassonar, Milli trjánna, 
í hástert í ritdómi sem birtist í 
vikunni. 

Í dómi sínum líkir ritrýnirinn, 
Thomas Bredsdorff, Gyrði við 
bandaríska rithöfundinn Ray-
mond Carver og segir hann vera 
meistara hins knappa, eimaða 
prósa. Með verki sínu hafi Gyrðir 
gert sterkt tilkall til Bókmennta-
verðlauna Norðurlandaráðs og 
það væri engin skömm að því að 
veita honum þau. Politiken gefur 
hjörtu í stað stjarna og gefur 
Bredsdorff bókinni fimm hjörtu 
af sex mögulegum. Bredsdorff er 
virtur gagnrýnandi í Danmörku 
og var prófessor í norrænum bók-
menntum frá 1978 til 2004. 

Gyrðir er tilnefndur til Bók-
menntaverðlauna Norðurlanda-
ráðs fyrir hönd Íslands ásamt 

Ísaki Harðarsyni. Tilkynnt 
verður hver hlýtur verðlaunin á 
þriðjudag.  - bs

Politiken hælir Gyrði

GYRÐIR ELÍASSON Ritrýnir danska 
dagblaðsins Politiken segir að með 
smásagnasafninu Milli trjánna geri 
Gyrðir sterkt tilkall til bókmenntaverð-
launa Norðurlandaráðs. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rúmlega fjögur hundruð dansar-
ar frá tuttugu löndum hafa sótt um 
stöðu hjá Íslenska dansflokknum. 
Þrír dansarar, Katrín Á. Johnson, 
Katrín Ingvadóttir og Guðmundur 
Elías Knudsen, leggja senn dans-
skóna á hilluna og skapast þar með 
pláss fyrir nýja dansara. Jóhanna 
Pálsdóttir, upplýsingafulltrúi hjá 
Íslenska dansflokknum, segir 
mikið gleðiefni hversu margar 
umsóknir bárust. 

„Þetta sýnir hversu mikillar 
virðingar dansflokkurinn nýtur 
á alþjóðlegum vettvangi og má 
þakka því ötula starfi hér hefur 
verið unnið undir stjórn Katrínar 
Hall,“ segir Jóhanna. „Hún hefur 
skapað flokknum sterka ímynd og 
fengið til samstarfs mörg stærstu 
nöfnin í dansheiminum.“  

Fimmtán íslenskir dansarar 
sóttu um hjá flokknum. Prufur 
fyrir þá hafa þegar verið haldn-

ar og segir Jóhanna þá njóta for-
gangs yfir aðra umsækjendur. 
Hinir umsækjendurnir hafa verið 
grisjaðir niður í 60 og þreyta þeir 
prufur í Oldenburg í Þýskalandi í 
næstu viku, þar sem Íslenski dans-
flokkurinn tekur þátt í alþjóðlegri 
danshátíð. Jóhanna segir það ekki 
síður vitnisburð um hversu mik-
ils metinn dansflokkurinn er að 
flestir dansaranna ferðast á eigin 
kostnað til Oldenburg til að taka 
þátt í prufunum.

Ellefu dansarar eru nú hjá 
Íslenska dansflokknum og því 
talsverðar hræringar þegar þrír 
reyndir dansarar láta af störf-
um, en öll þrjú hafa dansað með 
flokknum síðan Katrín Hall tók 
við stjórnartaumunum 1996. Ekki 
liggur fyrir hvort ráðið verður í 
allar stöðurnar eða hvort dönsur-
um flokksins verður fækkað vegna 
samdráttar. 

400 sækja um hjá ÍD

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN Flokkurinn tekur þátt í alþjóðlegri danshátíð í Þýska-
landi í næstu viku og notar tækifærið í leiðinni og heldur prufur fyrir um sextíu 
vongóða umsækjendur. 

CINTAMANI
WWW.CINTAMANI.IS

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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folk@frettabladid.is

Bretar bíða spenntir eftir 
brúðkaupi ársins hinn 29. 
apríl þegar Vilhjálmur 
prins gengur að eiga unn-
ustu sína, Kate Middleton. 
Enska biskupakirkjan biður 
fyrir því að hjónin verði 
hvort öðru trú.

Breska þjóðin bíður nú með öndina 
í hálsinum eftir því að Kate Middle-
ton verði hennar næsta prinsessa 
þegar hún gengur að eiga Vilhjálm 
prins. Parið hefur verið sundur og 
saman undanfarin ár en nú er komið 
að stóru stundinni. Búist er við því 
að 600 þúsund ferðamenn leggi leið 
sína til Lundúna til þess eins að 
fylgjast með athöfninni og öllu húll-
umhæinu. Athöfnin og brúðkaupið 
verða í beinni útsendingu á RÚV 
og þau Bogi Ágústsson og Elísabet 
Brekkan munu lýsa því sem fyrir 
augu ber. Athöfnin stendur frá tíu 
að morgni föstudagsins 29. apríl til 
korter yfir tólf. Eftir að hafa verið 
gefin saman er hinum nýgiftu ekið 
í opnum vagni að Buckingham-
höll, þar sem Vilhjálmur og Kate 
munu veifa til þjóðar sinnar. Til að 
koma í veg fyrir tafir hefur gest-
um brúðkaupsins verið ráðlagt að 
mæta tveimur og hálfum tíma fyrir 
athöfnina sjálfa. 

Tvö þúsund gestir eru á fyrsta 
gestalistanum og þar má sjá nöfn á 
borð við Kanye West, David Beck-
ham, Elton John og aðrar slík-
ar stórstjörnur. Athygli vekur að 
fáum þjóðhöfðingjum er boðið, 
Barack Obama fékk ekki boðs-
kort né Frakklandsforsetinn Sar-
kozy eða Ólafur Ragnar Grímsson. 
Tvö þúsund manna listinn verður 
síðan skorinn niður í 600 sem verð-
ur boðið í hressingu hjá Elísabetu 
drottningu. Aðalveislan er síðan 
kvöldverður í boði Karls Bretaprins 
en þangað fá aðeins 300 gestir boðs-
kort. Ekkert hefur verið gefið út 
hvað verður á matseðlinum en fjöl-
miðlar gera því skóna að matseðill-
inn verði mjög breskur. Þá er jafn-
framt búist við því að brúðkaupið 
sjálft eigi eftir að vera vítamín-
sprauta í annars krepptan efnahag 
Bretlands og hafa tölur eins og þrír 
milljarðar punda verið nefndar í því 
samhengi. Varningur tengdur brúð-
kaupinu eigi eftir að rjúka út, áfeng-
isneysla verði umtalsverð og fólk 
eigi eftir að gera vel við sig í mat. 
Búið er að setja Kate Middleton-
dúkku á markað sem sérfræðingar 
spá að eigi eftir að njóta mikilla vin-
sælda og ekki má heldur gleyma því 
að sannur konungsvinur gæti keypt 
æskuheimili prinsessunnar sem er 
nú til sölu.

Bretar hafa ekki upplifað jafn 
spennandi tíma í konunglegum ásta-
málum síðan Karl Bretaprins giftist 
Díönu Spencer fyrir næstum þrjátíu 
árum en það var kallað „brúðkaup 
aldarinnar“ í bresku pressunni. 
Það markaði reyndar upphaf ákaf-
lega dökkra tíma í sögu bresku kon-
ungsfjölskyldunnar þar sem sögu-
þráðurinn minnti á sápuóperu frá 
Ameríku. Því kemur það kannski 
engum á óvart að forsvarsmenn 
ensku biskupakirkjunnar skuli nú 
biðja fyrir því að Vilhjálmur og 
Kate Middleton verði hvort öðru 
trú í hjónabandinu og standi við 
þann samning sem þau gera frammi 
fyrir Guði og mönnum í Westminst-
er Abbey. Breska blaðið Telegraph 
fjallar um bænina á vefsíðu sinni og 
rifjar upp sögu svika í Buckingham 
seint á síðustu öld. Þannig viður-
kenndi Karl Bretaprins í sjónvarps-
viðtali að hann hefði haldið framhjá 
Díönu með núverandi eiginkonu 
sinni, Camillu Parker Bowles. Díana 
launaði honum lambið gráa og upp-
lýsti í öðru sjónvarpsviðtali að hún 
hefði alltaf elskað og dáð liðsfor-

ingjann James Hewitt. Elísabetu 
Bretadrottningu svelgdist síðan 
á morgunkaffinu skömmu seinna 
þegar hún sá myndir af tengdadótt-
ur sinni, Söruh Ferguson, og ást-
manni hennar, John Bryan, láta vel 
að hvort öðru á snekkju. Sarah var 
þá enn gift Andrési prins.

Breska þjóðin virðist hins vegar 
trúa því að með þessu hjónabandi 
ljúki hrakfallasögu ástarinnar 
innan bresku krúnunnar. Og þeir 
forðast allar hástemmdar nafngift-

ir eins og brúðkaup aldarinnar. Allt 
kapp er lagt á að gera brúðkaupið 
sem glæsilegast úr garði og fjöl-
miðlum er gert að sýna bæði Kate 
og fjölskyldu hennar tilhlýðilega 
virðingu, enginn vill láta prinsess-
una ungu upplifa Díönu-martröðina. 
Í gær kvartaði fjölskylda Middleton 
meðal annars undan áreitni frá ljós-
myndurum en þeir höfðu þá setið 
um móður Kate þar sem hún var að 
versla. 
 freyrgigja@frettabladid.is

Kate Middleton og Vilhjálmur 
prins ganga að eiga hvort 
annað þann 29. apríl næst-
komandi. Búist er við því að 
hátt í 600 þúsund ferðamenn 
leggi leið sína til London til að 
fylgjast með brúðkaupinu og 
að efnahagur landsins verði 
fyrir þriggja milljarða punda 
vítamínssprautu með sölu 
á vörum tengdum brúðkaupinu. Allt kapp er lagt á að brúðkaupið verði 
óaðfinnanlegt og því eru hestvagnarnir og bílarnir sem notaðir eru í brúð-
kaupinu fægðir eftir kúnstarinnar reglum.

Bretar bíða spenntir eftir 
brúðkaupi Vilhjálms og Kate

EKKERT VENJULEGT Það er ekkert venjulegt við brúðkaup Vilhjálms prins og Kate 
Middleton en því mun meðal annars bregða fyrir í ensku sápuóperunni Eastenders. 
Persónurnar munu þannig halda upp á brúðkaupið upp á breskan máta í sjón-
varpsþættinum sjálfum. Þá hefur Channel 5 fest kaup á leikinni mynd um samband 
Vilhjálms og Kate sem verður sýnd í aðdraganda brúðkaupsins.

Grínistinn Steindi Jr. og 
samstarfsfólk hans héldu 
heljarinnar frumsýningarveislu 
í gyllta salnum á Hótel Borg 
á fimmtudagskvöld. Fyrsti 
þáttur í nýrri seríu 
Steindans okkar var 
sýndur á breiðtjaldi og 
þotuliðið lét sig að 
sjálfsögðu ekki vanta. 
Auðunn Blöndal 
mætti á svæðið 
ásamt kærustunni 
sinni Írisi Björk. Með 
í för voru Hugi Hall-
dórsson og Kristófer 
Dignus. Vöðvatröllin 
Arnar Grant og Ívar 
Guðmundsson litu að 
sjálfsögðu inn, rétt eins 
og sjónvarpskokkurinn 
Hrefna Rósa Sætran. 
Þá lék Ásgeir Kolbeins-
son á als oddi og gerði 
athugasemdir við 
tækjabúnaðinn 
í salnum, enda 
mikill græjukall.

Orri Dýrason í 
Sigur Rós mætti 
einnig í veislu 
Steinda ásamt 
Lukku, eiginkonu 
sinni. Fyrirsætan 
Lilja Ingibjargar 
hafði gaman 
af frumsýn-
ingarþættinum, 
rétt eins og 
rapparinn Erpur 
Eyvindarson 
og umboðs-

maðurinn Steinþór Helgi 
Arnsteinsson, en þeir félagar 
eru yfirleitt ekki langt undan í 

veislum sem þessum. Vala 
Grand var einnig í miklu 
stuði eins og systurnar 

Hlín Einars og Malín 
Brand frá Bleikt.is.

Fréttahaukarnir Helgi 
Seljan og Kristinn 
Hrafnsson voru 
hrókar alls fagnaðar 
í veislu Steinda. Tón-
listarmaðurinn Davíð 
Berndsen skemmti 
sér vel og parið Erna 
Bergmann fatahönn-

uður og tónlistarmað-
urinn Birgir Ísleifur ræddi 
við leikstjórann Ragnar 
Hansson, sem mætti 
beint af körfuboltavell-
inum í veisluna.  
 - afb 

FRÉTTIR AF FÓLKI

BRÚÐKAUPS-ÆÐI
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ára afmæli Playboy-dólgsins Hugh Hefner er í dag, en 
Crystal Harris, unnusta hans, verður einmitt 25 ára í lok 
apríl. Þau ætla að ganga í það heilaga í sumar. 

Leiðarvísir að lífsgleði - námskeið með Siggu kling
ORÐ ERU ÁLÖG

Orð eru álög er einstakt námskeið og fyrsta sinnar 
tegundar með Siggu Kling. Námskeiðið er byggt á 
samnefndri bók þar sem þátttakendur læra að tengja 
sig sálinni, ná betri tökum á lífi sínu og finna leiðina 
að hamingjunni. Hentar fyrir alla aldurshópa.

Námskeiðið verður haldið í fræðslusal Maður Lifandi, 
Borgartúni 24, þriðjudaginn 12. apríl, kl.18:00 og 
kostar aðeins 2.900 kr. Að auki fá allir þátttakendur 
hljóðdiskinn „Þú ert frábær“

Skráning á madurlifandi@madurlifandi.is
Nánari upplýsingar á www.madurlifandi.is 

 

www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720



Kl. 14:00
Fjörið hefst á DansFitness tíma í boði Hreyfingar. 
Allir sem dansa með fá skrefmæla frá Reebok.  
Einnig verða veglegir vinningar fyrir 2 heppna aðila  
sem taka þátt. Dregið strax að tíma loknum.
Verðlaun eru:
     EasyTone skópar.
     Námskeið hjá Hreyfingu í DansFitness. 

Kíktu á okkur og sjáðu hvað EasyTone getur gert fyrir þig
    Skrefmælir fylgir öllum seldum skópörum.
    3 daga passi í Hreyfingu fyrir alla sem máta EasyTone.

reebok.is

Útilíf Kringlan
Laugardaginn 9.apríl kl 14-16

Kynning á EasyTone fatnaði og skóm. 

ReeReetone
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Sexmenningarnir í Vinum 
Sjonna ætla að blása til 
dansleiks á Spot í Kópavogi 
í kvöld. Þetta verða fyrstu 
og einu tónleikar Euro-
vision-faranna fyrir Þýska-
landsferðina.

Eurovision-drengirnir Hreim-
ur Örn, Pálmi Sigurhjartarson, 
Matthías Matthíasson, Benedikt 
Brynleifsson, Gunnar Ólason 
og Vignir Snær eru allir önnum 
kafnir menn og verða því að nýta 
hverja einustu stund til að æfa 
sig. Sjálf Icesave-helgin verður 
undirlögð af æfingum. 

„Við erum allir hver á sínu 
horni landsins og verðum því 
bara að æfa í törnum eins og um 
helgina. Síðan tökum við síðustu 
vikuna áður en við förum út og 
æfum eins og skepnur, því þó að 
þetta sé bara eitt lag er í mörg 
horn að líta,“ segir Hreimur Örn 
í samtali við Fréttablaðið. 

Drengirnir voru bókaðir á 
árshátíð á laugardaginn og 
ákváðu í kjölfarið að hita sig 
aðeins upp fyrir Düsseldorf þar 
sem Eurovision fer fram um miðj-
an maí. „Jógvan og Róbert Þór, 
bassaleikari, verða með okkur 

þannig að þetta er næstum því 
hljómsveitin Rokk sem Sjonni 
stofnaði á sínum tíma. Við erum 
auðvitað með alvöru prógramm 
og gætum hæglega leikið í fjóra 
til fimm tíma.“

Undirbúningur fyrir ferðina til 
Düsseldorf er í fullum gangi en í 
vikunni fékk Hreimur einhverjar 
þær bestu fréttir sem hann hefur 
fengið lengi. „Jónatan [Garðars-
son] er búinn að hræða okkur 
mikið undanfarna daga og hefur 
látið það koma algjörlega skýrt 
fram að við hefðum engan tíma 
til að spila átján holur af golfi. 
En svo, eftir samningaviðræður 
og nokkuð þóf, fannst loks tími. 
Við fáum fjóran og hálfan tíma 
til að leika golf þriðjudaginn 3. 
maí og það eru nokkrir vellir sem 
koma til greina,“ segir kampa-
kátur Hreimur Örn Heimisson, 
liðsmaður Vina Sjonna, íslensku 
Eurovision-faranna. Hreimur 
og Matthías eru forfallnir golf-
fíklar og höfðu gengið með þann 
draum í maganum að geta spil-
að golf í Düsseldorf. Sá draum-
ur virðist nú vera að rætast og 
segir Hreimur að þeir verði eins 
og barðir hundar að leik loknum. 
„Við munum gera allt sem okkur 
verður sagt að gera.“

 freyrgigja@frettabladid.is

Vinir Sjonna með 
dansleik í kvöld

SUNGIÐ SAMAN Á SPOT Vinir Sjonna, Eurovision-farar Íslands, verða á Spot í 
Kópavogi í kvöld en þetta er fyrsti og eini dansleikurinn sem sveitin kemur fram á 
fyrir ferðina til Þýskalands. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Óskarsverðlaunahafinn Natalie Portman fer með hlutverk í gaman-
myndinni Your Highness sem leikstýrt er af David Gordon Green, 
þeim sama og leikstýrði Pineapple Express.

Í nýlegu viðtali viðurkennir Portman að hún hafi sérstakt dálæti á 
„stoner“ kvikmyndum, sem hægt væri að þýða sem hasshausa-myndir. 
„Ég reykti gras á háskólaárum mínum en ég hef ekki reykt í mörg ár 
núna. Ég er líklega orðin of gömul. Ég vildi óska að ég væri enn svöl en 
í raun er ég eins og gömul kona og er oftast komin í háttinn um klukk-
an tíu öll kvöld,“ sagði leikkonan í viðtali við Entertainment Weekly.

Reykti gras

Kim Cattrall, sem er þekktust fyrir að leika 
Samönthu Jones í Sex and the City, viður-
kennir að hlutverkið hafi virkað fráhrind-
andi á karlpeninginn í raunveruleikanum. 
Samantha kallaði ekki allt ömmu sína í þátt-
unum þegar kom að samskiptum kynjanna 
og daðraði jafnt við sér eldri og yngri 
menn. En í hversdagsleikanum er staðan 
allt önnur, karlmenn eru logandi hræddir 
við leikkonuna. 

Cattrall ræddi málið í spjallþætti Ellenar 
DeGeneres og sagði að hún hefði gert sér 
þetta mjög erfitt fyrir. „Og ekki skánaði 
ástandið þegar ég skrifaði bók um full-
nægingu kvenna. Karlmenn eru nefnilega 
þannig gerðir að þeim þarf að líða eins og 

þeir séu alvitrir, sérstaklega á þessu sviði.“ 
Svo skemmtilega vill til að Kim er þar að 
vísa í bókina Satisfaction: The Art of 
Female Orgasm sem hún skrifaði með 
fyrrverandi eiginmanni sínum, Mark 
Levinson.

Og stefnumótavandamálið gæti 
orðið enn erfiðara þegar karlarn-
ir sjá hennar nýjustu mynd; Meet 
Monica Velour. Þar leikur Kim nefnilega 
roskna klámmyndastjörnu sem fer að 
fækka fötum á ný til að ná endum saman 
og verður að lokum ástfangin af sautján 
ára pilti. „Þetta er falleg saga um konu 
á fimmtugsaldri sem hittir ungan strák 
og þau þróa með sér samband.“

Karlar hræðast Kim Cattrall

ERFITT Kim 
Cattrall segir 
að karlmenn 

séu hræddir við 
sig og kennir 
annars vegar 

Samönthu um 
málið og hins 
vegar bókinni 

um fullnægingu 
kvenna sem hún 

skrifaði.

Allt sem þú þarftAlAlAllltlt ssemem þþþúúú þþaþa frfrftt

STÆRSTA 
PÁSKA-
EGGJALEIT 
LANDSINS
Það er aðeins ein sneið af frábærri 
dagskrá á 10 ára afmælishátíð 
Fréttablaðsins 16. apríl í Perlunni. 
Fylgstu með!



CINTAMANI AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ,  S. 533 3805

CINTAMANI BANKASTRÆTI 7
101 REYKJAVÍK, S. 533 3390

CINTAMANI KRINGLUNNI
103 REYKJAVÍK, S. 533 3003

VIÐ HÖFUM OPIÐ FRÁ 08.00 TIL 20.00 
BÆÐI LAUGARDAG OG SUNNUDAG.
 
LÍTTU INN. 
VIÐ HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG. 

KOMDU Í BÆINN

NÝ OG GLÆSILEG VERSLUN 
CINTAMANI Í BANKASTRÆTI

VORIÐ ER KOMIÐ Í MIÐBÆINN. 
Í DAG OPNUM VIð GLÆSILEGA VERSLUN 
Í BANKASTRÆTI 7 MEð FRÁBÆRU 
ÚRVALI AF ÚTIVISTARFATNAðI FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNa.
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Söngvarinn Helgi Björns-
son blæs til stórtónleika Í 
Hörpunni á þjóðhátíðardag-
inn 17. júní. Þar munu hann 
og fjölmargir þekktir tón-
listarmenn flytja íslenskar 
dægurlagaperlur.

„Þetta verður æðislega grand,“ 
segir Helgi Björnsson á línunni 
frá Berlín. Helgi er búinn að bóka 
stóra salinn í Hörpunni á þjóðhá-
tíðardaginn og þar ætlar hann að 
blása til glæsilegra tónleika.

„Yfirskrift tónleikanna er 
Íslenskar dægurperlur og við 

ætlum að leita víða fanga. Hug-
myndin er að taka öll þessi lög 
sem hafa öðlast sjálfstætt líf, allt 
frá Brennið þið vitar til Fjöllin 
hafa vakað,“ segir Helgi. Söngv-
ararnir sem koma fram með 
Helga eru ekki af verri endan-
um; Bogomil Font, Eivör Páls-
dóttir, Högni Egilsson, Mugison 
og Ragnheiður Gröndal. Í hljóm-
sveitinni verða trommuleikarinn 
Einar Valur, Valdi Kolli bassa-
leikari, gítarleikararnir Ómar 
Guðjónsson og Stefán Már Magn-
ússon og píanóleikararnir Davíð 
Þór Jónsson og Kjartan Valdi-
marsson. Þá stýrir Roland Hart-

well tólf manna strengjasveit 
og karlakór verður sömuleiðis á 
sviðinu. „Þetta er landsliðið í tón-
list,“ segir Helgi kokhraustur.

Helgi segir að það sé öllum tón-
listarmönnum hollt að leita aftur 
til upprunans og flytja lögin sem 
mótuðu þá. „Mér finnst eins og 
ég sé að loka ákveðnum hring 
með þessum tónleikum. Ég er 
búinn að vera að fást við gömlu 
lögin síðustu 2-3 árin með þessum 
reiðmannaplötum og svo Magga 
Eiríks plötunni. Ég hef haft bæði 
gaman og gott af því að horfa til 
baka, að skoða hver er grunn-
urinn undir manni sjálfum sem 
músíkant. Hvað mótaði mann. 

Þetta hafa menn líka verið að 
gera erlendis. Dylan hefur leitað 
aftur í sinn arf og Robert Plant 
hefur verið að taka kóver af 
lögum sem voru rætur hans. Ég 
hef gaman af þessari pælingu, 
hvað var okkar blús, hvar eru 
okkar rætur.“

Aðspurður segir hann ánægju-
legt að geta haldið svona tón-
leika í Hörpunni og ekki sé verra 
að gera það á þjóðhátíðardag-
inn. „Það er smá standpína, smá 
þjóðarstolt. Það er ógeðslega 
spennandi að flytja allar þessar 
nostalgíuperlur.“ hdm@frettabladid.is

Það er smá standpína, smá þjóðarstolt. Það er ógeðs-
lega spennandi að flytja allar þessar nostalgíuperlur.

HELGI BJÖRNSSON 
TÓNLISTARMAÐUR

HELGI BJÖRNS 
BÓKAR HÖRPUNABreski ólátabelgurinn Pete 

Doherty á yfir höfði sér fangels-
isvist eftir réttarhöld yfir honum 
í gær. Doherty viðurkenndi fyrir 
dómara að hafa verið með kókaín 
í sínum fórum á sama tíma og 
kvikmyndagerðarkonan Robin 
Whitehead lést en grunur leikur 
á að hún hafi dáið úr ofneyslu. 
Pete hefur verið grunaður síðan 
í janúar á síðasta ári um að hafa 
verið viðriðinn andlátið en hefur 
alltaf neitað sök. Hann breytti 
hins vegar framburði sínum 
í gær og saksóknari í málinu 
spurði lögfræðing rokkarans 
hvort skjólstæðingur hans vissi 
að með þessu gæti hann lent í 
fangelsi.

Doherty hefur margoft komist 
í kast við lögin vegna eiturlyfja-
neyslu sinnar 
en hann er hvað 
þekktastur 
fyrir að 
vera 
söngv-
ari The 
Libertines og 
Babyshambles 
auk þess að hafa 
verið unn-
usti Kate 
Moss.

Doherty á 
leið í steininn

Í VONDUM 
MÁLUM 
Doherty 
gæti 
verið á 
leiðinni í 
svartholið.

NOSTALGÍA OG ÞJÓÐARSTOLT Í HÖRPU Helgi Björnsson og fleiri stórsöngvarar flytja 
íslenskar dægurlagaperlur í Hörpu á þjóðhátíðardaginn. MYND/SPESSI



e s t a b l i s h e d  1 9 3 4

Andersen & Lauth Herraverslun
Laugavegi 7

Lagersala
70%-
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Gamanleikarinn Steve 
Carell er að yfirgefa þætt-
ina The Office. Miklar 
vangaveltur hafa verið 
um hver kemur í hans 
stað, en Will Ferrell 
mun taka að sér hlut-
verk yfirmanns skrif-
stofunnar tímabundið á 
næstunni.

Will Ferrell tjáði sig 
í fyrsta skipti um 
persónu sína í gam-
anþáttunum The 
Office í viðtali við 
dagblaðið New York 
Times. Ferrell sagði 
að persóna sín væri 
furðufugl, en það 
ætti ekki að koma 
fjölmörgum aðdáend-
um þáttanna á óvart. 

Ferrel l  kemur 
fram í fjórum þátt-
um í lok sjöundu 
þát t a rað a r  T he 
Office. Í þáttunum er 
Michael Scott, pers-
óna Steves Carell, að 
kveðja skrifstofuna, 
en miklar vangavelt-
ur hafa verið um hver 
kemur í hans stað. 
Ferr ell leikur tíma-
bundinn staðgengil 
Carells, hinn furðulega 
Deangelo Vickers. Hann seg-
ist ekki hafa komið nálægt 
því að skapa persónu sína.

„Þegar ég tók að mér hlutverk-
ið settist ég niður með framleið-
endum þáttanna og sagði þeim 

hversu mikið ég elskaði handrit 
þáttanna og að ég treysti þeim 
fullkomlega til að skapa pers-
ónuna,“ sagði Ferrell. 

Samband Michaels Scott og 
Deangelo Vickers verður einn-
ig afar flókið, en Ferrell segir 

þá strax ná vel saman. „Þeir eru 
afar líkir. En svo, eins og Michaels 
Scott er von og vísa, byrjar hann 

hægt og rólega að hata Vic-
kers vegna þess að allir 

byrja að sleikja hann 
upp. Loks rennur upp 
fyrir áhorfendum að 
ég er ekki eins góður 
og Michael Scott og 
er eiginlega algjör 
furðufugl. Svo renn-
ur auðvitað upp fyrir 
starfsmönnum skrif-
stofunnar að Michael 
Scott var betri yfir-
maður en þá óraði 
fyrir.“ 
 atlifannar@frettabladid.is 

Persóna Wills Ferrell í The 
Office verður furðufugl

FURÐUFUGLAR 
Steve Carrell er að 
hætta í The Office 
og Will Ferrell tekur 
tímabundið við. 
Báðir leika þeir 
furðufugla. Með 
fullri virðingu fyrir 
fuglum.

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

A WOMAN, A GUN AND A NOODLE SHOP

BLUE VALENTINE

FOUR LIONS

BLACK SWAN 

MAX OPHULS MÁNUÐUR: LE PLAISIR

18:00, 20:00, 22:00

17:50, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

17:50, 22:10

20:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

BAR&
CAFÉ

LAUGARDAGUR/SUNNUDAGUR

TILBOÐSVERÐ TILBOÐSVERÐ 
á fyrstu sýningará fyrstu sýningar

lau. og sun.!lau. og sun.!

TILBOÐSVERÐ 
á fyrstu sýningar

lau. og sun.!

MEÐ ISLENSKU TALIMEÐ ISLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI MEÐ ISLENSKU TALIMEÐ ISLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

 KL.1 SMÁRABÍÓ
 KL.3.20 HÁSKÓLABÍÓ

 KL.2 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

 KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

 KL.2 BORGARBÍÓ

S
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R

B
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SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALISTÓRKOSTLEG NÝ ÞRÍVÍDDAR 
TEIKNIMYND FRÁ DISNEY

VERIÐ ÖRUGG - VERSLIÐ Á SPARBÍÓSÝNINGARNAR Á WWW.SAMBIO.IS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

5%ÁNAR Á MIÐI.IS NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

YOUR HIGHNESS KL. 8 - 10.20  16
KURTEIST FÓLK  KL. 5.45 - 8 L
HOPP ÍSLENSKT TALTT KL. 3 (750 kr) - 5.45 L
LIMITLESS KL. 10.10 14
OKKAR EIGIN OSLÓ KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.10 L
BIUTIFUL KL. 6 - 9  12
RANGO ÍSLENSKT TALTT KL. 3.20 (750 kr) L

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

YOUR HIGHNESS KL. 8 - 10 16 
HOPP ÍSLENSKT TAL  KL. 2 (600 kr) - 4 - 6 L
KURTEIST FÓLK KL.  6 - 8 L
LIMITLESS KL. 10  14
RANGO ÍSLENSKT TAL KL. 2 (600 kr) L

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT

YOUR HIGHNESS KL. 5.45 - 8 - 10.20  16
YOUR HIGHNESS LÚXUS  KL. 1 - 3.20 - 5.45 - 8 - 10.20  16
KURTEIST FÓLK KL. 1 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10 L
HOPP ÍSLENSKT TAL KL. 1 (750 kr)  - 2 - 3.15 – 4.15 L
LIMITLESS KL. 8 - 10.20  14
OKKAR EIGIN OSLÓ  KL. 3.30 - 5.45 L
NO STRINGS ATTATT CHED KL. 8 - 10.20  12
RANGO ÍSLENSKT TAL  KL. 1 (750 kr) L

-T.V. - KVIKMYNDIR.IS

MEÐ ÍSLENSKU TALI

-H.S., MBL -Þ.Þ., FT -R.E., FBL

YOUR HIGHNESS 6, 8 og 10.10

HOPP - ISL TAL 2(700 kr), 4 og 6

HOPP - ENS TAL 2(700 kr), 4 og 8

KURTEIST FÓLK 4, 6, 8 og 10

NO STRINGS ATTACHED 10

RANGO - ISL TAL 2(700 kr)

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

- Þ.Þ. - FT

- Ó.H.T - RÁS 2

- H.J. - Menn.is

- R.E. - Fréttablaðið

- H.S. - MBL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

MATT DAMON EMILY BLUNT

J A K E  G Y L L E N H A A L

���
- EMPIRE

LÖG EFTIR BJÖRK OG EMILÍUNU 
TORRINI KOMA FRAM Í MYNDINNI

„INGENIOUS 
THRILLER“ 
– CHICAGO SUN-TIMES – R.EBERT 

„TWISTY BRAINTEASER“
„ACTION-THRILLER“ 

– ENTERTAINMENT WEEKLY

„A THRILLER 
– AND POETRY“ 

– SAN FRANCISCO CHRONICLE

INGENIOUS

„ C O
– ENTERTATT INMENT WEEKLYLLENTERTATT INMENT WEEKLYL

– CHICAGO SUN-TIMES – R.EBERT

– EMPIRE

A THRILLER
– EMPIRE EMPIRE

�������������������������������������������������������������������������������������
- EMPMPIREIRE
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SOURCE CODE kl. 5:50 - 8 - 10:10
SOURCE CODE kl. 1:30 - 3:40 - 8 - 10:10
SUCKER PUNCH kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
THE ADJUSTMENT BUREAU kl. 5:40VIP - 8 - 10:20
UNKNOWN kl. 5:40 - 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS ísl. 1:30-2(3D)-4(3D)-6(3D)
HALL PASS kl. 8 - 10:20
RANGO M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
JUSTIN BIEBER MOVIE Með texta kl. 3:40 - 5:50 
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 2 - 4
YOGI BEAR M/ ísl. Tali kl. 1:30

LE COMTE ORY Ópera í Beini útsendingu kl. 5
BARNEY´S VERSION Númeruð sæti kl. 8 - 10:40   
(Sýnd sunud.kl. 5:30 - 8 - 10:20)
SUCKER PUNCH kl. 3:40 - 8:40 
(Sýnd sunud. kl. 1:30 - 3:40 - 8)
ADJUSTMENT BUREAU Núm.sæti kl. 10:50(sun. kl. 10:40)
UNKNOWN Númeruð sæti kl. 8 - 10:20
MÖMMUR VANTAR Á MARS-3D M/ ísl. Tali kl.1:30
(Sýnd sunud. kl. 1:40 - 3:40
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:40
TRUE GRIT Númeruð sæti kl. 5:50
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali   kl. 1:20 -3:30

SOURCE CODE kl. 5.30 - 8 - 10.15
SUCKER PUNCH kl. 5.25 - 8 - 10.35
LIMITLESS kl. 5.25 - 8 - 10.35
UNKNOWN kl. 8
MARS NEEDS MOMS-3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.10
HALL PASS kl. 5.25
ADJUSTMENT BUREU kl. 10.35
RANGO M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.10
JÓGI BJÖRN-3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.10 
TANGLED-3D M/ ísl. Tali kl. 1 - 3.10 

16

L

L
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MÖMMUR VANTAR Á MARS-Ö Á 3D M/ ísl. Tali kl.  6
SOURCE CODE kl.  8 - 10:20
GEIMAPARNIR 2 M/ ísl. Tali kl. 6
UNKNOWN kl.  8 - 10:20

L

L

L

12

12
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7

NO STRINGS kl. 8 - 10:10
BARNEY´S VERSION kl. 8
THE WAY BACK kl. 10:30
HOP M/ ísl. Tali kl. 2 - 4 - 6
KURTEIST FÓLK kl. 4 - 6
RANGO M/ ísl. Tali kl. 2

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



VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ. MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL YHV Á NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR
TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!

9. HVER
VINNUR!

FJÖLDI 
AUKAVINNINGA

KOMIN Í BÍÓ!

DREPFYNDIÐ ÆVINTÝRI ÓLÍKT ÖLLUM ÖÐRUM ÆVINTÝRUM!

VILTU
VINNA 
MIÐA?
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sport@frettabladid.is

54% stelpurnar okkar  í kvennalandsliðinu í fótbolta munu spila þrjá fyrstu leiki sína í undankeppni EM 2013 á Laugardals-
vellinum. Fyrsti leikur liðsins verður á móti Búlgaríu á Laugardalsvellinum fimmtudaginn 19. maí. Norðmenn koma næst í heimsókn 
í Laugardalinn 17. september og Belgar spila síðan á Laugardalsvellinum fjórum dögum seinna. 

Páskaeggjaleikur
BÍLALINDAR

Opið virka daga

kl. 10.00–18.00

Laugardaga

kl. 11.30–15.00

Við felum páskaegg á  

hverjum degi til páska í  

bíl eða ferðavagni og sá 

sem finnur má eiga!

Þeir sem kaupa eða selja bíl 

hjá okkur fram að  

páskum fá einnig páskaegg.

Allt sem þú þarftAlAlAllltlt ssemem þþþúúú þþaþa frfrftt

PÁLL ÓSKAR
Í PERLUNNI
Það er aðeins ein sneið af frábærri 
dagskrá á 10 ára afmælishátíð 
Fréttablaðsins 16. apríl í Perlunni. 
Fylgstu með!

IE-deild kvenna:
Keflavík-Njarðvík   61-51
Keflavík: Pálína Gunnlaugsdóttir 17/7 fráköst, 
Lisa Karcic 14/16 fráköst/4 varin skot, Ingibjörg 
Jakobsdóttir 14, Bryndís Guðmundsdóttir 7/5 
fráköst/5 stoðsendingar, Marina  Caran 7/4 
fráköst, Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 2/9 fráköst. 
Njarðvík : Julia Demirer 14/14 fráköst, Shayla 
Fields 12/7 fráköst, Dita Liepkalne 10/13 
fráköst/5 stoðsendingar, Ólöf Helga Pálsdóttir 
8, Auður R. Jónsdóttir 4/4 fráköst, Eyrún Líf 
Sigurðardóttir 3.

N1-deild kvenna:
Valur-Fram   24-20 (10-9)
Mörk Vals (skot) : Ragnhildur Rósa Guðmunds-
dóttir 5 (10), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 4 (10), 
Rebekka Rut Skúladóttir 3 (6), Anna Úrsúla 
Guðmundsdóttir 3 (5), Anett Köbli 3/2 (7/4), 
Karólína B. Gunnarsdóttir 3 (3), Camilla Transel 
1 (2), Kristín Guðmundsdóttir 1 (3), Íris Ásta 
Pétursdóttir 1 (4).
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsdóttir 23 (24/4, 
49%).
Hraðaupphlaupsmörk: 6 (Rebekka 2, Ragnhildur, 

Anna Úrsúla, Karólína, Camilla)
Fiskuð víti: 5 (Íris, Anna Úrsúla 2, Ragnhildur)
Utan vallar: 12 mínútur.
Mörk Fram (skot): Karen Knútsdóttir 8/2 (15/3), 
Stella Sigurðardóttir 6/3 (14/4), Guðrún Þóra 
Hálfdánardóttir 2 (4), Ásta Birna Gunnars-
dóttir 1 (4), Sigurbjörg Jóhannsdóttir 1(2), Pavla 
Nevarilova 1(2, Birna Berg Haraldsdóttir 1 (2).
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 16/2 (24/2, 
40%),
Hraðaupphlaupsmörk: 1 (Ásta Birna )
Fiskuð víti: 6 (Pavla 3, Karen 2, Ásta Birna)
Utan vallar: 12 mínútur
Staðan í einvíginu er 1-0 fyrir Val. Næsti leikur 
liðanna fer fram í Safamýri á sunnudag klukkan 
16.00.

Sænski körfuboltinn:
Sundsvall-Södertalje   78-63
Jakob Örn Sigurðarson skoraði 8 stig, gaf 8 
stoðsendingar og tók 4 fráköst fyrir Sundsvall. 
Hlynur Bæringsson skoraði 6 stig, tók 8 fráköst 
og gaf 4 stoðsendingar fyrir sama lið.
Staðan í undanúrslitaeinvígi liðanna er því 1-0 
fyrir Sundsvall.

ÚRSLIT

KÖRFUBOLTI Þrjú ár þykir langur 
tími í bið eftir þeim stóra í mekka 
kvennakörfunnar í Keflavík en 
Keflavíkurkonur eru nú Íslands-
meistarar á ný eftir 61-51 sigur á 
Njarðvík í Toyota-höllinni í gær í 
þriðja leik liðanna í úrslitaeinvígi 
Iceland Express-deildar kvenna. 

Þetta er fjórtándi Íslandsmeist-
aratitill kvennaliðs Keflavíkur 
þrátt fyrir að það séu ekki nema 
23 ár síðan að sá fyrsti kom í hús 
árið 1988.

Keflavík vann einvígið 3-0 og 
alls 6 af 7 leikjum sínum í úrslita-
keppninni í ár. Keflavíkurkonur 
eru þar með fyrsta liðið í fjögur 
ár sem vinnur tvöfalt í kvennabolt-
anum, það er, tekur báða stóru titl-
ana, Íslandsmótið og bikarinn, en 
Haukar höfðu afrekað það síðast 
árið 2007.

Keflavík komst í 17-2 í fyrsta 
leikhluta og var alltaf skrefinu á 
undan þrátt fyrir að Njarðvíkur-
liðið hafi nokkrum sinnum náð að 
minnka muninn niður í tvö stig. 
Njarðvíkurkonum tókst aldrei að 
komast yfir og Keflavíkurliðið 
fagnaði

„Tilfinningin er alltaf jafngóð,“ 
sagði Pálína Gunnlaugsdóttir eftir 
að Íslandsmeistaratitilinn var í 
höfn. „Þetta var besti leikurinn 
okkar í úrslitaeinvíginu og í kvöld 
náðum við loksins að sýna okkar 
besta andlit. Flestum stelpunum í 

okkar liði dauðlangaði í sumarfrí í 
kvöld,“ sagði Pálína.

„Njarðvík er með hörkulið og 
þær hefðu alveg eins getað unnið 
okkur. Við vorum heppnar í fyrsta 
leiknum, áttum svo fínan annan 
leikhluta í leik númer tvö og svo 
vorum við bara með þetta í kvöld. 
Þetta leit út fyrir að vera burst í 
byrjun en við vissum samt alveg 
að Njarðvík myndi koma til baka,“ 
sagði Pálína sem átti frábæran 
leik, fór fyrir Keflavíkurliðinu á 
báðum endum vallarins og endaði 
með 17 stig og 7 fráköst.

„Ég var ákveðin í kvöld því mig 
langaði í sumarfrí. Ef við hefðum 
tapað í kvöld þá hefði ég þurft að 
fara á æfingu í fyrramálið,“ sagði 
Pálína sem var að verða Íslands-
meistari í fjórða sinn á síðustu 
sex árum.  „Þetta er bara æðislegt 
og tilfinning sem er ekki hægt að 
lýsa,“ sagði Pálína.

Auk Pálínu átti Ingibjörg Jak-
obsdóttir góðan leik en hún kom 
til Keflavíkur fyrir tímabilið og 
var að verða Íslandsmeistari í 
fyrsta sinn á ferlinum. Annars var 
það breiddin sem landaði þessum 
sigri umfram allt annað og þegar 
úrslitaeinvígið er gert upp verður 
erfitt að taka einn leikmann Kefla-
víkurliðsins út úr þegar velja á 
besta leikmann úrslitakeppninnar. 
Marina Carin var frábær í fyrsta 
leik, Bryndís Guðmundsdóttir lék 
frábærlega í öðrum leik og svo átti 
Pálína stjörnuleik í gær.

Njarðvíkurliðið steig risaskref 
með því að komast í úrslitin í 
fyrsta sinn en eftir grátlegt tap í 
fyrsta leiknum var alltaf á bratt-
ann að sækja. Öskubusku-ævintýr-
ið endaði því á sópi.

Eftir öll silfurverðlaunin á und-
anförnum árum tókst Jóni Hall-
dóri Eðvaldssyni og stelpunum 
hans loksins að landa gullinu og 
uppskera fyrstu tvennuna í Kefla-
vík síðan tímabilið 2003-2004.

 ooj@frettabladid.is

TVÖFALT HJÁ KEFLAVÍK
Keflavík er Íslandsmeistari í kvennakörfunni í fjórtánda sinn á 23 árum eftir 
sigur á Njarðvík í þriðja úrslitaleiknum í Keflavík í gær. Keflavík vann úrslita-
einvígið 3-0, sex af sjö leikjum úrslitakeppninnar og báða stóru titla tímabilsins.

BIKARINN Á LOFT Birna Valgarðsdóttir 
tók á móti bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SIGURKOSSINN Keflavíkurstelpur taka hér á móti Íslandsbikarnum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍE.

HANDBOLTI Valsstúlkur unnu virki-
lega mikilvægan sigur, 24-20, í 
gær gegn Fram í fyrsta leik lið-
anna um Íslandsmeistaratitilinn. 
Leikurinn var jafn stóran part 
af leiktímanum en Valur sleit 
sig frá gestunum undir lokin og 
vann flottan sigur. Guðný Jenný 
Ásmundsdóttir, markvörður Vals, 
var hreint út sagt stórkostleg en 
hún varði 23 skot og lagði grunn-
inn af sigri Vals í gær.

„Það er gríðarlega mikilvægt 
að byrja einvígið vel,“ sagði Stef-
án Arnarson, þjálfari Vals, eftir 
sigurinn í gær.

„Fyrsti leikurinn er alltaf mjög 
erfiður og mikil barátta einkennir 
liðin. Mistökin voru mörg í kvöld 
og ég bjóst svo sem alveg við því. 
Við klárum leikinn í kvöld á frá-

bærri vörn og stórkostlegri mark-
vörslu. Ég reikna með háu spennu-
stigi allt einvígið og við verðum 

bara að læra að notfæra okkur 
það,“ sagði Stefán.

„Það er alltaf hundfúlt að tapa 
svona leik,“ sagði Einar Jónsson, 
þjálfari Fram, eftir tapið gegn Val 
í gær.

„Ég sé samt margt jákvætt 
eftir þennan leik sem liðið á að 
geta byggt á. Við vorum að spila 
fínan varnarleik og börðumst allan 
tímann, en það sem verður okkur 
að falli hér í kvöld eru 18 tapaðir 
boltar eftir tæknifeila hjá mínum 
leikmönnum. Í raun og veru spil-
um við einnig ágætan sóknarleik 
og náum að skapa okkur fullt af 
færum sem við hefðum mátt nýta 
betur. Við þurfum bara að skoða 
alla þessa hluti og jafna síðan ein-
vígið í næsta leik á okkar heima-
velli,“ sagði Einar. - sáp

Valur hóf úrslitaeinvígið gegn Fram vel er liðin mættust í Vodafonehöllinni í gær:

Valsstúlkur unnu fyrstu orrustuna 

BARÁTTA Íris Ásta Pétursdóttir stöðvar 
hér Karen Knútsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



• FRÁBÆR VERÐ Á FLOTTUM MERKJUM •

SPORT-OUTLET Á 2JA ÁRA AFMÆLI UM ÞESSAR
MUNDIR OG BÝÐUR ÞVÍ TIL TILBOÐSVEISLU

TIL HAMINGJU MEÐ
AFMÆLIÐ OKKAR

TIL HAMINGJU MEÐ
AFMÆLIÐ OKKAR

Vínlandsleið 6-8  113 Reykjavík 

Opið:  Virka daga kl. 11-18   
Laugardaga kl. 11-16

OPIÐ SUNNUDAG KL. 13-17

HLAUPASKÓR-DÖMU
STÆRÐIR: 36-39

VERÐ: 9.990 kr.
FULLT VERÐ: 29.990 kr.

RALLY MATCH SKÓR-HERRA
STÆRÐIR: 41-46

VERÐ: 4.990 kr.
FULLT VERÐ: 15.990 kr.

HETTUPEYSA KRAKKA
STÆRÐIR: 128-164

VERÐ: 2.490 kr.
FULLT VERÐ: 7.990 kr.

STUTTERMABOLUR 
KRAKKA

STÆRÐIR: 128-164

VERÐ: 1.490 kr.
FULLT VERÐ: 4.990 kr.

RENND HETTUPEYSA
DÖMU

STÆRÐIR: XS-L

VERÐ: 4.990 kr.
FULLT VERÐ: 14.990 kr. NÆRBUXUR-DÖMU

STÆRÐIR: XS-L

VERÐ: 990 kr.
FULLT VERÐ: 4.990 kr.

CRETE SKÓR-DÖMU
STÆRÐIR: 36-42

VERÐ: 4.990 kr.
FULLT VERÐ: 7.990/8.990 kr.

Vara Fullt verð Outlet-verð
Boundary sundbuxur 8.990 kr. 3.990 kr.
Esoteric sundbolur 6.990 kr. 3.990 kr.
v5.10 markmannshanskar 3.490 kr. 2.490 kr.
Originals Puma peysa 17.990 kr. 9.990 kr.
Puma bómullarbuxur 6.990 kr. 3.990 kr.

VERÐDÆMIVERÐDÆMI
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FÓTBOLTI Manchester United getur 
náð tíu stiga forskoti á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar í dag tak-
ist liðinu að leggja Fulham á Old 
Trafford. Arsenal spilar ekki fyrr 
en á morgun, sem fer í taugarnar 
á Arsene Wenger, stjóra Ars enal, 
enda gæti bilið stækkað fyrir 
hvern leik Arsenal og sett auka-
pressu á hans lið.

Man. Utd verður án Waynes 
Rooney í dag þar sem hann er í 
tveggja leikja banni vegna munn-
safnaðar. Það eru slæm tíðindi 
fyrir liðið, þar sem Rooney hefur 
loksins verið að finna taktinn í síð-
ustu leikjum. Í hans stað kemur 
markahæsti leikmaður deildar-
innar, Dimitar Berbatov, sem 
hefur mátt sætta sig við ansi mikla 
bekkjarsetu meðan Rooney og Jav-
ier Hernandez hafa spilað.

„Ég er kátur yfir að Rooney 
spilar ekki, enda var hann frábær 
gegn Chelsea. Það er plús fyrir 
okkur að hann skuli ekki spila,“ 
sagði Mark Hughes, stjóri Fulham, 
en hvað finnst honum um bannið 
sem Rooney fékk? „Það rífa allir 
kjaft og það sést oft. Hann gerði 
aftur á móti mistök með því að tala 
svona beint í myndavélina.“

Drengirnir hans Hughes hafa 
aðeins tapað einum af síðustu sex 
leikjum sínum í deildinni og mæta 
því nokkuð brattir til leiks á Old 

Trafford. „Við erum auðvitað að 
spila gegn besta liðinu og besta 
stjóranum. Að vinna slíkan leik er 
magnað afrek,“ sagði Hughes, sem 
lék með Man. Utd til margra ára.

„Við erum svekktir með bann 
Rooneys en það mun þjappa okkur 
saman engu að síður. Það er frá-
bær andi í hópnum,“ sagði Sir Alex 
Ferguson, stjóri Man. Utd, sem er 
án fleiri leikmanna en Rooney.

„Rafael er ekki klár í slag-
inn. Hann ætti þó að geta spil-
að á þriðjudag. Wes Brown og 
John O’Shea eru aftur á móti til-
búnir. Við erum að fá menn smám 
saman til baka og Anderson stend-
ur okkur einnig til boða. Ég á enn 
eftir að ákveða liðið og verð að 
hafa Meistaradeildarleikinn gegn 
Chelsea á þriðjudag í huga. Ful-
ham er erfitt lið og spegilmynd 
stjórans síns – grjóthart og bar-
áttuglatt. Við verðum því að sýna 
góðan leik,“ sagði Ferguson.

Carlo Ancelotti, stjóri Chelsea, 
mun eflaust líka gera einhverjar 
breytingar á sínu liði vegna Meist-
aradeildarleiksins eftir helgi. 
David Luiz kemur klárlega aftur 
inn í lið Chelsea og Yossi Benayo-
un gæti einnig spilað sinn fyrsta 
leik síðan í september. Alex verður 
aftur á móti á bekknum þar sem 
hann er ekki enn búinn að ná sér 
fullkomlega af meiðslum sínum. 

Það er mikið slúðrað um Chelsea 
þessa dagana, þá helst um framtíð 
stjórans Carlo Ancelotti, en fyrir-
liðinn John Terry sagði í gær að 
allir í klefanum styddu stjórann 
sinn. henry@frettabladid.is

Verður Fulham áfram til 
vandræða fyrir Man. Utd?
Manchester Utd tekur á móti Fulham í dag án Wayne Rooney. Fulham hefur oft 
reynst United erfitt í gegnum tíðina. Arsenal spilar á morgun gegn Blackpool á 
útivelli en Chelsea tekur á móti Wigan. Man. City og Liverpool spila á mánudag.

PIRRAÐIR Fulham náði 2-2 jafntefli gegn Man. Utd fyrr í vetur en United sættir sig ekki við neitt minna en þrjú stig í dag. 
 NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Roman Abramovich, eigandi Chelsea, elskar 
Meistaradeild Evrópu rétt eins og litlir strákar 
elska Leiftur McQueen. Hann hefur látið hafa 
það eftir sér að lag keppninnar sé eitt af hans 
uppáhalds, keppnisfyrirkomulagið fullkomið og 
hann þráir bikarinn og hans stóru eyru.

Í Meistaradeildinni hefur enginn verið óheppn-
ari en Roman. Árið 2005 féll lið hans úr leik gegn 
Liverpool á marki sem enginn veit enn þann dag 
í dag  hvort hafi verið inni eða ekki.  Árið 2008 
í Moskvu  var hann einni spyrnu frá fyrirheitna 
landinu en þá tók John Terry upp á því að renna 
á rassinn í aðhlaupi og skaut boltanum í stöng. 
Svo ári seinna lenti hann í Norðmanninum Tom 
Henning Övrebro sem flautaði Chelsea úr keppni 
í undanúrslitum Meistarardeildinnar.  Þegar betur 
er að gáð er með ólíkindum að engin rannsókn 
hafi farið fram eftir þann leik því dómarnir sem 
féllu gegn Chelsea voru ótrúlegir. 

Á miðvikudag var enn eitt slæma kvöldið hjá 
Roman í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar, lið 
hans tapaði 0-1 fyrir Manchester United. Hún var 

kunnugleg sagan fyrir Rússann því á loka-
mínútu leiksins braut Patrice Evra leikmaður 
Manchester United á Ramirez leikmanni 
Chelsea. Klárt víti og rautt en spænskur 
dómari lét leikinn halda áfram. Enn 
falla hlutirnir ekki fyrir Íslandsvininum 
Roman.

Það verður við ramman reip að 
draga hjá Chelsea á þriðjudag á Old 
Trafford en eitt er víst að ef Carlo 
Ancelotti, knattspyrnustjóra Chelsea, 
mistekst að slá Manchester United 
úr leik þá verður hann ekki kallinn 
í brúnni á Brúnni á næstu leiktíð. 
Roman er óhræddur við skipta, sama 
hvað það kostar. Það sannar 300 milljón 
dollara skilnaður hans árið 2007 og þeir 
sex knattspyrnustjórar sem hann hefur ráðið 
og rekið frá því hann keypti liðið á fallegum 
sumardegi 2003.

Sigur á þriðjudag, Carlo, eða þú færð að sofa 
með fiskunum, eða missir djobbið alla vega!

Ciao Carlo
Hjörvar Hafliðason sparkspekingur

BADMINTON Ragna Ingólfsdóttir 
úr TBR getur jafnað met Elsu 
Nielsen á meistaramóti Íslands í 
badminton sem fram fer í TBR-
húsunum við Gnoðarvog um 
helgina. 

Ragna á möguleika á að verða 
Íslandsmeistari í einliðaleik í 
áttunda sinn á níu árum en Elsa 
Nielsen á metið eftir að hafa 
orðið átta sinnum Íslandsmeistari 
á árunum 1991 til 2000. Ragna 
er sigurstranglegust á mótinu 
en hún fær örugglega mestu 
keppnina frá Tinnu Helgadóttur 
sem hefur staðið sig með prýði í 
dönsku deildinni. 

Helgi Jóhannesson úr TBR er 
með fyrstu röðun í einliðaleik 
karla á mótinu og því talinn lík-
legur til að vinna titilinn fjórða 
árið í röð en hann fær væntan-
lega mestu keppnina frá Atla 
bróður sínum. Úrslitin í mótinu 
ráðast með úrslitaleikjum á 
sunnudaginn.  - óój

Meistaramótið í badminton:

Jafnar Ragna 
met Elsu?

RAGNA INGÓLFSDÓTTIR Getur unnið 
sinn áttunda titil.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FIMLEIKAR Íslandsmeistararnir 
Viktor Kristmannsson og Thelma 
Rut Hermannsdóttir náðu bestum 
árangri Íslendinga á Evrópu-
mótinu í áhaldafimleikum í Berl-
ín í Þýskalandi.

Viktor Kristmannsson bar 
af íslensku strákunum og náði 
79.600 stigum í fjölþrautinni sem 
skilaði honum í 40. sæti. Bróð-
ir hans, Róbert Kristmannsson, 
fékk 76.850 í einkunn og endaði í 
54. sæti, þremur sætum á undan 
Ólafi Garðari Gunnarssyni. 

Thelma Rut Hermannsdóttir 
fékk 46.900 í einkunn og endaði 
í 49. sæti. Hún var sex sætum á 
undan Dominiqua Ölmu Belányi, 
Embla Jóhannesdóttir lenti í 56. 
sæti og Jóhanna Rakel Jónasdótt-
ir varð í 58. sætinu. - óój

Evrópumótið í fimleikum:

Tvö komust inn 
á topp fimmtíu

VIKTOR OG THELMA RUT Urðu Íslands-
meistarar á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI KR-ingurinn Brynjar 
Þór Björnsson átti sögulegt kvöld 
í DHL-höllinni í fyrrakvöld 
og varð þar fyrsti íslenski 
leikmaðurinn sem skorað 34 
stig fyrir sigurlið í í oddaleik 
um sæti í lokaúrslitum í sögu 
úrslitakeppninnar. 

Brynjar skoraði stigin sín 34 
á 32 mínútum og úr 21 skoti en 
hann hefur brotið tuttugu stiga 
múrinn í fimm af sjö leikjum KR 
í úrslitakeppninni. 

Brynjar var í miklu stuði 
í þremur síðustu leikjum 
einvígisins á móti Keflavík þar 
sem hann skoraði 26,3 stig að 
meðaltali og setti alls niður 
þrettán þrista. 

Brynjar var aðeins einu 
stigi frá því að jafna stigamet 
Íslendings í slíkum leik en 
Falur Harðarson skoraði 35 stig 
fyrir Keflavík á móti Njarðvík 
í oddaleik undanúrslitanna 
1998. Falur átti auk þess 10 
stoðsendingar í leiknum en það 
dugði þó ekki til sigurs.

Ívar Webster átti áður metið 
í sigurleik en hann skoraði 31 
stig fyrir Hauka á móti Val í 
undanúrslitum 1985.  - óój

Flest stig Íslendings í oddaleik 
um sæti í úrslitum:

35 stig  Falur Harðarson, Keflavík
 í tapleik á móti Njarðvík 1998
34 stig Brynjar Þór Björnsson, KR 
 í sigurleik á móti Keflavík 2011 
31 stig  Guðni Guðnason, KR 
 í tapleik á móti Keflavík 1992
31 stig  Ívar Webester, Haukum 
 í sigurleik á móti Val 1985
29 stig  Valur Ingimundarson, Njarðvík 
 í sigurleik á móti Val 1988
28 stig Sigurður Þorvaldsson, Snæfelli 
 í sigurleik á móti KR 2010
27 stig Kristinn Friðriksson, Keflavík 
 í tapleik á móti Njarðvík 1994
26 stig Teitur Örlygsson, Njarðvík 
 í sigurleik á móti Keflavík 1998
26 stig   Sturla Örlygsson, Val 
 í sigurleik á móti Keflavík 1987

Brynjar Þór Björnsson:

Einu stigi frá 
stigameti Fals

BRYNJAR ÞÓR BJÖRNSSON Fór illa með 
Keflvíkingana á fimmtudagskvöldið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LAUGARDAGUR:
Wolves - Everton
Blackburn - Birmingham
Bolton - West Ham
Chelsea - Wigan
Man. Utd - Fulham
Sunderland - WBA
Tottenham - Stoke
SUNNUDAGUR:
Blackpool - Arsenal
Aston Villa - Newcastle
STAÐA EFSTU OG NEÐSTU LIÐA:
Man United 31 19 9 3 68-32 66
Arsenal 30 17 8 5 59-29 59
Man City 31 16 8 7 50-27 56
Chelsea 30 16 7 7 54-25 55
Tottenham 30 13 11 6 41-34 50
Liverpool 31 13 6 12 42-38 45
Everton 31 9 14 8 42-41 41
------------------------------------------------------------
Birmingham 30 7 13 10 30-42 34
Aston Villa 31 8 10 13 39-53 34
Blackpool 31 9 6 16 45-63 33
West Ham 31 7 11 13 38-53 32
Wolves 31 9 5 17 36-53 32
Wigan Athletic 31 6 13 12 29-51 31

HELGIN



  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 19. lau. 10 - 18. sun. 12 - 18  OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16   OPIÐ: mán. - fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 12 - 18

 OPIÐ: mán. - mið. 11 - 19. fim. 11 - 21. fös. 11 - 19. lau. 11 - 18. sun. 13 - 18 OPIÐ: mán. - fös. 10 - 18. lau. 10 - 16

Hlaupaskór með gel-dempun undir tábergi og hæl. 
Innanfótarstyrking. Dömu- og herrastærðir.

Léttir og þægilegir hlaupaskór byggðir á hinni nýju 
Lunar-tækni, sem tekur högg og álag af fætinum.  
Dömu- og herrastærðir.

Hlaupaskór með gel-dempun undir tábergi og hæl.  
Dömu- og herrastærðir.

Einstaklega léttir hlaupaskór með adiPRENE-
dempun undir tábergi og hæl. 
Dömu- og herrastærðir.

Hlaupabuxur úr teygjanlegu efni með mjög 
góðri öndun. Dömu- og herrastærðir.

Hlaupa- og æfingabolur úr léttu efni með mjög 
góðri öndun. Dömu- og herrastærðir, margir litir.

Hlaupa- og æfingabolur úr teygjanlegu dri-fit-efni 
með öndun. Litir: Rauður, bleikur. Dömustærðir.

Hlaupa- og æfinga-kvartbuxur úr teygjanlegu 
dri-fit efni með öndun. Dömustærðir.

Hlaupaskór með loftpúðum. 
Dömu- og herrastærðir.

Hlaupaskór með gel-dempun 
undir hæl. Dömu- og herrastærðir.
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SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁR EINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

08.00 Morgunstundin okkar 

10.30 Alla leið (1:5) (e)

11.20 Landinn (e)

12.00 Aukafréttatími - Icesave 

12.30 Silfur Egils

13.50 Meistaramót Íslands í 
badminton Bein útsending frá úr-
slitum á Meistaramóti Íslands í bad-
minton sem fram fer í TBR-húsinu í 
Reykjavík.

15.30 Sportið (e)

16.00 Úrslitakeppnin í hand-
bolta Bein útsending frá leik í úr-
slitakeppni kvenna.

17.50 Táknmálsfréttir 

18.00 Stundin okkar

18.28 Með afa í vasanum 
(32:52) 

18.40 Skúli Skelfir (23:52) 

18.51 Ungur nemur - gamall 
temur (10:30) 

19.00 Fréttir 

19.35 Veðurfréttir 

19.45 Landinn

20.20 Tími nornarinnar (3:4)  

21.15 Lífverðirnir Dönsk þáttaröð 
um viðburðaríkt og háskalegt starf líf-
varða í dönsku öryggislögreglunni. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

22.15 Sunnudagsbíó - Áran 
Uppstoppari á villigötum skipulegg-
ur hinn fullkomna glæp. Argentínsk 
verðlaunamynd frá 2005.

00.25 Silfur Egils (e)

01.45 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok 

13.35 Dr. Phil (150:181) 

14.15 Dr. Phil (151:181) 

15.00 Dr. Phil (152:181) 

15.40 Spjallið með Sölva (8:16) 

16.20 Matarklúbburinn (2:7) 

16.45 Innlit: útlit (5:10) 

17.15 Dyngjan (8:12) 

18.05 HA? (12:15) 

18.55 Girlfriends (4:22) 

19.20 30 Rock (18:22) Bandarísk 
gamanþáttaröð.

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (26:46) 

20.10 Top Gear (6:7)

21.10 The Defenders (13:18) 

22.00 Californication (3:12) 

22.30 Blue Bloods (10:22) Ný 
og hörkuspennandi þáttaröð frá 
framleiðendum Sopranos fjölskyld-
unnar með Tom Selleck í hlutverki 
Franks Reagans, lögreglustjóra New 
York borgar.

23.15 Royal Pains (10:18) 

00.05 Saturday Night Live 
(15:22) 

01.00 The Defenders (13:18)

01.45 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

06.05 Fréttir

07.00 Harry og Toto

07.10 Áfram Diego, áfram!

07.35 Tommi og Jenni 

08.00 Algjör Sveppi

09.15 Ofuröndin

09.40 Histeria! 

10.05 Pirates Who Don‘t Do 
Anything

11.30 Sorry I‘ve Got No Head

12.00 Hádegisfréttir 

12.30 Nágrannar

12.50 Nágrannar 

13.10 Nágrannar 

13.30 Nágrannar

13.50 Nágrannar

14.10 Smallville (22:22) 

14.55 Grey‘s Anatomy (18:22) 

15.40 Arnar og Ívar á ferð og 
flugi (3:5) 

16.10 Hamingjan sanna (4:8) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.25 Frasier (10:24) 

19.50 Sjálfstætt fólk 

20.35 Chase (15:18) Hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Jerry Bruckheimer 
um lögreglukonuna Annie Frost. 

21.20 Pressa (4:6) Nú hafa liðið 
nokkur ár frá því við skildum við 
blaðakonuna Láru en hún vinnur 
nú sem upplýsingafulltrúi olíufélags. 
Þegar forstjórinn er grunaður um að 
vera viðriðinn morð á ungri konu 
vaknar óbilandi sannleiksþrá Láru.

22.10 Boardwalk Empire (8:12) 
Þættirnir gerast í Atlantic City í kring-
um upphaf bannáranna í Banda-
ríkjunum, þegar mörg glæpagengi 
spruttu fram og græðgin var alls-
ráðandi.

23.00 60 mínútur

23.45 Daily Show: Global Ed.

00.10 The Event (14:23)

00.55 Nikita (5:22) 

01.40 The Diplomat

03.10 The Diplomat

04.40 Frasier (10:24) 

05.05 Pressa (4:6) 

05.50 Fréttir

08.00 Dave Chappelle‘s Block 
Party

10.00 Beverly Hills Cop 

12.00 Liar Liar

14.00 Dave Chappelle‘s Block 
Party

16.00 Beverly Hills Cop 

18.00 Liar Liar

20.00 How She Move

22.00 Twelve Monkeys

00.05 Darfur Now

02.00 Kings of South Beach

04.00 Twelve Monkeys 

13.40 Bak við tjöldin: Söng-
keppni framhaldsskólanna

14.20 Bold and the Beautiful

14.40 Bold and the Beautiful

15.00 Bold and the Beautiful

15.20 Bold and the Beautiful

15.40 Bold and the Beautiful

16.00 Sorry I‘ve Got No Head 

16.35 Söngkeppni framhalds-
skólanna 2011

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.45 Auddi og Sveppi

20.15 American Idol (24:39) Úr-
slitaslagurinn heldur áfram í Americ-
an Idol og aðeins níu bestu söngv-
ararnir eru eftir. Keppendur þurfa 
því að leggja enn harðar að sér til 
þess að vinna hylli og atkvæði al-
mennings.

21.20 American Idol (25:39) Nú 
kemur í ljós hvaða átta keppendur 
halda áfram í American Idol og eiga 
áfram von um að verða næsta söng-
stjarna Bandaríkjanna.

22.10 Jamie Oliver‘s Food Re-
volution (2:6) Í þessari Emmy-
verðlaunaþáttaröð ferðast sjónvarps-
kokkurinn geðþekki til Bandaríkjanna 
með þeim ásetningi að berjast gegn 
offitu, hjartasjúkdómum og sykursýki 
sem er sívaxandi vandamál.

22.55 Sex and the City (8:8)

23.25 Sorry I‘ve Got No Head

23.55 ET Weekend

00.40 Sjáðu

01.05 Fréttir Stöðvar 2 

01.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

07.30 Malasía Bein útsending 
frá kappakstrinum í Malasíu. Þetta er 
annar kappakstur ársins en heims-
meistarinn frá því í fyrra, Sebasti-
an Vettel, fagnaði sigri í fyrsta kapp-
akstrinum, sem fram fór í Melbourne 
í Ástralíu.

10.00 F1: Við endamarkið

10.30 Spænski boltinn: Atl. 
Bilbao - Real Madrid

12.15 Malasía

14.15 F1: Við endamarkið 

14.50 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin - meistaramörk 

15.25 Þýski handboltinn: 
Hamburg - Grosswallstadt

17.05 Evrópudeildarmörkin 

18.00 The Masters Bein útsend-
ing frá lokadeginum á fyrsta risa-
móti ársins, The Masters. Allir bestu 
kylfingar heims berjast um ein eftir-
sóttustu verðlaunin í golfheiminum, 
græna jakkann.

23.00 NBA körfuboltinn: Or-
lando - Chicago Leikurinn var 
sýndur í beinni útsendingu á Sport 3 

11.10 Blackadder the Third  11.40 
Blackadder the Third  12.10 Blackadder 
the Third  12.40 Blackadder the Third  
13.10 Blackadder the Third  13.40 
Blackadder Goes Forth  14.10 Blackadder 
Goes Forth  14.40 Blackadder Goes Forth  
15.10 Blackadder Goes Forth  15.40 
Blackadder Goes Forth  16.10 Blackadder 
Goes Forth  16.40 New Tricks  17.30 
New Tricks  18.20 Silent Witness  19.10 
Silent Witness  20.00 Ashes to Ashes  
20.55 Hunter  21.50 New Tricks  22.40 
New Tricks  23.30 Ashes to Ashes  00.20 
Silent Witness

08.45 Historien om  08.55 Oggy og 
kakerlakkerne  09.05 Splint & Co  09.35 
That‘s So Raven  10.00 DR Update - 
nyheder og vejr  10.10 Boxen  10.25 
Black Business  11.00 Livet skal nydes  
11.30 Vores Liv  12.00 Gudstjeneste i 
DR Kirken  12.45 Bonderøven  13.45 
Downton Abbey  16.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret  17.00 OBS  17.05 
De kære dyrebørn  18.00 Downton 
Abbey  19.00 21 Søndag  19.40 
Fodboldmagasinet  20.05 The Pacific  
21.00 Real Crimes eps 3.7  21.45 Det 
Nye Talkshow med Anders Lund Madsen

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norður-
lands er endurtekið allan sólar-
hringinn og um helgar.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Sumar raddir 09.00 
Fréttir 09.03 Landið sem rís 10.00 Fréttir 
10.05 Veðurfregnir 10.15 Jónas Hallgrímsson 
og íslensk ljóðhefð 11.00 Guðsþjónusta í 
Neskirkju 12.00 Hádegisútvarp 12.20 
Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Víðsjá 13.50 Útvarpsleikhúsið: Sólborgarmál 
- Fyrri þáttur 15.00 Í sporum hinna 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 
Eru Íslendingar mikil bókaþjóð? 20.10 
Gullfiskurinn 21.10 Tilraunaglasið 22.00 
Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvölds-
ins 22.25 Sker 23.20 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

07.45 Skispor fra 1952 til 1982  08.15 
Migrapolis  08.55 Schrödingers katt  
09.25 FBI  09.55 330 skvadronen  
10.25 Fysikk på roterommet  10.35 
Valiant  11.50 Litt av et liv  12.50 V-cup 
freeride  13.15 4-4-2: 1. div.  15.30 
Åpen himmel  16.00 Bokprogrammet  
16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  
17.45 Sportsrevyen  18.10 Oppdrag 
Sognefjorden  18.40 Elefantbarnehagen  
19.25 Nøtteknekkeren  20.25 Den 
sanne historien  21.15 Kveldsnytt  21.35 
Filmbonanza  22.05 Mesternes mester  
23.05 Nummer 1

18.00 Björn Bjarnason         

18.30 Já         

19.00 Nei         

19.30 Bubbi og Lobbi         

20.00 Hrafnaþing         

21.00 Eru þeir að fá ann         

21.30 Ævintýraför         

22.00 Hrafnaþing               

Dagskrá ÍNN er endurtek-
in um helgar og allan sólar-
hringinn

07.00 Rapport  07.05 Go‘kväll lördag  
07.50 Smartare än en femteklassare  
09.00 Julian Assange - världens kär-
leksaffär  10.00 Rapport  10.05 Dox  
11.30 The Kennedys  13.00 Golf: US 
Masters  14.00 Rapport  14.05 Handboll: 
Elitserien  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Landet runt  17.00 Sportspegeln  17.30 
Rapport  17.55 Regionala nyheter  18.00 
Mästarnas mästare  19.00 Brottet och 
straffet  20.30 Hung  21.00 Golf: US 
Masters  23.00 Rapport  23.05 Smartare 
än en femteklassare

> Bruce Willis
„Ég hef alltaf haft sjálfstraust. Áður en ég varð 
frægur, kom sjálfstraustið mér í vandræði. Eftir 
að ég hlaut frægðina, kom sjálfstraustið mér 
bara í enn meiri vandræði.“

Bruce Willis leikur dæmdan glæpa-
mann sem sendur er aftur í tímann 
til þess að reyna að koma í veg fyrir 
banvænan vírus sem þurrka mun 
út allt mannkynið í kvikmyndinni 
Twelve Monkeys sem er á Stöð 2 
Bíó kl. 22.

Fjörið heldur áfram hjá blaða-
konunni Láru og félögum 
hennar á Póstinum í spennu-
þáttaröðinni Pressu á Stöð 2. 
Það er komið að fjórða þætt-
inum og harka færist í leikinn. 
Danskur Bandidos-klíkumeð-
limur er kominn til landsins 

til að tryggja þagmælsku og 
refsa þeim sem eiga það skilið. 
Hafi Lára einhvern tímann verið í 
vondum málum þá er það núna.

STÖÐ 2 KL. 21.05

Pressa

06.45 Golfing World (60:240) 

07.35 Ryder Cup 2010 (3:4) 

11.50 Ryder Cup 2010 (4:4) 

18.00 World Golf Champions-
hip 2011 (4:4)

00.00 ESPN America 

00.00 Golfing World (60:240) 

00.50 World Golf Champions-
hip 2011 (4:4) 

06.00 ESPN America 

08.20 Chelsea - Wigan

10.05 Swansea - Norwich 

11.50 Premier League World

12.20 Blackpool - Arsenal 
Bein útsending frá leik Blackpool og 
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 Aston Villa - Newcastle 
Bein útsending frá leik Aston Villa 
og Newcastle United í ensku úrvals-
deildinni.

17.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má 
láta fram hjá sér fara. Leikirnir krufð-
ir til mergjar af fagmönnum og líf-
leg og fagleg umræða um enska 
boltann.

18.15 Man. Utd. - Fulham Út-
sending frá leik Manchester United 
og Fulham í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Sunnudagsmessan

21.15 Blackpool - Arsenal

23.00 Sunnudagsmessan

00.15 Aston Villa - Newcastle

02.00 Sunnudagsmessan

v

Opið laugardag kl.10–17 og sunnudag kl. 13–17 Sími 564 4400

VIÐ FLYTJUM Í KAUPTÚN
ÞESS VEGNA SELJUM VIÐ

ALLAR VÖRUR
MEÐ 30-70% AFSLÆTTI 

Í HOLTAGÖRÐUM

F
 A

 B
 R

 I
 K

 A
 N



Vorgleði 
         á svölunum 

FAGNAÐU VORINU MEÐ WEBER Q 
 
Weber Q gasgrillin eru hentug og með stóran persónuleika!   
Q-línan er fullkomin fyrir þig sem vilt geta grillað heima, í 
garðinum, á svölunum, í sumarbústaðnum eða í ferðalaginu. 
Þessi verðlaunaða hönnun gerir grillin fyrirferðalítil og með 
hlutfallslega stóran grillflöt sem gefur þér og þinni fjölskyldu 
margvíslega grillmöguleika. 
 

 Lesið meira á   www.weber.is Weber Q 320 Weber Q 120 m.hjólavagni 
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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

> Seth Rogen
„Ég man eftir því þegar ég fékk 
fyrsta geisladiskinn með Adam 
Sandler og hann var það fyndnasta 
sem ég hafði heyrt í lífinu, og er 
það enn.“

Seth Rogen leikur hasshaus sem 
verður vitni að mafíumorði ásamt 
vini sínum og lenda þeir þannig 
efst á aftökulista mafíósanna 
í gamanmyndinni Pineapple 
Express sem er á Stöð 2 kl. 
22.15 í kvöld.

 Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

08.00 Morgunstundin okkar

10.35 Skólahreysti (3:6) (e)

11.10 Nýsköpun - Íslensk vísindi 
(9:12) (e)

11.40 Að duga eða drepast (22:31) (e)

12.20 Kastljós (e)

12.50 Kiljan (e)

13.45 Þýski boltinn (10:23) (e)

14.45 Austfjarðatröllið

15.45 Gerð myndarinnar Kurteist fólk

16.05 Heita vatnið (e)

17.05 Lincolnshæðir

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Friðþjófur forvitni (1:10)

18.23 Eyjan (1:18)

18.46 Frumskógarlíf (1:13)

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Enginn má við mörgum (Outn-
umbered)

20.10 Alla leið (1:5) Reynsluboltar spá í 
lögin sem keppa í Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva í ár.

21.05 Kvöld (Evening) Dauðvona kona 
segir dætrum sínum frá atburðum sem urðu 
hálfri öld áður og mótuðu líf hennar. Meðal 
leikenda eru Vanessa Redgrave, Toni Collette, 
Claire Danes, Natasha Richardson, Hugh 
Dancy, Meryl Streep og Glenn Close.

23.00 Icesave-kosningarnar

23.30 Ásókn (The Last Sign) 

00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 ESPN America

06.40 Golfing World

07.30 Ryder Cup 2010 (2:4)

18.15 Inside the PGA Tour (14:42)

18.40 World Golf Championship 2011

00.40 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist

13.35 Dr. Phil (e)

14.20 Dr. Phil (e)

15.00 America‘s Next Top Model 
(2:13) (e)

15.45 One Tree Hill (2:22) (e)

16.30 The Defenders (12:18) (e)

17.10 Top Gear (5:7) (e)

18.15 Game Tíví (11:14) (e)

18.45 Girlfriends (3:22)

19.10 Got To Dance (14:15) (e)

20.00 Saturday Night Live (15:22) Stór-
skemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað 
hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá ára-
tugi. Í þáttunum er gert grín að ólíkum ein-
staklingum úr bandarískum samtíma. Grínist-
inn, leikarinn og fyrrverandi blaðamaður The 
Guardian Russel Brand er sérstakur gestaleik-
ari að þessu sinni.

20.55 Married to the Mob Bandarísk 
gamanmynd frá árinu 1988 með Michelle 
Pfeiffer og Alec Baldwin í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um uppljóstrara bandarísku al-
ríkislögreglunnar sem fellur fyrir eiginkonu ný-
látins mafíósa. 

22.40 Last Chance Harvey (e) Róman-
tísk mynd frá árinu 2008 með Dustin Hoff-
man, Emma Thompson og Kathy Baker í að-
alhlutverkum. Harvey Shine er fráskilinn og 
lífsþreyttur Bandaríkjamaður sem starfar við 
að semja auglýsingastef. Hann fer til London 
til að vera viðstaddur brúðkaup dóttur sinn-
ar og kemst að því að hann er í algjöru auka-
hlutverki í eigin fjölskyldu. 

00.15 HA? (12:15) (e)

01.05 Girlfriends (2:22) (e)

01.30 Whose Line is it Anyway? 
(35:39) (e)

01.55 Jay Leno (e)

02.40 Jay Leno (e)

03.25 Pepsi MAX tónlist

07.00 Brunabílarnir

07.20 Strumparnir

07.40 Tommi og Jenni 

08.00 Algjör Sveppi

10.00 Stuðboltastelpurnar

10.25 Latibær

10.45 Fjörugi teiknimyndatíminn

11.10 Bardagauppgjörið

11.35 iCarly (8:45) 

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 American Idol (24:39) 

14.25 American Idol (25:39) 

15.10 Sjálfstætt fólk

15.50 Auddi og Sveppi 

16.20 ET Weekend

17.05 Sjáðu

17.35 Bak við tjöldin: Söngkeppni 
framhaldsskólanna

18.10 Söngkeppni framhaldsskól-
anna: Upphitun

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.49 Lottó 

18.57 Íþróttir 

19.04 Ísland í dag - helgarúrval

19.29 Veður 

19.35 Söngkeppni framhaldsskól-
anna 2011 Bein útsending frá Söngkeppni 
framhaldsskólanna sem fram fer í íþróttahöll-
inni á Akureyri. Í þessari vinsælustu og fjöl-
mennustu söngvarakeppni landsins mæta 
til keppni allir framhaldsskólar landsins og 
er þetta í 21. sinn sem keppnin er haldin. 
Keppnin er sýnd í opinni dagskrá.

22.15 Pineapple Express Drepfyndin 
gamanmynd með Seth Rogen, James Franco, 
Gary Cole og Rosie Perez í aðalhlutverk-
um. Tveir hasshausar verða vitni að mafíu-
morði og lenda þannig efst á aftökulista 
mafíósanna. 

00.05 Snow Angels Dramatísk mynd 
með Kate Beckinsale og Sam Rockwell í að-
alhlutverkum. 

01.50 Leatherheads

03.40 10.000 BC

05.25 ET Weekend 

08.00 Four Weddings And A Funeral
10.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
12.00 Fletch
14.00 Four Weddings And A Funeral
16.00 Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby
18.00 Fletch
20.00 Blonde Ambition
22.00 The Hitcher
00.00 Margot at the Wedding 
02.00 Rock Monster
04.00 The Hitcher
06.00 How She Move

16.20 Nágrannar

16.40 Nágrannar 

17.00 Nágrannar 

17.20 Nágrannar 

17.40 Nágrannar

18.00 Lois and Clark (10:22) 

18.45 E.R. (21:22) 

19.30 Auddi og Sveppi

20.05 Arnar og Ívar á ferð og flugi 
(3:5) 

20.30 Pressa (3:6) Ný þáttaröð af Pressu. 
Nú hafa liðið nokkur ár frá því við skildum 
við blaðakonuna Láru en hún vinnur nú sem 
upplýsingafulltrúi olíufélags. Þegar forstjór-
inn er grunaður um að vera viðriðinn morð 
á ungri konu vaknar óbilandi sannleiksþrá 
Láru og áður en hún veit af er hún farin að 
stunda rannsóknarblaðamennsku á Póstin-
um á ný. 

21.20 Lois and Clark (10:22) 

22.05 E.R. (21:22) 

22.50 Auddi og Sveppi

23.15 Arnar og Ívar á ferð og flugi 
(3:5)

23.40 Pressa (3:6) 

00.30 Sjáðu

01.00 Fréttir Stöðvar 2 

01.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.45 Australian Grand Prix Bein út-
sending frá tímatökunni fyrir kappaksturinn 
í Malasíu.

09.15 Meistaradeild Evrópu (E) 

11.00 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aradeildin - meistaramörk

11.30 Golfskóli Birgis Leifs (2:12) 

12.00 Australian Grand Prix

13.30 The Masters

15.20 La Liga Report

15.50 Spænski boltinn: Atl. Bilbao - 
Real Madrid Bein útsending frá leik Athletic 
Bilbao og Real Madrid í spænsku úrvals-
deildinni.

17.50 Benfica - PSV

19.30 The Masters Bein útsending frá 
þriðja keppnisdegi á fyrsta risamóti ársins, 
The Masters. Þar keppa allir bestu kylfingar 
heims um ein eftirsóttustu verðlaunin í golf-
heiminum, græna jakkann.

23.00 Spænski boltinn: Barcelona - 
Almeria Útsending frá leik Barcelona og 
Almeria í spænsku úrvalsdeildinni. Leikurinn 
er sýndur í beinni á Sport 3 kl. 17.50 í dag.

01.00 Eric Morales - Marcos Rene 
Maidana Bein útsending frá hnefaleikabar-
daga í Las Vegas.

07.55 Man. City - Sunderland

09.40 Premier League Review

10.35 Premier League World

11.05 Premier League Preview

11.35 Wolves - Everton Bein útsending 
frá leik Wolverhampton Wanderers og Ever-
ton í ensku úrvalsdeildinni.

13.45 Man. Utd. - Fulham Bein útsend-
ing frá leik Manchester United og Fulham í 
ensku úrvalsdeildinni.

16.10 Swansea - Norwich 

18.15 Sunderland - WBA 20.00 Chel-
sea - Wigan

21.45 Tottenham - Stoke Útsending frá 
leik Tottenham og Stoke City í ensku úrvals-
deildinni.

23.30 Bolton - West Ham

01.15 Blackburn - Birmingham

19.00 Ævintýraboxið         
19.30 Punkturinn         
20.00 Hrafnaþing         
21.00 Græðlingur         
21.30 Svartar tungur         
22.00 Björn Bjarnason         
22.30 Já         
23.00 Nei             
 Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn         

„Meira að segja verðið er fallegt ! “

Sérfræðingar í bílum

www.benni.is
Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3330
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

Chevrolet Cruze 1800 LS beinsk. 
Hlaðinn staðalbúnaði - www.benni.is

Verð kr. 2.990 þús.

Ár slaufunnar

Gæði í 100 ár

Opið laugardaga frá kl. 12 - 16

Á þriðjudag komandi hefur ný (en samt ekki alveg 
ný) þáttaröð göngu sína á Stöð 2 þar sem má 
fylgjast með ævintýrum Kenny Powers í þátt-
unum Eastbound and Down.

Umræddur Powers er sennilega einhver 
jafnversta manneskja sem prýtt hefur sjón-
varpsskjái heimsins og er snilldarlega leikinn 
af Danny McBride, en meðal aðstandenda 
þáttarins er erkisnillingurinn Will Ferrell, sem 
leikur lítið hlutverk í þáttunum.
Powers er fyrrverandi hafnaboltahetja sem hefur 
misst hæfileikana eftir því sem aldurinn hefur 
færst yfir og snýr aftur heim í gamla smábæinn þar 
sem hann ólst upp, til að kenna íþróttir og koma 
ferlinum aftur í gang.
Heimsmynd Kenny Powers er einföld. Annað 

hvort er fólk „fokking inni“ eða „fokking úti“. Fyrri hópurinn er 
ansi fámennur þar sem fáir eru þess verðugir nema Kenny 

sjálfur að vera fokking inni. Á vegferð sinni tekst honum að 
misnota traust allra sem hann hittir. Hann fer illa með vini 
sína, konur, fjölskyldumeðlimi og nemendur í gegndar-

lausri sjálfhverfu, en einhvern veginn nær McBride með 
frammistöðu sinni að vinna Powers inn einhverja með-
aumkun og samúð hjá áhorfandanum og eru þessir 
þættir eitt allra fyndnasta efni sem undirritaður hefur 
lengi séð.

Viðbúið er að margir hafi séð þessa þætti, enda voru þeir 
fyrst sýndir í bandarísku sjónvarpi árið 2009 og önnur 

þáttaröð var sýnd vestanhafs síðastliðið haust.
Rétt er að mæla með þessum þáttum sem kjósa 

grínið sitt hrátt og óvægið. Þetta er með því 
betra sem sést hefur.

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON HLAKKAR TIL AÐ ENDURNÝJA KYNNIN VIÐ KENNY POWERS 

Mest sjarmerandi fáviti í öllum heiminum
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Vorið er gengið í garð
Hvað með þinn garð?
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Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

PÁLL ÓSKAR Í PERLUNNI
Það er aðeins ein sneið af frábærri dag-
skrá á 10 ára afmælishátíð Fréttablaðsins 
16. apríl í Perlunni. Fylgstu með!

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

09.45 The Weakest Link 10.35 The Black Adder 
11.10 The Black Adder 11.45 The Black Adder 
12.20 The Black Adder 12.55 The Black Adder 
13.25 The Black Adder 14.00 Blackadder II 14.30 
Blackadder II 15.00 Blackadder II 15.30 Blackadder 
II 16.00 Blackadder II 16.30 Blackadder II 17.00 
Dalziel and Pascoe 17.50 Dalziel and Pascoe 
18.40 The Inspector Lynley Mysteries 19.25 The 
Inspector Lynley Mysteries 20.10 Judge John Deed 
21.00 Jonathan Creek 21.50 Dalziel and Pascoe 
22.40 Dalziel and Pascoe

07.50 Hannah Montana 08.15 Kika og Bob 
08.30 Conrad og Bernhard 08.45 Ramasjang Mix 
09.10 Splint & Co 09.40 Troldspejlet 10.00 DR 
Update - nyheder og vejr 10.10 Tidens tegn - TV 
på tegnsprog 10.55 Sign up 11.10 Før søndagen 
11.20 OBS 11.25 I lære som stjerne 12.30 Merlin 
13.15 Mord på hjernen 14.55 Ørkenens Sønner 
15.55 Min Sport 16.20 Held og Lotto 16.30 TV 
Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Brunos 
Kloshow på DR1 18.00 Karlas kabale 19.30 
Kriminalkommissær Barnaby 21.00 Kunsten stiger 

06.05 Førkveld 06.50 Førkveld 07.30 Debatten 
08.30 Norge rundt 08.55 Ut i naturen. 
Vannskapninger 09.25 Folk 09.55 Shakespeares 
skjulte koder 10.50 Nummer 1 11.30 USA mot 
John Lennon 13.05 Glimt av Norge 13.20 Den 
nordiske smaken 13.50 Kjærlighetshagen 14.20 
Popstokk 15.10 Mesternes mester 16.10 Det 
fantastiske livet 17.00 Lørdagsrevyen 17.45 Lotto-
trekning 17.55 Mesternes mester 18.55 Litt av et 
liv 19.55 Nye triks 20.45 KLM. Møter kjendiser 
21.00 Kveldsnytt 21.15 Infiltratøren 

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 
Sögur af peningum 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 Stjórnarskrá að eigin vali 21.00 Á tón-
sviðinu 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Lestur Passíusálma 22.20 Í sporum hinna 23.15 
Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.15 Go‘kväll 07.00 Rapport 07.05 Uppdrag 
Granskning 08.05 Djursjukhuset 08.35 Huset fullt 
av hundar 09.35 Vintermagasin 10.05 Rapport 
10.15 Så ska det låta 11.15 Mästarnas mästare 
12.15 Vintermagasinet 13.00 Golf: US Masters 
14.00 Rapport 14.05 Handboll: Elitserien 15.50 
Helgmålsringning 15.55 Sportnytt 16.00 Rapport 
16.15 Go‘kväll lördag 17.00 Sverige! 17.30 Rapport 
17.45 Sportnytt 18.00 Smartare än en femteklass-
are 19.00 The Kennedys 20.25 The Big C 20.55 
Rapport 21.00 Golf. US Masters 

SVT 1

Margir af bestu 
söngvurum 
landsins hófu 
feril sinn í Söng-
keppni fram-
haldsskólanna. 
Núna er keppnin 
haldin í 21. sinn 
og hún verður í 
beinni útsend-
ingu og opinni 
dagskrá á Stöð 2.

STÖÐ 2 KL. 19.35

Söngkeppni framhalds-
skólanna 2011



9. apríl 2011  LAUGARDAGUR78

„Þegar ég var á sjó í gamla daga 
kölluðu strákarnir mig Svera, til 
að stytta nafnið,“ segir Sverrir 
Arnar Baldursson, en hann keyrir 
um bæinn á Volvo með einkanúm-
erið SVERI.

Númeraplatan hefur reynst 
örlagavaldur í lífi Sverris. Hann 
stofnaði fyrirtækið Sveri ehf. fyrir 
tveimur árum, en það starfar í 
fæðubótarefnabransanum. Hann 
valdi númeraplötuna þó ekki sjálf-
ur. „Fyrir svona átta árum setti 
ég bílinn á verkstæði og þegar ég 
sótti hann var konan mín búin að 
láta setja númerið á,“ segir Sverrir 
og bætir við að svipurinn á þeim 
Svera hafi verið furðulegur þegar 
bíllinn rann út með nýrri núm-

eraplötu. „Svo fæ ég augnagotur 
frá konunum, en þetta getur þýtt 
ýmislegt hjá þeim.“

Annar prótínáhugamaður, 
vöðva tröllið Egill Einarsson, er 
með einkanúmerið Þykki. Hann 
fékk númeraplötuna í útskriftar-
gjöf frá félögum sínum, sem beittu 
svipaðri aðferð og kona Sverris. 

Sverrir segist þó hafa heyrt að sá 
Þykki hafi frekar viljað vera sá 
Sveri, en Sverrir á númeraplötuna 
og nafnið skuldlaust. „Ég á einka-
rétt á Svera,“ segir hann léttur.

Sverrir hyggst markaðssetja 
sérstök Svera-fæðubótarefni fyrir 
þá sem vilja byggja upp mikinn 
vöðvamassa, en býður einnig upp á 
hefðbundin efni fyrir þá sem kjósa 
að vera rýrari.

En ert þú sjálfur að rífa í lóð?
„Já. Maður verður að vera með 

í þessu ef maður ætlar að kynna 
efnin. Ég má ekki vera spikaður 
eða grindhoraður ef ég ætla að 
reyna að selja einhverjum fæðu-
bótarefni,“ segir Sverrir Sveri og 
hlær. - afb

PERSÓNAN

Svo fæ ég augnagotur 
frá konunum, en 

þetta getur þýtt ýmislegt hjá 
þeim.

SVERRIR ARNAR BALDURSSON 
EIGANDI SVERI EHF.

SVERRIR ARNAR BALDURSSON: ÉG Á EINKARÉTT Á „SVERI”

ÖRLAGARÍKT EINKANÚMER

SÁ SVERI Einkanúmer Sverris hefur reynst örlagavaldur í lífi hans. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær leituðu aðstandendur RFF-
hátíðarinnar að eiganda geisla-
plötu sem árituð hafði verið af 
rapparanum Ghostface Killah. 
Pilturinn hefur nú gefið sig fram 
og er diskurinn því kominn í rétt-
ar hendur. 

„Ég var eiginlega búinn að gefa 
þetta upp á bátinn og það kom því 
skemmtilega á óvart þegar ég las 
fréttina í blaðinu á föstudaginn. 
Mig langar að koma sérstökum 
þökkum til stúlkunnar sem lagði 
þetta á sig fyrir mig,“ segir Ingi-
mar Bjarni Sverrisson, tvítugur 
námsmaður við Menntaskólann í 
Hamrahlíð.

Aðspurður segist Ingimar ekki 
hafa verið sérlega bjartsýnn á að 
fá eiginhandaráritun rapparans 

þar sem hann stóð í þvögunni. „Ég 
var kannski í þriðju röð frá svið-
inu, ef röð mætti kalla, og var því 
ekkert hrikalega bjartsýnn á að 
fá áritun frá honum það var því 
ánægjulegt þegar stúlkan bauðst 
til að hjálpa mér.“ Ingimar þurfti 
að fara fyrr af tónleikunum til að 
ná fari heim og neyddist því til að 
skilja diskinn eftir. „Ég áttaði mig 
ekki á því að stúlkan væri starfs-
maður og vissi því ekki hvert ég 
ætti að leita daginn eftir,“ segir 
Ingimar, sem er að eigin sögn 
ánægður með kveðjuna frá Ghost-
face Killah. - sm

Ánægður aðdáandi Ghostface

SÁTTUR Ingimar Bjarni Sverrisson 
hefur fengið áritaða geislaplötu frá 
Ghostface Killah aftur í hendurnar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leikarinn Tómas Lemarquis fer 
með stórt hlutverk í kvikmynd-
inni The Errors of the Human 
Body sem framleidd er í Þýska-
landi. Tómas leikur þar pólskan 
vísindamann en tökur fóru að 
mestu fram í Max Planck stofn-
uninni, sem er ein stærsta vís-
indastofnun Evrópu. Kvikmynd-
in er í leikstjórn Ástralans Erons 
Sheean og með aðalhlutverk fara 
Rik Mayall, sem lék í The Young 
Ones og The Black Adder, og hin 
þýska Karoline Herfurth, sem 
fór með hlutverk í myndunum 
Ilmurinn og Lesarinn. 

Umboðsmaður Tómasar í 
Berlín kom honum í samband 

við leikstjórann, sem hafði þá 
séð kvikmyndina Nóa Albinóa 
og óskaði eftir Tómasi í hlut-
verk vísindamannsins. „Þetta 
var skemmtilegt verkefni og það 
var mikill heiður að fá að leika 
á móti Rik og Karoline. Hún er 
rísandi stjarna hér í Þýskalandi 
og Rik er goðsögn innan bresku 
grínsenunnar,“ segir Tómas 
og bætir við að Rik sé mjög 
skemmtilegur og gamansamur 
náungi.

Öll samtöl í kvikmyndinni 
fara fram á ensku og því þurfti 
Tómas að leggjast í nokkra rann-
sóknarvinnu þar sem persóna 
hans talar ensku með pólskum 

hreim. „Ég hafði samband við 
fjölda Pólverja hér í Berlín og 
fékk að hlusta á þá tala og tók 
einnig upp á segulband. Það búa 
margir Pólverjar í borginni enda 
er ekki nema um tveggja tíma 
lestarferð héðan til Póllands. 
Þeir voru mjög hjálpsamir við 
undirbúninginn en ég veit ekki 
hvort mér muni takast að blekkja 
þá í þessu hlutverki. Ég vona þó 
að ég nái að blekkja alla aðra,“ 
segir Tómas og hlær.

Búið er að selja dreifingar-
rétt kvikmyndarinnar bæði í 
Þýskalandi og Ástralíu og verð-
ur gaman að sjá hvort hún ratar 
hingað til lands. - sm

Tómas leikur pólskan vísindamann

Í NÆGU AÐ SNÚAST Tómas Lemarquis 
fer með hlutverk pólsks vísindamanns 
í nýrri kvikmynd sem framleidd er í 
Þýskalandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Íris Dögg Einarsdóttir

Starf: Ljós-
myndari 
og listrænn 
stjórnandi 
á Bast 
Magazine.
Aldur: 27 ára.
Fjölskylda: 
Björn 
Stefánsson 
eiginmaður, 
börnin Salka 
Björnsdóttir 
og Drengur Björnsson á leiðinni.
Búseta: Kaupmannahöfn.
Stjörnumerki: Steingeit.

Íris Dögg er einn þriggja aðstandenda 
hins nýja vefrits Bast Magazine.

www.kredia.is
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Daníel Ágúst
The Drift, sólóplata

Miðasala á 

Einföld
þægindi

Platan er komin í verslanir 
og fæst um allt land.

Útgáfutónleikar 13. apríl í Tjarnarbíói

1 2 3

Sun 10.4. Kl. 15:00 Sun 17.4. Kl. 15:00 

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Brák (Kúlan)
Fös 8.4. Kl. 20:00   Þri 12.4. Kl. 20:00 Fös 15.4. Kl. 20:00 síð.sýnU Ö 

Lau 9.4. Kl. 20:00 
Sun 10.4. Kl. 20:00  

Lau 16.4. Kl. 20:00 
Sun 17.4. Kl. 20:00 

Lau 30.4. Kl. 20:00  
Sun 1.5. Kl. 20:00

Hedda Gabler (Kassinn) 

Ö Ö 

Allir synir mínir (Stóra sviðið) 
Mið 13.4. Kl. 20:00   
Fim 14.4. Kl. 20:00 
Mið 27.4. Kl. 20:00  

Lau 30.4. Kl. 20:00 
Mið 4.5. Kl. 20:00 
Fim 5.5. Kl. 20:00

Mið 11.5. Kl. 20:00  
Fim 12.5. Kl. 20:00 
Mið 18.5. Kl. 20:00

Ö U 

Sun 10.4. Kl. 14:00   
Sun 10.4. Kl. 17:00 
Sun 17.4. Kl. 14:00  
Sun 17.4. Kl. 17:00

Sun 1.5. Kl. 14:00 
Sun 1.5. Kl. 17:00
Sun 8.5. Kl. 14:00  
Sun 8.5. Kl. 17:00 

Sun 15.5. Kl. 14:00  
Sun 22.5. Kl. 14:00 

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 
Ö 

Bjart með köflum (Stóra sviðið)
Lau 9.4. Kl. 20:00 2. sýn

Fös 15.4. Kl. 20:00 3. sýn

Lau 16.4. Kl. 20:00 4. sýn

Fim 28.4. Kl. 20:00 5. sýn

Fös 29.4. Kl. 20:00 6. sýn

Fös 6.5. Kl. 20:00 7. sýn

Lau 7.5. Kl. 20:00 8. sýn

Fös 13.5. Kl. 20:00   

Lau 14.5. Kl. 16:00 br.sýn

Fim 19.5. Kl. 20:00 

Ö 

U 

Ö 

U 

Ö 
Ö Ö 

U 

Ö Ö 

Ö 

Ö 

Ö 
U 

U 

Ö 

Ö 

Ö 

U 
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kemur mótleikkonunni 
í form
Hún vakti töluverða athygli, fréttin 
um kynlífsatriði Egils Gillz Einars-
sonar og Maríu Birtu Bjarna-
dóttur í kvikmyndinni Svartur á 
leik sem birtist í Fréttablaðinu á 
föstudag. Egill er auðvitað einn 
vinsælasti einkaþjálfari landsins og 

María sló í gegn í kvikmynd-
inni Óróa. Þetta eru þó 
ekki það eina sem þau 
tvö eru að bralla saman 
því kraftajötunninn er 

með Maríu í einka-
þjálfun hjá sér í 

Hreyfingu enda vill 
leikkonan vera 
í góðu formi 
fyrir tökurnar á 
Svörtum á leik 

því þær verða víst 
líkamlega krefjandi.

Sjarmör sækir landið heim
Stórstjarnan Jake Gyllenhaal er í 
heimsókn hér á landi. Hann sást 
þar sem hann sat að snæðingi 
á Laundromat Café í Austur-
stræti.Ekki er vitað hvað dregur 
þennan mikla meistara, sem hefur 
meðal annars leikið í myndunum 
Brokeback Mountain og Donnie 
Darko, til landsins en næsta víst er 
að hann mun vekja athygli kven-
þjóðarinnar hvar sem 
hann fer. Gyllenhaal 
er einhleypur eftir að 
hafa slitið sambandi 
sínu við söngfuglinn 
Taylor Swift fyrr á 
árinu, en nýjustu 
fréttir herma 
að hann hafi 
nýlega sést 
með Beverly 
Hills 90210 
stjörnunni 
Jessicu 
Lowndes upp 
á arminn. - fgg, 

nýtt

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

1  Vaknaði úr dái eftir 5 vikur 

2  Óttast að glæpagengi séu að 
reyna að útvega sér skotvopn 

3  Eva vonar að Icesave verði 
fellt 

4  Líkan til að taka ákvörðun í 
Icesave 

5  Flutti inn mefedrone en 
gleymdi hlífðarfötunum 

6  Sex íslenskar konur lentu í 
lífsháska í Kambódíu 
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