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Græddu á gulli 
á Grand Hótel 
14. og 15. apríl frá  
kl 11:00 til 19:00

Staðgreiðum 
allt gull, 
silfur, demanta 
og vönduð úr.
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TVEIR 
HEIMAR
„Ég hlakka til að 
koma aftur heim í Kísildal, því hluti af  almennri vellíðan er að  vera í sínu vanalega umhverfi og sinna fastri 

rútínu.“
  

Mikið úrval af fallegum skóm og töskum

25 ár 
á Íslandi

112 Grafarvogi - Sími: 586 1000 - www.husgogn.is

Kojur í bjarga málunumMargar stærðir og gerðir af kojum og rúmum, litlum og stórum, breiðum og mjóum fyrir barnaherbergið og sumarbústaðinn!

Sérverslun með kojur og fylgihluti

Vefverslun
husgogn.is

erum á
Facebook

■ FRAMHALD Á SÍÐU 2

SVANFRÍÐUR FAGNARGömlu kempurnar úr Svanfríði fagna 40 ára afmæli hljóm-
sveitarinnar á tónleikum í Austurbæ í kvöld. Eiríkur Hauks-
son söngvari tekur að sér hlutverk Péturs W. Kristjáns sonar 

heitins sem hefði orðið sextugur á árinu. Einnig koma 
fram söngvararnir Elvar Örn Friðriksson og  Pétur Örn 

Guðmundsson. Rifjuð verða upp vinsæl lög.

D agurinn fer í samveru og kveðju-stund með fjölskyldu og vinum. Það kostar alltaf trega og nokkur 
tár, því maður veit aldrei hvenær næstu 
endurfundir verða. Á móti kemur að tíminn líður fljótt og áður en varir verðum við komin aftur í faðm fjöl-skyldunnar hér heima,“ segir Sólveig sem á morgun á fyrir sér tólf tíma ferða-

lag með eiginmanni og þremur litlum börnum til annarra heimkynna í San Francisco; nánar tiltekið í Kísildalinn þar sem þau hafa verið búsett síðast-liðin níu ár.

TÖFRAR Í SAN FRANCISCO„Við fluttum upphaflega út árið 1999 til 
að stunda framhaldsnám í verkfræði við Michigan-háskóla. Við ætluðum  síðan að koma aftur heim en eitt leiddi 

af öðru og okkur buðust spennandi störf sem freistuðu til að afla okkur reynslu hér úti,“ segir Sólveig. Hún vinnur nú sjálfstætt að ýmsum verk-efnum, en eiginmaður hennar Arnar Hrafnkelsson starfar hjá Google.„Okkur líkar afskaplega vel í San Francisco. Loftslagið er dásamlegt og 

svæðið allt skemmtilegt. Daglegt líf fer 
að mestu í vinnu, skólaskutl og tóm-stundir með börnunum, en um helgar 
njótum við útivistar í borginni og ein-stakri náttúrunni allt um kring,“ segir 
Sólveig og bætir við að á veturna fari fjölskyldan oft á skíði í nálægum fjöllum 
og á sumrin í tjaldútilegu við eitthvert 
vatnanna inni í landi. „Á þessu svæði eru ótrúlega fjöl-breyttir útivistarmöguleikar; allt frá Ólympíu- skíðasvæðinu í Squaw Valley 

til dásamlegra stranda við vötn og Kyrrahafið á sumrin. Á Íslandi förum við svo flesta daga í frábærar sund-laugarnar og gæðum okkur á íslenskum 
mat sem við fáum ekki úti, eins og lambakjöti sem er í uppáhaldi.“

EINFALDIR SAMFUNDIREftir að Sólveig og Arnar fluttu vestur 
um haf hafa þau eignast þrjú börn sem 
nú eru á þriðja til áttunda ári og una hag sínum vel vestra. „Úti höfum við hins vegar enga fjöl-

skyldu upp á að hlaupa með barnaupp-
eldið og þurfum því alfarið að treysta á 
okkur sjálf. Það krefst svo góðs skipu-

HVENÆR ERTU LAUS?SKIPULÖGÐ  Sólveig Kjartansdóttir, rafmagnsverkfræðingur í Kaliforníu, eyddi 

páskafríinu heima, en hún hefur hannað einstaka skipulagssíðu á netinu.

ÍSLENSK Í AMERÍKUSólveig og Arnar með börnunum Freyju Katrínu, Kjartani Páli og Atla Nikulási. Fjölskyldan talar alltaf saman á íslensku úti og börnin því tvítyngd. MYND/VALLI
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Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Verkefnastjóri 
fyrir B. Braun vörur   

Starfið tilheyrir sölu- og markaðssviði Actavis á Íslandi og eru helstu verkefni sviðsins markaðssetning og kynning á vörum fyrirtækisins, skráning lyfja fyrir innanlandsmarkað og birgðastýring.

Verkefnastjóri fyrir B. Braun ber ábyrgð á markaðssetningu vara frá fyrirtækinu B. Braun sem Actavis er með umboð fyrir á Íslandi. Starfið felur í sér kynningar á hjúkrunarvörum og lyfjum með miklum samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk. Einnig felur starfið í sér gerð sölu- og markaðsáætlana ásamt öðrum verkefnum fyrir fyrirtækin.  
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Kynningarblað
Jógúrtís, rjómaís, 

bragðarefur, 

sjálfsafgreiðsla og 

Stuðmenn í ísnum.

Emmessís hefur síðan í fyrra millilítrum eru einungis 62 kalorí-

sem ætti að teljast nokkuð gott 

57 bragðtegundir

Það er ekki hægt að segja að það 

korti fjölbreytni hvað bragðið varðar 

og samsvarar um sjö hundruð 

þúsund skömmtum af jóg-

úrtís,“ segir Leifur ánægð-

með árangurinn. Ís-

Fersk og fitulítil hollusta
Vilji maður borða ís án þess að hafa áhyggjur af því að innbyrða óhollustu eða ótalmargar hitaeiningar þá er Jogerísinn svarið.  

Hann inniheldur engan hvítan sykur og innan við eitt prósent fitu og það eru aðeins 62 hitaeiningar í 100 millilítrum.

ar um sjö hundruð 

ömmtum af jóg-

r Leifur ánægð-

ngurinn. Ís-

r Jogerísinn svarið. 

llilítrum.

Leifur Grímsson

Til eru 57 tegundir af 

Jogerís. Tíu tegundir 

eru á boðstólum hverju 

sinni en þeim er 

reglulega skipt út.

Helgarblað

BARÁTTA Á HVERJUM DEGI Queen of Denmark, fyrsta sólóbreiðskífa 
bandaríska tónlistarmannsins Johns Grant, var ein rómaðasta plata ársins 2010. Grant kom 
fyrst til Íslands í október og féll kylliflatur fyrir landinu. Hann býr nú í kjallaraíbúð á Laufás-
veginum, vinnur að nýrri plötu ásamt Bigga Veiru úr GusGus og fleiri íslenskum tónlistar-
mönnum og nemur íslenska málfræði. Í viðtali við Fréttablaðið segir Grant frá einlægum 
textum, lífi án áfengis og eiturlyfja og glímu sinni við þunglyndi. Sjá síðu 18. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖNNUN Torvelt gæti reynst að mynda ríkisstjórn án 
aðildar Sjálfstæðisflokksins verði niðurstöður kosn-
inga í takt við niðurstöðu skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins. Flokkurinn nýtur stuðnings tæplega 43 pró-
senta kjósenda og fengi samkvæmt því 29 þingmenn.

Fimm aðrir flokkar fengju þingmenn kjörna sam-
kvæmt könnuninni, og þyrftu þeir að mynda fimm 
flokka stjórn ætluðu þeir sér að halda Sjálfstæðis-
flokknum frá stjórnarráðinu.

Stuðningur við Samstöðu, flokk Lilju Mósesdóttur, 
dregst verulega saman frá könnun Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2, sem gerð var snemma í febrúar. Þá mældist 
flokkurinn með 21 prósents fylgi, en fengi um sex pró-
sent og fjóra þingmenn samkvæmt nýju könnuninni. 

Stjórnarflokkarnir myndu ekki ríða feitum hesti frá 
kosningum samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar. 
Samfylkingin mælist með tæplega fimmtán prósenta 
stuðning og Vinstri grænir með tæplega níu prósent. 
Samanlagt fengju flokkarnir 16 þingmenn, langt 
frá þeim 32 sem þeir hafa í dag, eftir afföll í þingliði 
Vinstri grænna á kjörtímabilinu.

Enn er hátt hlutfall kjósenda sem ekki gefa upp 
afstöðu sína í könnuninni. Um tíu prósent sögðust 
óákveðin og tæp 16 prósent sögðust ekki myndu kjósa 
eða skila auðu yrði gengið til kosninga nú. Þá vildu 20 
prósent ekki gefa upp afstöðu sína. - bj / sjá síðu 8

Sjálfstæðis-
flokkurinn 
með 43%
Sjálfstæðisflokkurinn ber höfuð og 
herðar yfir aðra flokka samkvæmt 
skoðanakönnun Fréttablaðsins. 
Stjórnarflokkarnir njóta samanlagt 
stuðnings ríflega 23 prósenta. 

Framsóknarflokkur

Björt framtíð
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samkvæmt könnun

Þingstyrkur samkvæmt könnun
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Eigið grænmeti best
Nú er rétti tíminn til að 
sá fyrir kálplöntum, enda 
íslenska sumarið of stutt 
fyrir ýmist grænmeti.
garðyrkja 30

Fransína flutt til Afríku
Músin úr sjónvarpinu 
hjálpar frænda sínum, 
ævintýragangaverðinum.
krakkar 42

Sá inn í framtíðina 
Ástþór Magnússon segir 
erfitt að laga ímynd sína 
eftir afskræmingu fjölmiðla.
forsetakosningar 26

Með okkar augum
samfélagsverðlaunin 24

Mývatnssveit
náttúra 28
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204 STK. PAKKNINGAR

2mg 

2.871kr.  5.742kr.

4mg:

3.999kr.  7.998kr.

LAUGARDALSLAUG Endurbætur standa 
yfir í Laugardal.

ÞJÓNUSTA Vegna framkvæmda við 
Laugardalslaug verður lokað þar í 
þrjá daga eftir helgi, frá mánu-
degi til miðvikudags. 

Í frétt frá Reykjavíkurborg er 
haft eftir Loga Sigurfinnssyni for-
stöðumanni að gestir hafi sýnt 
ótrúlega þolinmæði og skilning. 

„Meðal þess sem verður gert 
meðan laugin verður lokuð er að 
slá undan nýrri göngubrú, taka að 
mestu niður vinnuaðstöðu og yfir-
breiðslur, mála potta, tengja nudd-
pott og koma fyrir nýju öryggis-
handriði. Laugin verður einnig 
tæmd og þrifin,“ segir í fréttinni. 
Laugin verður opnuð aftur að 
morgni sumardagsins fyrsta.  - gar

Viðgerðir í Laugardalslaug:

Lokað í laugina 
eftir helgina

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur stað-
fest úrskurð Héraðsdóms Reykja-
víkur þess efnis að verjendur 
Lárusar Welding og  Guðmundar 
Hjaltasonar, fyrrverandi yfir-
manna hjá Glitni, eigi ekki rétt 
að fá í hendur geisladiska með 
upptökum af yfirheyrslum skjól-
stæðinga sinna.

Verjendurnir kröfðust þess að 
fá upptökurnar, ekki síst til að 
sannreyna að rétt væri farið með 
í endur ritum af yfirheyrslunum 
sem eru meðal gagna málsins og 
eiga að vera orðrétt.

Saksóknarinn mótmælti þessu 

og benti á að verjendum og sak-
borningum stæði til boða að hlusta 
á upptökurnar í húsakynnum sér-
staks saksóknara. Þá sagði sak-
sóknari jafnframt að ef fallist 
yrði á kröfu verjendanna væri 
hætta á að upptökurnar  kæmust 
í hendur einhverra sem þær 
ættu ekkert erindi við og að 
það gæti leitt til þess að þær 
birtust á veraldarvefnum.

Fallist er á þetta, 
bæði í niður stöðum 
héraðsdóms og 
Hæstaréttar. 
Þar segir meðal 

annars að um rafrænar upptökur 
sé að ræða sem auðvelt sé að mis-
fara með, komist þær í rangar 
hendur.

Verjendur Kaupþings-
manna í Al Thani- málinu 
svokallaða hafa gert sams 
konar kröfu og tekist 
 verður á um hana fyrir 
dómi í lok mánaðar.  - sh

Hæstiréttur neitar Lárusi Welding og Guðmundi Hjaltasyni um geisladiska:

Óttast að upptökur leki á netið

ÁKÆRÐUR Lárus sætir ákæru 
fyrir umboðssvik vegna láns 
Glitnis til Milestone.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVEITARSTJÓRNIR Árni Rúnar Þor-
valdsson, bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar á Hornafirði, segir 
„óvönduð vinnubrögð“ bæjarráðs 
varðandi töku tilboðs í innanhúss-
endurbætur í Heppuskóla hafa 
valdið því að sveitarfélagið varð 
að gera sátt við annan bjóðanda í 
verkið upp á 4,6 milljónir króna. 
Heildarkostnaðurinn sé fimm 
milljónir króna því lögfræði-
kostnaður sé 400 þúsund krónur. 
„Til lengri tíma litið geta þessi 
vinnubrögð skaðað sveitarfélagið 
mun meira í formi minnkandi 
trausts almennings og fyrirtækja 
á því sem bæjarráð samþykkir,“ 
segir í bókun Árna.  - gar

Bæjarfulltrúi um endurbætur:

Klúður kostaði 
fimm milljónir

UMHVERFISMÁL Sorpstöð Rangár-
vallasýslu urðaði rúmlega 
 helmingi meiri sláturúrgang en 
heimilt var árið 2010. Um 1.630 
tonn af úrgangi voru urðuð en 
einungis er veitt heimild til 800 
tonna á ársgrundvelli. 

Umhverfisstofnun hefur 
áminnt sorpstöðina og krafist 
úrbóta vegna málsins, sem kom í 
ljós við eftirlit. Á vef Umhverfis-
stofnunar segir að fyrirtækinu 
hafi verið veittur frestur til þess 
að koma sjónarmiðum sínum 
á framfæri og tækifæri til að 
bregðast við. Verði ekkert að gert 
er heimild til að beita sektum upp 
á allt að 500 þúsund krónum á 
dag.  - sv

Sorpstöð fékk áminningu:

Fór langt yfir 
hámark í urðun  

Sigríður, er lífið lotterí?

„Já, og ég tek þátt í því!“

Sigríður Hrönn Guðmundsdóttir hefur 
verið ráðin í starf Lottó-þulu.

NEYÐARAÐSTOÐ Hátt í 40.000 börn á 
Sahel-svæðinu í Afríku sunnan við 
Saharaeyðimörkina hafa nú þegar 
hafið meðferð hjá UNICEF, Barna-
hjálp Sameinuðu þjóðanna, vegna 
alvarlegrar bráðavannæringar.

Neyðarástand vofir yfir á  svæðinu 
eftir uppskerubrest í kjölfar þurrka. 
Talið er að um ein milljón barna séu 
í hættu á að verða vannæringu að 
bráð nema eitthvað verði að gert.

Hjálp er þó tekin að berast og 
hefur UNICEF þegar komið til skila 
um 6,5 milljónum skammta af vít-
amínbættu hnetumauki auk ýmissa 
annarra hjálpargagna sem sjá má á 
meðfylgjandi mynd.

Hnetumaukið hefur reynst afar 
vel í baráttunni við vannæringu 
barna á hrjáðum svæðum, en það 
hjálpar börnum að ná heilsu fyrir 
utan hvað það geymist vel og er auð-
velt í notkun.

Starf UNICEF nær til átta landa á 
Sahel-svæðinu og tíminn skiptir lyk-
ilmáli við að koma hjálpar gögnum til 
þeirra sem á þurfa að halda.

Sameinuðu þjóðirnar tilkynntu 
í vetur að um 724 milljónir Banda-
ríkjadala þyrfti til að fjármagna 
aðgerðir í Sahel. 

Margaret Chen, framkvæmda-
stjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnun-
arinnar, sagði fyrir skemmstu að 
alþjóðsamfélagið þurfi að  bregðast 
skjótt við. „Annars munu mörg börn 
láta lífið og mikil fjöldi manna muni 
líða skort.“

Sigríður Víðis Jónsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi UNICEF á Íslandi, segir 
í samtali við Fréttablaðið að hjálpar-
starfið reiddi sig á framlag almenn-
ings. Söfnun standi yfir hér á landi 
og gangi afar vel og þau hafi fundið 
fyrir mikill velvild.

„Söfnunin er komin yfir 14 millj-

Hafa þegar hjálpað 
nær 40.000 börnum
Hjálparstarf UNICEF á Sahel-svæðinu í Afríku er komið í fullan gang. Tugir 
þúsunda barna hafa fengið meðferð vegna vannæringar. Söfnun UNICEF hefur 
gengið vel á Íslandi og um fjórtán milljónir króna hafa þegar safnast.

 

cm

*Fjöldi aðframkominna barna sem er verið að bjarga með tveggja mánaða meðferð við 
alvarlegri bráðavannæringu.

Neyðarhjálp UNICEF
Hjálpargögn sem send hafa verið á Sahel-svæðið síðustu daga

6.566.400 
VÍTAMÍNBÆTT 
JARÐHNETUMAUK

36.480 
Börn*

400.000 
VATNSHREINSI-
TÖFLUR

66.000 
MÆLIBÖND FYRIR 
HANDLEGG

360.000 
PAKKAR AF NÆR-
INGARBÆTTU 
MJÓLKURDUFTI
216.000 lítrar af mjólk

302.510 
Sýklalyf (Amoxicilline)

10.000 
VATNSTANKAR

100.000 
LÍTRAR AF VATNI

180 
VATNSPAKKAR
Hver pakki dugar 
fyrir 10 fjölskyldur

Þetta eru dæmi um þau hjálpargögn sem UNICEF 
sendir á Sahel-svæðið (Heimild: UNICEF)

ónir. Það er margfalt meira en við 
gerðum okkur von um að geta safn-
að og við erum afar þakklát fyrir 
stuðninginn. Fólk virðist gera sér 
grein fyrir alvöru málsins og að 
hvert framlag skiptir máli.“

Sigríður bætir því við að þar liggi 
að baki þúsundir Íslendinga á öllum 
aldri.

„Börn hafa til dæmis haft sam-
band við okkur og viljað aðstoða van-

nærða jafnaldra sína á Sahel-svæð-
inu. Svo höfum við fengið símtöl úr 
bönkum þar sem börn eru stödd með 
sparibaukana sína og vilja gefa og 
fólk á níræðisaldri hefur sem dæmi 
hringt og spurt hvernig það geti 
aðstoðað.“

Þeim sem vilja leggja sitt af mörk-
um er bent á að upplýsingar má 
finna á vefnum á unicef.is.

 thorgils@frettabladid.is

SELTJARNARNES Kirkjugarður 
gæti risið á Seltjarnarnesi ef 
hugmyndir þess efnis ná fram 
að ganga. Þrjár staðsetningar 
koma til greina fyrir allt að þrjú 
 þúsund grafir.

Unnið hefur verið að hugmynd 
um kirkjugarð á Seltjarnar-
nesi síðan um áramótin eftir 
að áskorun þess efnis kom frá 
velunnara kirkjunnar og hefur 
starfshópur um verkefnið skilað 
hugmyndum til skipulags- og 
mannvirkjanefndar Seltjarnar-
nessbæjar. - jme

Kirkjugarður á Seltjarnarnesi:

Þrjú þúsund 
grafir á Nesinu

EFNAHAGSMÁL Fjármálaeftirlitið 
(FME) telur að áhrif gengislána-
dóms Hæstaréttar frá 15. febrúar 
síðastliðnum og endurreikningar 
lána vegna hans ógni ekki fjármála-
stöðugleika. 

Þegar hafa lánastofnanir lands-
ins afskrifað rúmlega 70 milljarða 
úr efnahagsreikningum sínum 
vegna dómsins og þá er þess vænst 
að 15 milljarðar til viðbótar verði 
brátt afskrifaðir. 

Verði dómurinn fordæmis-
gefandi fyrir öll lán sem mögulega 
fela og fólu í sér ólöglega gengis-
tryggingu er það mat FME að hann 
muni valda lánastofnunum landsins 
alls um 165 milljarða króna höggi.

Þetta kemur fram í minnisblaði 
sem FME hefur tekið saman um 
áhrif dóms Hæstaréttar á inn lendar 
lánastofnanir. Í dómnum fólst að 
lánastofnunum bar að styðjast við 

samningsvexti á gengis lánum til 
þess dags sem Hæstiréttur dæmdi 
slík lán ólögleg árið 2010. Lána-
stofnanir höfðu hins vegar stuðst 
við óverðtryggða vexti Seðlabank-
ans eins og kveðið hafði verið á um 
í tilmælum frá stjórnvöldum.

Þótt FME telji dóminn ekki fela 
í sér ógn við fjármálastöðugleika 
áréttar stofnunin að óvissan vegna 
uppgjörs gengislána sé slæm fyrir 
fjármálakerfið. Þá sé mikilvægt að 
henni verði eytt sem fyrst.

FME sendi öllum lána stofnunum 
landsins fyrirspurn þar sem þær 
voru beðnar um að meta áhrif 
dómsins á sig miðað við fjórar 
sviðsmyndir um fordæmisgildi. 

 - mþl

Fjármálaeftirlitið birtir minnisblað um áhrif gengislánadómsins í febrúar:

Dómurinn ógnar ekki stöðugleika

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ FME spurðist fyrir 
um áhrif dómsins á virði lána hjá lána-
stofnunum miðað við fjórar sviðsmyndir 
um fordæmisgildi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMFÉLAGSMÁL Lýðheilsufélag 
læknanema stóð fyrir svokölluðum 
Blóðgjafarmánuði Háskóla Íslands 
í mars síðastliðnum. Tilgangurinn 
var að vekja athygli á þörf fyrir 
blóðgjafir og að virkja nema til að 
gerast blóðgjafar svo Blóðbankinn 
gæti annað eftirspurn. 

Verðlaun voru veitt til þess nem-
endafélags sem gaf hlutfallslega 
mest blóð. Fjallið, félag jarðvís-
inda-, landafræði- og ferðamála-
fræðinema, hlaut Blóðbikarinn. 
Vodafone styrkti Neistann, styrkt-
arfélag hjartveikra barna um 500 
krónur fyrir hverja blóðgjöf og alls 
söfnuðust um 200 þúsund krónur.

 - sv

Blóðbikarinn afhentur:

Nemendur gáfu 
blóð í bankann

BLÓÐGJÖF Nemendafélagið Fjallið bar 
sigur úr býtum í keppninni. 

SPURNING DAGSINS



FYRIR GARÐVERKIN!

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

husa.is

… ALLT  FYRIR GARÐVERKIN TAXFREE UM HELGINA

Tax free gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ enda er það lægsta verð sem við bjóðum á hverjum 
tíma.Tax free tilboð jafngildir 20,32% afslætti. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
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GARÐVERKFÆRIN, GARÐÁHÖLDIN, GARÐÁBURÐURINN, GRÓÐURMOLDIN, TRJÁKLIPPURNAR, ÁVAXTATRÉN, 
BERJARUNNARNIR, KRYDDPLÖNTURNAR, KARTÖFLUÚTSÆÐIÐ, ÚTIPOTTARNIR OG BÓKSTAFLEGA …
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Námskeiðið verður haldið í Kaldalóni og hefst það kl.20.00
 
Á námskeiðinu verður farið í gegnum helstu hættur sem að hjónabandi og 
sambúð steðja í dag og bent á leiðir til að varast þær.

Markmið kvöldsins er:
• AÐ KVEIKJA FERSKAR HUGMYNDIR Í SAMBANDINU
• AÐ FINNA NÝJAR LEIÐIR TIL AÐ LEYSA ÚR VANDA
• AÐ GERA GOTT SAMBAND BETRA OG TRAUSTARA
• AÐ SKOÐA SAMSKIPTI OKKAR TIL AÐ STYRKJA ÞAU
• AÐ NJÓTA GÓÐRAR KVÖLDSTUNDAR MEÐ ÁSTINNI SINNI
 
Í lok námskeiðsins fá þátttakenndur sjö vikna heimaverkefni til að styrkja 
sambandið enn frekar.

Leiðbeinandi er sr. Þórhallur Heimisson, en yfir 6000 pör hafa tekið þátt í 
hjónanámskeiðum hans.

 
Upplýsingar og skráning fer fram í síma 8917562 og á 

thorhallur33@gmail.com

JÁKVÆTT NÁMSKEIÐ UM HJÓNABAND 
OG SAMBÚÐ Í HÖRPU 30. APRÍL.

GENGIÐ 13.04.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

229,1083
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,65 127,25

201,79 202,77

166,67 167,61

22,404 22,536

21,901 22,029

18,735 18,845

1,5625 1,5717

195,32 196,48

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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HERJÓLFUR Eimskip átti lægsta tilboðið 
í rekstur ferjunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMGÖNGUR Eimskip átti lægsta 
tilboðið í rekstur Herjólfs en til-
boðin voru opnuð í gær. Þrjú 
fyrirtæki skiluðu inn tilboðum 
en boð Eimskipa var tæpar 681 
milljón króna. Tilboð Samskipa 
hljóðaði upp á 772 milljónir króna 
en tilboð Sæferða upp á 903 millj-
ónir. Áætlaður verkkostnaður var 
832 milljónir króna. 

Þetta er í annað sinn sem 
opnað er fyrir tilboðin en í mars 
voru fyrri tilboð fyrirtækjanna 
þriggja dæmd ógild. 

Tilboð Eimskipa nú var 178 
milljónum króna lægra en í 
 síðasta útboði. - kh

Útboð í Herjólf opnað:

Eimskip með 
lægsta tilboðið

TRÚMÁL 352 gengu úr Þjóð-
kirkjunni fyrstu þrjá mánuði 
þessa árs. Þar af skráðu 166 sig 
í annað trúfélag en 186 skráðu 
sig utan trúfélaga. Í samantekt 
Þjóðskrár kemur fram að af þess-
um 352 einstaklingum eru 269 
 fæddir árið 1976 eða síðar. 

Á sama tíma hafa aðeins 37 
manns úr öðrum trúfélögum eða 
utan trúfélaga skráð sig í Þjóð-
kirkjuna.

112 skráðu sig í einhverja af 
þremur fríkirkjum landsins 
á þessu tímabili, Frí kirkjuna 
í Reykjavík, Óháða söfnuðinn 

í Reykjavík eða Fríkirkjuna í 
Hafnarfirði, en 23 skráðu sig úr 
þeim.

Alls skráðu 207 sig utan trú-
félaga á fyrsta ársfjórðungi, en 
39 sem áður höfðu staðið utan 
trúfélaga skráðu sig í eitthvað 
trúfélag.

Alls sögðu 8268 sig úr Þjóð-
kirkjunni frá 1. desember árið 
2009 til loka síðasta árs.

Flestar úrsagnir úr Þjóð-
kirkjunni á einum mánuði voru í 
ágúst 2010 þegar um tvö þúsund 
manns skráðu sig úr henni. 

 - þj

Tölur Þjóðskrár sýna að hundruð hafa skráð sig úr Þjóðkirkju það sem af er ári:

Unga fólkið líklegra til úrskráningar

HALLGRÍMSKIRKJA 352 skráðu sig úr 
Þjóðkirkjunni á fyrstu þremur mánuðum 
ársins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Spyr um Samhjálparsamning
Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi VG, 
hefur ítrekað í borgarráði ósk sína um 
að borgarlögmaður gefi álit sitt á því 
hvort innkaupareglum borgarinnar 
hafi verið fylgt þegar samið var við 
Samhjálp um rekstur gistiskýlisins við 
Þingholtsstræti.

REYKJAVÍKURBORG

Lifa ekki af í Grindavík
Bæjarráð Grindavíkur segir að verði 
frumvarp um veiðigjöld að lögum lifi 
sjávarútvegsfyrirtæki í bænum ekki 
af þá auknu skattheimtu sem því 
fylgi. Miðað við upplýsingar frá fyrir-
tækjunum þar megi gera ráð fyrir að 
veiðigjald og auðlindarenta fyrirtækja 
í Grindavík verði um og yfir tveir 
milljarðar króna.  

SJÁVARÚTVEGUR

ICESAVE Íslensk stjórnvöld setja 
sig ekki upp á móti því að Fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins 
fái leyfi til meðalgöngu í máli Eftir-
litsstofnunar EFTA (ESA) gegn 
Íslandi fyrir EFTA-dóm stólnum 
vegna Icesave-málsins.

Fulltrúi Sjálfstæðisflokks í utan-
ríkismálanefnd segir hins vegar að 
íslensk stjórnvöld hafi átt að mót-

mæla þessari 
innkomu ESB.

Frestur 
íslenskra stjórn-
valda ti l að 
gera athuga-
semd við kröfu 
framkvæmda-
stjórnarinnar 
rann út í gær. Í 
tilkynningu frá 
utanríkisráðu-

neytinu segir að lagt sé í hendur 
EFTA-dómstólsins hvort meðal-
ganga framkvæmdastjórnarinnar 
verði leyfð. 

Þar segir einnig að leið meðal-
göngu, sem felur í sér beinni 
aðkomu framkvæmda stjórnarinnar 
að málinu umfram hina hefð-
bundnari leið að leggja fram skrif-
lega greinargerð, gæfi Íslandi 
aukna kosti í málsvörn sinni.

„Stjórnvöld munu eiga þess 
kost að svara sérstaklega afstöðu 
sem fram kemur við meðalgöngu 
en þess er ekki kostur þegar hún 
kemur eingöngu fram í skriflegri 
greinargerð.“

Það væri því einróma niðurstaða 
aðalmálflytjanda og málflytjenda-
teymis Íslands „að það þjónaði best 
hagsmunum Íslands að  leggjast 
ekki gegn meðalgöngu hennar í 
málinu“.

Ísland mótmælir ekki meðal-
göngu Evrópusambandsins
Íslensk stjórnvöld telja best að leggjast ekki gegn meðalgöngu framkvæmdastjórnar ESB í Icesave-málinu. 
Þingmaður Sjálfstæðisflokksins mótmælir og segir ástæðulaust að halda áfram aðildarviðræðum að óbreyttu. 

RAGNHEIÐUR ELÍN 
ÁRNADÓTTIR

ENN DEILT UM ICESAVE Íslensk stjórnvöld leggjast ekki gegn því að ESB fái meðal-
göngu í Icesave málinu fyrir EFTA-dómstólnum. Stjórnarandstöðuþingmenn telja að 
Ísland hafi þurft að mótmæla.

Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og viðskiptaráðherra, sagði í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 í gær að með kröfu framkvæmdastjórnarinnar um meðalgöngu í 
Icesave-málinu sé ESB að taka afstöðu gegn Íslandi í málinu.

Hann sagði þessa framkomu „fruntalega“ og sambandið hefði betur látið 
nægja að stök aðildarríki, Holland og Bretland, hefðu krafist meðalgöngu í stað 
þess að sambandið kæmi fram „sem ein blokk“ gegn Íslandi í málinu.

„Fruntaleg“ framkoma ESB

Össur Skarphéðinsson utanríkis-
ráðherra hefur sætt gagnrýni fyrir 
að ekki hafi verið upplýst um kröfu 
framkvæmdastjórnarinnar um 
meðalgöngu þegar hún kom fram 
í lok síðasta mánaðar.

Meðal annars hafi utanríkis-
málanefnd ekki frétt af málinu fyrr 
en sagt var frá því í fjöl miðlum. 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætis-
ráðherra sagði í viðtali á RÚV í gær 
að sama hafi gilt um sig.

Össur sagði í viðtali við fjölmiðla 
í gær að hann hafi gert ráð fyrir að 
þingmenn hefðu fylgst með  málinu 
og hefði því getað verið kunnugt 
um kröfu framkvæmdastjórnar-
innar.

„Hugsanlega hefði ég átt að gera 
[utanríkismálanefnd] viðvart svo 
að tryggt væri að þeir fengju af 
þessu vitneskju.“

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 

þingflokksformaður Sjálfstæðis-
flokks og fulltrúi í utanríkismála-
nefnd, segir í samtali við Frétta-
blaðið að ráðherra hafi brugðist í 
málinu.

„Ég held að það sé öllum ljóst 
að ráðherra brást upplýsingar- 
og samráðsskyldu sinni gagnvart 
nefndinni. Mér fannst hann viður-
kenna það í fjölmiðlum. Við vonum 
bara að gerð verði bragarbót á því.“

„Ég held að við þurfum að mót-
mæla þessu kröftuglega og ég sé 
enga ástæðu til að halda áfram 
aðildarviðræðum við ESB á meðan 
þessi staða er uppi.“

 thorgils@frettabladid.is

Í svari Chantal Hughes, talskonu 
hjá framkvæmdastjórn ESB, við 
fyrirspurn Fréttablaðsins segir að 
með kröfunni um meðalgöngu 
sé framkvæmdastjórnin að styðja 
það að skýra þurfi skuldbindingar 
Íslands samkvæmt EES-samn-
ingnum. Það sé nauðsynlegt til 
að „viðhalda trausti á reglum ESB 
um innistæðutryggingar, á trausti 
á innri markaði sambandsins og 
á stöðugleika evrópska fjármála-
kerfisins í heild“.

Málið fyrir EFTA-dómstólnum er 
ekki beintengt aðildarviðræðum 
Íslands við ESB. Í víðara sam-
hengi verði þó geta Íslands til að 
innleiða samningskafla ESB um 
fjármálaþjónustu, þar á meðal 
tilskipunina um innnistæðu-
tryggingar, metin þegar að því 
kemur að semja um þann kafla í 
aðildarviðræðunum.

Ekki beintengt:

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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HELGI  aftur og 
nýbúin. Hægviðri 
um mest allt land 
í dag. Skúrir V-til 
í dag en ætti að 
birta til inná milli. 
Kalt en bjart A-til. 
Vaxandi SA-átt SV-
til á morgun og 
úrkoma. Hægari 
vindur og bjart NA-
til. Skýjað um allt 
land á mánudag og 
dálítil rigning S- og 
V-lands.

Snjólaug 
Ólafsdóttir
veður-
fréttamaður

SAKAMÁL Ný gögn eru komin fram 
í Guðmundar- og Geirfinns málinu 
sem gætu varpað nýju ljósi á 
rannsókn málsins. Um er að ræða 
dagbók Guðjóns Skarphéðins-
sonar, sakbornings í málinu, frá 
því hann sat í gæsluvarðhaldi árin 
1976 til 1977. Frá því var greint í 
fréttum Stöðvar 2 í gærkvöld að 
bókin sé nú komin í hendur starfs-
hóps sem rannsakar málið. 

Arndís Soffía Sigurðardóttir, 
formaður starfshópsins, sagði 
bókina viðamikið gagn í málinu.

 - sv

Mikilvæg fyrir rannsóknina:

Önnur dagbók 
komin fram

Ég held að það sé 
öllum ljóst að ráð-

herra brást upplýsingar- og 
samráðsskyldu sinni gagnvart 
nefndinni.

RAGNHEIÐUR ELÍN ÁRNADÓTTIR
ÞINGMAÐUR SJÁLFSTÆÐISFLOKKS



Bændur skapa verðmæti 
allan ársins hring

Með vorkveðjum úr sveitinni

Íslenskir bændur

Íslenskur landbúnaður er fjölbreyttur og innlend matvælaframleiðsla skiptir 
máli fyrir þjóðina. Á hverjum degi spara Íslendingar milljónir króna í 
gjaldeyri vegna þess að við framleiðum sjálf kjöt, mjólk, grænmeti og fleira 
góðgæti í sveitinni.  
 
Fjöldi Íslendinga byggir lífsafkomu sína á störfum sem tengjast 
landbúnaði. Um 11.000 störf tengjast atvinnuveginum, m.a. á bújörðum, í 
kjötafurðastöðvum, mjólkurvinnslum, hjá þjónustufyrirtækjum og víðar.  

Hluti af búvöruframleiðslu íslenskra bænda er fluttur á erlenda markaði. 
Í fyrra voru tekjur af útflutningi búvara og sölu á gistingu og þjónustu 
við erlenda ferðamenn í sveitum 8,3 milljarðar króna. Með því tekst 
landbúnaðinum að leggja sitt lóð á vogarskálarnar í uppbyggingu 
atvinnulífsins.
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Ríó+20 ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun verður haldin í júní 2012. Hvar 
stöndum við á leið til sjálfbærrar þróunar og 
hverju mun ráðstefnan skila? Hvað getur 
Ísland lagt af mörkum?

Sjálfbær þróun og tækifæri græns hagkerfis

Aðalfundur Félags tæknifólks i rafiðnaði
verður haldinn miðvikudaginn 18. apríl 2012
kl. 17 að Stórhöfða 31, Grafarvogsmegin.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Kosning fulltrúa á ársfund Stafa.
Önnur mál.

VIÐSKIPTI Rekstur Lands virkjunar 
batnaði nokkuð á árinu 2011. 
Rekstrarhagnaður jókst talsvert en 
skuldsetning fyrirtækisins er enn 
mikil eftir fjárfestingar  síðasta 
áratugar. Landsvirkjun kynnti árs-
reikning sinn fyrir síðasta ár á árs-
fundi félagsins á fimmtudag.

Þrátt fyrir bætta rekstrarniður-
stöðu minnkaði hagnaður Lands-
virkjunar talsvert á milli ára. Var 
hagnaður ársins 26,5 milljónir 
Bandaríkjadala, jafngildi 3,4 millj-
arða króna, samanborið við 72,9 
milljóna dala hagnað árið 2010. 
Munurinn skýrist af óhagstæðri 
gengisþróun sem breytti tals-
vert bókfærðu virði raforkusölu-
samninga fyrirtækisins.

Vegna afkomu ársins mælir 
stjórn Landsvirkjunar með því að 
14 milljónir dala, eða 1,8  milljarðar 
króna, verði greiddar í arð til 
ríkis sjóðs. Fjögur ár eru liðin frá 
 síðustu arðgreiðslu fyrirtækisins 
sem var 7,8 milljónir dala.

Eins og áður sagði batnaði 
rekstrarniðurstaða Lands virkjunar 
mikið í fyrra. Rekstrarhagnaður 
fyrir fjármagnsliði, afskriftir og 
skatta (EBITDA) nam 354 millj-
ónum Bandaríkjadala, jafngildi 45 
milljarða króna á núverandi gengi. 
Hækkaði EBITDA því um 16 pró-
sent á milli ára.

Skýrist hækkunin af því að 
rekstrartekjur hækkuðu verulega 
umfram rekstrargjöld og hafa 
tekjurnar aldrei verið hærri í sögu 
Landsvirkjunar. Rekstrartekjur 
voru alls 436 milljónir dala sem 
jafngildir 55,4 milljörðum króna. 
Til samanburðar voru rekstrar-
tekjur 378 milljónir dala árið 2010 
og hafa hæst farið áður í 397 millj-
ónir dala árið 2008.

Helstu áhættuþættir í rekstri 
Landsvirkjunar eru sem fyrr þróun 
álverðs, vaxta og gengis gjald-

miðla. Þannig kom fram í máli 
Rafnars Lárussonar, framkvæmda-
stjóra fjármálasviðs Lands-
virkjunar, á ársfundi að þróun 
álverðs frá áramótum benti til þess 
að tekjur fyrir tækisins yrðu lægri 
á þessu ári en því síðasta.

Þá gerði Rafnar skuldastöðu 
fyrirtækisins að umtalsefni. 
Vaxtaberandi lán voru alls 2,7 
milljarðar dala í lok síðasta árs og 
var meðallíftími lánasafnsins 7,6 
ár. Er Landsvirkjun umtalsvert 

skuldsettari en sambærileg fyrir-
tæki í nágrannalöndum Íslands.

Síðustu þrjú ár hefur handbært 
fé frá rekstri Landsvirkjunar 
dugað til að standa undir endur-
greiðslum lána. Þá sagði Rafnar 
það sama gilda um fyrirsjáan legar 
endurgreiðslur verði ekki ráðist í 
stórar fjárfestingar. Hann rak þó 
þann varnagla að Landsvirkjun 
væri háð aðgengi að langtíma-
fjármagni á mörkuðum. Yrðu að-
stæður á lánamörkuðum þannig að 
fyrirtækið gæti ekki sótt sér lang-
tímafjármagn á viðunandi  kjörum 
þyrfti að skoða þörfina á því að 
styrkja eigið fé félagsins. Slík 
innspýting kæmi þá frá íslenska 
 ríkinu. magnusl@frettabladid.is

Ríkið fær 1,8 milljarða 
í arð frá Landsvirkjun
Rekstrarhagnaður Landsvirkjunar jókst talsvert árið 2011. Fjármálastjóri fyrir-
tækisins segir skuldastöðu þess viðráðanlega með þeim fyrirvara þó að lokist 
erlendir fjármagnsmarkaðir gæti hið opinbera þurft að styrkja eigið fé félagsins.

Í HÖRPU Á FIMMTUDAG Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar og Hörður 
Arnarson forstjóri á ársfundi fyrirtækisins á fimmtudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÉLAGSSTARF Hátt í níutíu manns 
mættu á stofnfund Hollvinasam-
taka Elliðaárdals í félagsheimili 
Orkuveitu Reykjavíkur í dalnum í 
fyrrakvöld.

Aðdragandinn var sá að hverfis-
ráð Breiðholts og Árbæjar efndu til 
fundar um málefni dalsins í haust 
og niðurstaða hans varð sú að þörf 
væri á félagi um þessa „mestu 
náttúru perlu Reykvíkinga,“ eins 
og Elliðaárdalurinn er kallaður í 
tilkynningu frá samtökunum.

Á fundinum rakti sagnfræð-
ingurinn Stefán Pálsson sögu 
Elliðaárdalsins og Björn Axelsson, 

frá skipulags- og byggingarsviði 
Reykjavíkurborgar, fór yfir drög 
að framtíðarskipulagi svæðisins.

Hverfisráð Breiðholts og Ár-
bæjar færðu samtökunum jafn-
framt fimmtíu þúsund króna styrk 
hvort um sig og þær fréttir að lénið 
ellidaardalur.is hefði verið tekið frá 
fyrir samtökin.

Í lok fundar var kosið í stjórn 
samtakanna, og í hana völdust 
Alda M. Magnúsdóttir, Anna Sif 
Jónsdóttir, Guðbrandur Benedikts-
son, Guðrún Ágústsdóttir, Guðrún 
Theódórsdóttir, Halldór Páll Gísla-
son og Stefán Pálsson.  - sh

Hollvinasamtök „mestu náttúruperlu Reykvíkinga“ fá styrk frá hverfisráðum:

Vinir Elliðaárdals stofna samtök

MARGT UM MANNINN Á níunda tug 
manna sótti stofnfundinn í félagsheimili 
Orkuveitunnar.

BÚRMA, AP David Cameron, for-
sætis ráðherra Bretlands, vill að 
Evrópusambandið hætti efna-
hagslegum þvingunum á Búrma, 
 einnig þekkt sem Mjanmar. Þetta 
sagði Cameron í gær, en hann er 
staddur í landinu. 

Cameron fundaði bæði með 
forseta landsins, Thein Sein, og 
stjórnarandstöðuleiðtoganum 
Aung San Suu Kyi. Hann sagði 
eftir fund sinn með forsetanum að 
það væru merki um breytingar í 
landinu og rétt væri að bregðast 
við þessum breytingum. Því væri 
rétt að draga úr efnahagslegum 
þvingunum, en það ætti þó ekki við 
um vopnasölubann sem er í gildi. 
Cameron talaði aðeins um að létta 
þvingunum en ekki afnema þær 

alveg. Suu Kyi segist styðja þessa 
nálgun á málin. Þannig sé hægt að 
koma þvingunum á aftur auðveld-
lega ef þörf krefur.

„Við vitum að enn þarf að gera 
mjörg margt og forsetinn  sjálfur 
hefur viðurkennt það að meiri 
breytinga sé þörf. Hið rétta í 
 stöðunni er að umheimurinn 
hvetji til breytinganna og hafi trú 
á því að friðsamlegar framfarir í 
átt að lýðræði geti átt sér stað,“ 
sagði Cameron. 

Evrópusambandið mun ræða 
um efnahagsþvinganirnar þann 
23. apríl næstkomandi. Ef sam-
þykkt verður að hætta þeim 
mun sambandið líklega þrýsta 
á Bandaríkin að gera slíkt hið 
sama.  - þeb

Forsætisráðherra Bretlands fundaði með forseta og stjórnarandstöðu í Búrma:

Cameron vill aflétta þvingunum

CAMERON OG SUU KYI David Cameron 
fundaði einslega með Aung San Suu 
Kyi, stjórnarandstöðuleiðtoganum sem 
nýlega var kosinn á þing, á heimili 
hennar í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Átt þú snjallsíma?
JÁ 25,8%
NEI 74,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú mikil tækifæri felast 
í raforkusölu til Evrópu um 
sæstreng?

Segðu þína skoðun á visir.is

DÝRAVERND Tveir dýraverndun-
arsinnar, Árni Stefán Árnason 
og Óskar H. Valtýsson, hafa 
kært sveitarfélag Horna fjarðar 
fyrir meint brot á lögum um 
dýravernd og girðingarlögum. 
Fjöldi hreindýra hefur drepist 
í sveitarfélaginu eftir að hafa 
flækst í girðingarvír.

Kæran var lögð fram hjá lög-
reglunni á Eskifirði í fyrradag 
en auk þess að kæra sveitar-
félag Hornafjarðar, kæra þeir 
bónda á svæðinu og fyrirtækið 
Lífsval sem þarna á land. - eh

Dýraverndunarsinnar ósáttir:

Kæra fyrir brot 
um dýravernd

KJÖRKASSINN

milljarða króna 
hagnaður varð 
af rekstri Lands-

virkjunar á síðasta ári.

3,4



  
28” ARRINA/ARROW
Dömu & herra
Dömu einnig til í hvítu

59.999.-

Stillanlegur stýrisstammi

Rafdrifin lukt með dínamó 
að framan og aftan

ZOOM gaffall með dempara

Tvöfaldar álgjarðir með 
vatnsraufum

6061 ál stell

Dempari í hnakkstöng
Breiður Velo hnakkur

Bögglaberi

Bretti að  
framan og aftan

Vönduð Kenda dekk

Shimano gírar

Keðjuhlíf

Innbrenndur 
litur

HÁGÆÐA HJÓL  
Á GÓÐU VERÐI

Frí heimsending á hjólum*

* Aðeins er sent innan höfuðborgarsvæðisins 
og innan bæjarmarka Akureyrar.Frí

heimsending
ef verslað er fyrir
7500 eða meira*

 20” ROCKY/ALISSA
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16” TOY STORY

24.999.-

12” TOY STORY
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Námskeið með Önnu Rósu Róbertsdóttur grasalækni

Námskeiðið er haldið í Heilsuhúsinu, Lágmúla 5. Verð: 7.900 kr.
Skráning: annarosa@annarosa.is eða í síma 662 8328.

Á námskeiðinu fjallar Anna Rósa  um algengar
   lækningajurtir sem notaðar eru í smyrsl.
     Sýnikennsla verður á staðnum,
       námsgögn og uppskrift fylgja
       og allir fá smyrsl með sér heim.

Bókin „Anna Rósa grasalæknir
og íslenskar lækningajurtir“
með 20% afslætti fyrir
nemendur á námskeiðinu.

stjórnmálaflokks í könnun Frétta-
blaðsins. Könnunin var gerð 
 dagana 11. og 12. apríl. 

Stuðningur við Sjálfstæðis-
flokkinn eykst verulega milli 
kannanna. Í könnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2 sem gerð 
var fyrri hluta febrúar  mældist 
flokkurinn með 35 prósent 
atkvæða. Aukning á fylgi flokks-
ins er enn meiri sé litið til kjör-
fylgis hans í síðustu kosningum. 
Þá fékk flokkurinn 23,7 prósent 
atkvæða. Samkvæmt könnuninni 
hefur stuðningur við flokkinn 
aukist um nærri 19 prósentustig 
frá kosningunum 2009.

Fengi Sjálfstæðisflokkurinn 
stuðning 42,6 prósenta kjósenda 
í kosningum myndi það skila 
flokknum 29 þingsætum. Það er 
næstum tvöföldun á þingstyrk 
flokksins, sem er með 16 þing-
menn í dag.

Samfylkingin bætir örlítið við 
fylgi sitt frá síðustu könnun, en 
er engu að síður með innan við 
helming af þeim stuðningi sem 
flokkurinn fékk í síðustu kosn-
ingum. Um 14,8 prósent  segjast 
myndu kjósa flokkinn yrði gengið 

til kosninga nú. Í könnun Frétta-
blaðsins og Stöðvar 2 í  febrúar 
mældist fylgið 12,3 prósent. 
Flokkurinn fékk 29,8 prósent 
atkvæða í síðustu kosningum.

Þingstyrkur stjórnar helmingaður
Samfylkingin fengi samkvæmt 
þessari niðurstöðu tíu þingmenn 
kjörna, helming þeirra 20 sem 
flokkurinn er með í dag.

Framsóknarflokkurinn er nú 
svipaður að stærð og Sam fylkingin, 
en nýtur þrátt fyrir það ekki jafn 
afgerandi fylgis aukningar og Sjálf-
stæðisflokkurinn.

Um 14,6 prósent segjast myndu 
kjósa flokkinn nú, svipað hlut-
fall og í síðustu kosningum 
þegar flokkurinn fékk 14,8 pró-
sent atkvæða. Í síðustu könnun 
 mældist Framsóknarflokkurinn 
með 12,5 prósenta stuðning og 
aukningin um tvö prósentustig.

Þessi stuðningur myndi skila 
flokknum níu þingmönnum, einum 
færri en hann er með í dag.

Vinstri grænir eru hvergi 
nærri því að ná kjörfylgi sínu, 
og  mælast aðeins með stuðning 
8,6 prósenta kjósenda. Það er ör-
lítil  aukning frá síðustu könnun, 
þegar  stuðningurinn mældist 8 
prósent, en aukningin er innan 
skekkju marka. Flokkurinn fékk 
21,7 prósenta stuðning í síðustu 
 kosningum, og hefur fylgið því 
dalað um 13,1 prósentustig.

Vinsti grænir fengju samkvæmt 
þessu helming þess þingstyrks 
sem þeir eru með í dag, eða sex 
þingmenn kjörna.

Ný framboð ná átta á þing
Tvö ný framboð myndu ná 

 mönnum á þing yrðu niður-
stöður þingkosninga í samræmi 
við  könnun Fréttablaðsins. Alls 
 sögðust 7,2 prósent styðja Bjarta 
framtíð, sem er aukning um 1,1 
prósentustig frá síðustu könnun. 
Flokkurinn fengi samkvæmt því 
fjóra þingmenn.

Stuðningur við Samstöðu 
 hrynur frá síðustu könnun. Þá 
mældist flokkurinn með 21,3 

 prósenta fylgi, en aðeins 6 pró-
sent segjast myndu kjósa flokkinn 
nú. Það fylgi myndi duga til að ná 
 fjórum mönnum á þing.

Önnur framboð virðast ekki 
hafa náð hylli kjósenda. Hægri-
grænir fengju atkvæði 2,3 pró-
senta kjósenda samkvæmt 
 könnuninni. Dögun, sameigin-
legt framboð Hreyfingarinnar, 
Borgara hreyfingarinnar, Frjáls-
lyndra og fleiri, nýtur stuðnings 
2,1 prósents kjósenda. Minnstur 
mælist stuðningur við Lýðfrelsis-
flokkinn, um 0,9 prósent.

Nýju framboðin njóta saman-
lagt talsverðrar hylli meðal 
almennings, og fengju samtals 
18,5 prósent atkvæða. Vegna þess 
hversu atkvæðin dreifast á marga 
flokka myndu þau skila þeim hlut-
fallslega fáum þingmönnum miðað 
við atkvæðamagn.

Margir enn óákveðnir
Enn er talsverður hluti kjósenda 
sem ekki gefur upp afstöðu til 
stjórnmálaflokka. Um tíu prósent 
þeirra sem hringt var í sögðust 
ekki hafa gert upp hug sinn. Um 
sextán prósent sögðust ekki ætla 
að kjósa, eða ætla að skila auðu. 
Um 20 prósent vildu ekki svara 
spurningunni.

Brjánn 
Jónasson
brjann@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING: Könnun á fylgi stjórnmálaflokka

Eini möguleikinn til að 
mynda ríkisstjórn án þátt-
töku Sjálfstæðisflokksins er 
ríkisstjórn allra hinna flokk-
anna fimm sem ná sæti á 
Alþingi samkvæmt skoðana-
könnun Frétta blaðsins. Ný 
framboð ná samtals átta 
þingmönnum, en hátt hlut-
fall kjósenda á enn eftir að 
gera upp hug sinn.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur bætt 
við sig verulegu fylgi  síðustu 
mánuði samkvæmt skoðana-
könnun Fréttablaðsins sem gerð 
var í vikunni. Nær óhugsandi 
væri að mynda starfhæfa ríkis-
stjórn án aðkomu flokksins yrðu 
niðurstöður kosninga í takt við 
útkomu skoðanakönnunarinnar.

Sjálfstæðisflokkurinn fengi 
samkvæmt könnuninni 29 þing-
menn, og þyrftu allir hinir 
 flokkarnir fimm sem ná inn 
mönnum að mynda ríkisstjórn 
saman til að flokkurinn  komist 
ekki í ríkisstjórn. Sá meirihluti 
væri þrátt fyrir aðild fimm flokka 
fremur veikur, með aðeins 34 
þingmenn af 63.

Enn er þó hátt hlutfall  kjósenda 
sem ýmist hefur ekki gert upp 
hug sinn, eða vill ekki gefa upp 
hvaða flokkur yrði fyrir valinu 
þegar í kjörklefann er komið. Alls 
tóku um 54 prósent þeirra sem 
haft var samband við afstöðu til 
einhvers stjórnmálaflokks.

Svo lágt svarhlutfall þýðir að 
taka verður niðurstöðu könnun-
arinnar með ákveðnum fyrir-
vara, þó hún gefi góða hugmynd 
um hvernig afstaða kjósenda til 
flokkanna er um þessar mundir.

Almennt hefur lágt svarhlutfall 
í könnunum verið tengt óánægju 
kjósenda með þá stjórnmála-
flokka sem í boði eru, og með 
stjórnmálin almennt. Svarhlut-
fallið í könnun Fréttablaðsins 
er þó talsvert hærra en skömmu 
eftir hrun, þó það nái ekki þeim 
65 prósentum sem algengt var 
fyrir hrun.

Fleiri styðja Sjálfstæðisflokkinn
Stuðningur við stóru flokkana 
fjóra; Sjálfstæðisflokk, Fram-
sóknarflokk, Samfylkingu og 
Vinstri græna, hefur í öllum til-
vikum aukist frá síðustu könnun, 
þó mismikið sé. Þetta skýrist að 
hluta með fylgistapi Samstöðu, 
flokks Lilju Mósesdóttur, frá 
 síðustu könnun.

Sjálfstæðisflokkurinn nýtur nú 
stuðnings 42,6 prósenta þeirra 
sem afstöðu taka til einhvers 

Varla meirihluti án Sjálfstæðisflokksins

Hringt var í 800 manns 11. og 
12. apríl. Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr þjóðskrá. 
Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, 
og hlutfallslega eftir búsetu og 
aldri. Spurt var: Hvaða lista myndir 
þú kjósa ef gengið yrði til kosninga 
í dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: 
Hvaða flokk er líklegast að þú 
myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar 
var að lokum spurt: Er líklegra að 
þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokk-
inn eða einhvern annan flokk? Alls 
tóku 53,9 prósent afstöðu.

Spurt er með þessum hætti 
til að hámarka fjölda þeirra sem 
tekur afstöðu til spurningarinnar. 
Aðferðafræðin er þróuð af sér-
fræðingum Félagsvísindastofnunar 
Háskóla Íslands. Síðasta spurn-
ingin er hönnuð af þeim til að 
draga úr mældu fylgi Sjálfstæðis-
flokksins, sem hefur sögulega 
yfirleitt mælst með meiri stuðning 
í skoðanakönnunum en hann fær 
í kosningum.

Aðferðafræðin

Afstaða allra
Við útreikning á niðurstöðum 
skoðana kannana er almennt litið 
til þeirra sem afstöðu taka, og 
reiknað með því að þeir sem ekki 
taki afstöðu dreifist með svipuðum 
hætti á flokkana þegar í kjörklefann 
er komið. Hér að neðan má sjá niður-
stöður könnunarinnar áður en  þessari 
aðferðafræði hefur verið beitt.

Framsóknarflokkurinn 7,9%
Björt Framtíð 3,9%
Samstaða 3,2%
Sjálfstæðisflokkurinn 22,9%
Dögun 1,1%
Hægri-grænir 1,2%
Lýðfrelsisflokkurinn 0,5%
Samfylkingin 8,0%
Vinstri græn 4,6%
Annar flokkur 0,5%
Kýs ekki/skila auðu 15,6%
Óákveðin(n) 10,3%
Svara ekki 20,2%

Heldur fleiri taka afstöðu til flokka
Hlutfall þeirra sem taka afstöðu til stjórnmálaflokka í könnun Fréttablaðsins

Fylgi stjórnmálaflokkanna

þeirra sem þátt 
tóku í skoð-
anakönnun 

Fréttablaðsins tóku afstöðu til 
einhvers stjórnmálaflokks.

54%
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Lýðveldisflokkurinn 0,9%
Hægri-grænir 2,3%

Dögun 2,1%
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Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533  BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

TAKA FERSKIR Á MÓTI ÞÉR!
Sölumenn okkar hafa alltaf tíma til að setjast niður 
með þér yfir rjúkandi bolla. Líttu inn í kaffi, spjall 
og reynsluakstur. Við tökum höfðinglega á móti þér.

Í TILEFNI AF VORKOMU OG VAXANDI BÍLASÖLU ÆTLAR KARLAKÓR 
REYKJAVÍKUR AÐ HEIMSÆKJA OKKUR Í DAG MILLI KL. 12-16

Bjarni Ó.
Gummi

Thomas Gunni

Jói Berg
Kalli

Rúnar Bjarni Þ.

BÍLATÓNAR

Það er alltaf gaman að skoða nýja bíla en í dag verður það sérlega skemmtilegt 
því Karlakór Reykjavíkur, eins og hann leggur sig, verður með opna æfingu í 
sýningarsölum okkar milli kl. 12-16. Gestum gefst kostur á að hlusta á kórinn 
æfa vordagskrána sína á meðan þeir skoða úrval nýrra og glæsilegra bíla.

Við vonumst til að fá sem flesta í heimsókn og bjóðum upp á kaffi og meðlæti.

OPIN ÆFING KARLAKÓRS REYKJAVÍKUR

1428 km*

*Miðað við blandaðan akstur

PPPPPPPPP
FRÍTT Í 
STÆÐI!

FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

FJÖLSKYLDUBÍLL SEM FER HRINGINN Á EINUM TANKI!

Verð: 3.790.000 kr.

SJÁLFSKIPTUR
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RENAULT MEGANE SPORT TOURER

D DÍSIL

Jói Berg
KalKalli

RúnRúnararar BjaBBBjaBjaBjaBjaBjarnirniiiii ÞÞÞÞ Þ.Þ ÞÞ.Þ.Þ.

Ný dísilvél eyðir aðeins frá 4,6 l/100 km
sem er með því allra lægsta sem þekkist
í fjórhjóladrifnum sportjeppum.

NNNNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝRRRRRRRRRR QQQQQQQQQQQAAAAAAAAAASSSSSSSSSSHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQQAAAAAAAAAAIIIIIIIIII DDDDDDDDDDÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍSSSSSSSSSSIIIIIIIIIILLLLLLLLLL

ÓTAKMARKAÐUR AKSTUR

Hyundai i30
Verð frá 3.190 þús. kr.

Eyðsla frá 4,1l/100km í blönduðum akstri.
CO2 útblástur frá 109 g/km.

Græn fjármögnun
(ekkert lántökugjald)
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Félags Rafeindavirkja

ARÞING 2012
STJÓRNUN NÝSKÖPUNAR
Nýsköpunarþing Rannís, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Íslandsstofu og 
Nýsköpunarsjóðs verður haldið miðvikudaginn 18. apríl nk. kl. 8:30–10:30  
á Grand hótel Reykjavík. Á þinginu verða flutt erindi undir yfirskriftinni 
STJÓRNUN NÝSKÖPUNAR. Nýsköpunarverðlaun Íslands 2012 verða afhent.
Húsið opnar kl. 8:15 með léttum morgunverði.

DAGSKRÁ 8:30–10:30

Ávarp
Oddný G. Harðardóttir, fjármálaráðherra

Langhlaup nýsköpunar 
Svana Helen Björnsdóttir forstjóri Stika og 
formaður Samtaka iðnaðarins 

Alþjóðlegt fyrirtæki úr litlu landi
Davíð Helgason, forstjóri Unity Technologies

Stjórnun í skapandi umhverfi
Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri Borgarleikhússins  

Stöðugar umbætur í áliðnaði 
Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa á Íslandi

Tónlistaratriði
Skólakór Kársness

Nýsköpunarverðlaun Íslands 2012 afhent

Fundarstjóri er Aðalheiður Jónsdóttir, kynningarstjóri Rannís

Skráning fer fram á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
www.nmi.is eða í síma 522 9000.

NÝSKÖPUN

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
ákært ríflega þrítugan mann 
frá Höfn í Hornafirði fyrir 
brennu og nauðgun.  Brotin sem 
hann er ákærður fyrir voru 
framin með um árs millibili. 
Hann neitar allri sök.

Manninum er gefið að sök að 
hafa lagt eld að geymsluhús-
næði í bænum í september 2010. 
Geymslan brann til grunna. 

Töluverðan tíma tók að vinna 
svokallaða almannahættu-
skýrslu fyrir eldsvoðann, sem 
skýrir af hverju ekki er ákært 
fyrir brotið fyrr en nú. Niður-

staða rannsóknarinnar var að 
eldurinn hefði skapað almanna-
hættu og því er ákært fyrir 
brennu. Við slíku broti liggur 
minnst tveggja ára fangelsis-
vist.

Maðurinn er svo sakaður 
um að hafa nauðgað konu á 
 staðnum í fyrrahaust. Hann 
neitar því alfarið, og neitar 
því jafnframt að hafa kveikt í 
geymslunni.

Aðalmeðferð verður í málinu 
fyrir Héraðsdómi Austurlands 
á Höfn í Hornafirði 14. maí.  

 - sh

Rúmlega þrítugum manni gefin að sök tvö alvarleg brot með árs millibili:

Ákærður fyrir nauðgun og brennu

HÖFN Í HORNAFIRÐI Maðurinn neitar alfarið 
sök.

Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur

DANMÖRK Manu Sareen, kirkju-
málaráðherra Danmerkur, 
 lofaði árið 2007 að senda þrjár 
danskar krónur af hverju seldu 
eintaki af barnabók sinni, Iqbal 
Farooq og kronjuvelerne, til 
barnaheimilis í Indlandi. 

Samkvæmt frétt á vef 
 Berlingske Tidende hefur ráð-
herrann aðeins sent um 2.000 
danskar krónur alls eða tæpar 
50 þúsund íslenskar krónur. 
Miðað við seld eintök hefðu 
fátæku börnin, sem flest eru 
munaðarlaus, átt að vera búin að 
fá rúmlega 23 þúsund  danskar 
krónur eða um hálfa milljón 
íslenskra króna.

Ráðherrann lofar að standa 
við loforð sitt og senda 
 börnunum peningana.  - ibs

Svik kirkjumálaráðherra:

Svindlaði á 
munaðarlaus-
um börnum

FRÉTTASKÝRING
Er morðmál hluti af valdabaráttu innan 
kínverska Kommúnistaflokksins?

Morð á breskum kaupsýslu-
manni hefur undanfarnar vikur 
komið mikilli valdabaráttu í 
Kommúnista flokknum í Kína 
í sviðsljósið. Háttsettur maður 
innan flokksins, Bo Xilai, var 
sviptur öllum embættum sínum á 
þriðjudag og tilkynnt var að eigin-
kona hans væri grunuð um aðild 
að morði. Talað er um málið sem 
stærsta stjórnmálahneyksli Kína í 
rúmlega tuttugu ár. Ástandið sem 
nú varir er óvenjulegt og hafa 
sumir sérfræðingar leitt líkum að 
því að málið eigi rætur að rekja til 
komandi valdaskipta. 

Málið hófst með dauða kaup-
sýslumannsins Neils Heywood, 
sem hafði búið í Kína í um tíu ár. 
Heywood fannst látinn á hótel-
herbergi í borginni Chongqing í 
nóvember í fyrra. Lögregla sagði 
hann hafa látist vegna ofneyslu 
áfengis og var sú útskýring tekin 
trúanleg af fjölskyldu hans og 
breskum yfirvöldum. 

Heywood er sagður hafa verið 
vinur eiginkonu Bo, Gu Kailai, og 
sonar þeirra, Bo Guagua. 

Í febrúar komst Bo Xilai í 
 fréttir, þegar Wang Lijun, að-
stoðar borgarstjóri og lögreglu-
stjóri í Chongqing flúði á skrif-
stofur bandaríska sendiráðsins 
í borginni Chengdu og sótti þar 
um hæli. Hann óttaðist um öryggi 
sitt. Hann hafði verið náinn sam-
starfsmaður Bo en var lækkaður í 
tign í janúar eftir að hann greindi 
Bo frá því að verið væri að rann-
saka mál fjölskyldunnar, en ýmsar 
sögusagnir um ríkidæmi þeirra og 
líferni höfðu verið lífseigar. Wang 
hélt því fram þegar hann sótti um 
hæli að Neil Heywood hefði verið 

myrtur. Í kjölfar þess báðu bresk 
stjórnvöld um að rannsókn yrði 
hafin aftur og það var gert.

Á þriðjudag var svo greint frá 
því að Gu hefði verið handtekin 
og færð í varðhald ásamt starfs-
manni á heimili þeirra hjóna. Þau 
eru grunuð um morðið á  Heywood. 
Bo hafði þegar verið sviptur leið-
togastöðunni, en á þriðjudag var 
honum einnig vikið úr stjórn-
málaráðinu vegna „alvarlegra aga-
brota“.

Skipt verður um forystu í 
Kommúnistaflokknum í haust, en 
það er gert á tíu ára fresti. Venju-
lega fara slík valdaskipti fram í 
friði, enda Kommúnistaflokknum 
mikið í mun að sýnast sameinaður 
og sterkur. 

Forystu Kommúnista flokksins 
er oft skipt í tvo hópa, sem nú 
eru sagðir í mikilli valdabaráttu. 
Í öðrum hópnum er forsetinn Hu 
Jintao, forsætisráðherrann Wen 
Jiabao og stuðningsmenn þeirra. 
Í hinum hópnum eru aðallega 
stjórnmálamenn frá Shanghai, og 
 verndari þeirra er Jiang Zemin 
fyrrverandi forseti. Í þessum hópi 
var Bo Xilai. 

Fram að þessu máli hafði verið 
talið líklegt að Bo yrði hækkaður í 
tign á fundinum í haust og  kæmist 
í níu manna fastanefnd stjórn-
málaráðsins, sem er æðsta  stofnun 
flokksins, en Bo átti sæti í því. 
Hann var vinsæll leiðtogi  flokksins 
í borginni Chongqing og vakti 
athygli fyrir aðgerðir sínar gegn 
skipulagðri glæpastarfsemi og 
fyrir að endurvekja gamla komm-
úníska söngva og sögur. Hann var 
umdeildur vegna þessara mála og 
þrátt fyrir vinsældir átti hann líka 
marga óvini. Ekki er vitað hvort 
hann verði ákærður fyrir spillingu 
vegna afskipta sinna af rannsókn á 
fjölskyldunni.  thorunn@frettabladid.is

Morð  vekur 
athygli á 
valdabaráttu
Stjórnmálamaður í Kína var sviptur öllum embætt-
um innan Kommúnistaflokksins í kjölfar morðásak-
ana. Talið tengjast valdabaráttu innan flokksins.

HJÓNIN Bo og Gu bjuggu í Chongqing þar sem Bo var leiðtogi flokksins. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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17. apríl        Nýsköpun og að virkja hugmyndina
   2. maí          Nýsköpun og verkefnið
16. maí          Nýsköpun og framkvæmdin

Nýsköpun námskeið

Virkjum nýsköpunarkraftinn
Arion banki vill vinna að því að byggja upp fjöl breytt og öflugt atvinnu líf. 
Arion banki Nýsköpun er vett vangur sem er ætlað að leysa úr læð ingi þann 
mikla ný sköpunar kraft sem býr í Íslendingum.

arionbanki.is  –  444 7000

Í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands þá býður Arion banki upp á þrjú  
námskeið til að auðvelda fyrstu skrefin í að þróa og vinna áhugaverðar hug-
myndir.  Á námskeiðunum fara þeir Einar Gunnar Guðmundsson, sérfræðingur  
Arion banka í nýsköpun, og Dr. Hannes Ottósson, frá Nýsköpunarmiðstöðinni,  
yfir hvernig hugmyndir geta orðið að veruleika.
 
Arion banki vill með margvíslegum hætti efla nýsköpun í landinu.  Að virkja fólk 
með góðar hugmyndir er aðeins einn liðurinn í viðleitni bankans til að byggja upp 
sterkara atvinnulíf.  Á næstu mánuðum mun bankinn kynna frekari skref í þessa átt.

Við hugsum um framtíðina.

Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is/nyskopun

SVÍÞJÓÐ Þegar foreldrar 10 ára 
stúlku í Borås í Svíþjóð báðu yfir-
völd árið 2008 um fjárhagsaðstoð 
til þess að fara með hana til Kongó, 
þaðan sem þeir voru, í því skyni að 
láta reka úr henni illa anda, komu 
yfirvöld stúlkunni fyrir á fóstur-
heimili. 

Það var ekki fyrr en í fyrra 
sem stúlkan greindi frá því að 
 foreldrarnir hefðu áður sjálfir 
beitt hana andlegu og líkamlegu 
ofbeldi til þess að reka úr henni 
illa anda.

Eitt skiptið þurfti að flytja 
 barnið á sjúkrahús vegna  ofbeldis 
föðurins. Hann skipaði litlu 
 stúlkunni að segja að skólakrakkar 
hefðu verið að verki. Foreldrarnir 
hafa nú verið handteknir.  - ibs 

Foreldrar handteknir:

Ráku illa anda 
úr dóttur sinni

DANMÖRK Timo Kivimäki, finnskur 
prófessor við Kaupmanna hafnar-
háskóla, hefur verið ákærður fyrir 
njósnir fyrir Rússa. Prófessorinn 
vísar sakargiftum á bug sam-
kvæmt frásögn danskra fjölmiðla.

Hann segist hafa fengið 
greiðslur fyrir faglega  greiningu 
og röksemdafærslu varðandi 
öryggismál fyrir menn sem hann 
taldi vera venjulega starfsmenn 
rússneska sendiráðsins, alveg eins 
og hann hafi gert fyrir fjölmarga 
aðra erindreka og ríkisstjórnir. 

Kivimäki kveðst þó einu sinni 
hafa verið efins í samskiptum við 
Rússana.  - ibs

Fékk greiðslur frá Rússum:

Saka prófessor 
um njósnir 

GAGNAFLUTNINGAR Með 4G marg-
faldast flutningsgeta og hraði í fjarskipta-
netum frá því sem er í 3G þjónustunni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMSKIPTI Mögulegt er að 4G far-
netsþjónusta standi Íslendingum 
til boða undir lok þessa árs eða í 
byrjun þess næsta. 

Á vef Póst- og fjarskipta-
stofnunar (PFS) segir að síðar á 
árinu verði úthlutað tíðnum fyrir 
4G þjónustu á Íslandi. Það verður 
gert með uppboði og verður 800 
MHz og 1800 MHz tíðnisviðunum 
úthlutað fyrst. 

Á vef PFS er vakin athygli á 
því að hafa þurfi í huga við kaup 
á tækjum með 4G möguleikum 
að tíðnisvið eru ekki samræmd 
um allan heim. Þannig munu 4G-
tæki sem framleidd eru fyrir 
Evrópu markað ekki virka í Banda-
ríkjunum og Kanada.  - þj

Útboð PFS á tíðnisviðum:

4G gæti komið 
fyrir árslok

VÍSINDI Bavíanar geta lært að 
þekkja orð með allt að fjórum 
 stöfum frá fjögurra stafa stafa-
rugli, þó þeir viti ekki hvað orðin 
þýða. Hæfileikaríkasti bavíaninn í 
nýrri rannsókn þekkir um 300 orð.

Rannsóknin var gerð á tilrauna-
stofu, og tók hópur bavíana þátt. 
Aparnir voru ekki neyddir til 
þátttöku, heldur gátu þeir sjálfir 
ákveðið hvort og hvenær þeir vildu 
leysa þrautir. 

Tíu snertiskjám var komið fyrir 
á svæði apanna, sem þeir gátu 
skoðað þegar þeim hentaði. Á 
skjánum birtist fjögurra stafa orð. 

Bavíanarnir áttu svo að segja til 
um hvort stafirnir fjórir  mynduðu 
raunverulegt orð, eða hvort þeir 
væru stafabrengl. Þegar þeir 
 svöruðu rétt fengu þeir verðlaun.

Bavíanarnir lærðu smátt og 
smátt að þekkja orðin. Þeir urðu 
sífellt betri í að ákvarða hvað var 
orð og hvað var stafabrengl. 

Reyndasti bavíaninn þekkir nú 
um 300 orð, en aðrir færri. Vís-
indamennirnir sem standa að 
rannsókninni segja ekki koma á 
óvart að gáfnafar apanna sé mis-
jafnt, alveg eins og meðal mann-
fólksins.  - bj

Rannsókn sýnir að bavíanar geta lært að þekkja fjögurra stafa orð á tölvuskjá:

Reyndur bavíani þekkir 300 orð

TÓKU ÞÁTT Bavíanarnir í rannsókninni 
réðu því sjálfir hvort og hvenær þeir 
tóku þátt, og lögðu sig því alla fram.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Tæp 44 prósent 
segja innbrot mesta vandamálið 
í sínu hverfi samkvæmt niður-
stöðum könnunar lögreglu-
stjórans á höfuðborgarsvæðinu 
um viðhorf almennings til lög-
reglu. 

Tæplega 20 prósent nefndu 
umferðarlagabrot. Tæp 14 pró-
sent nefndu eignaspjöll og fleiri 
nefndu fíkniefnaneyslu sem 
mesta vandamálið í sínu hverfi.

Þá sögðust yfir 88 prósent íbúa 
mjög eða frekar öruggir einir á 
gangi að næturlagi í sínu hverfi. 

Viðhorfskönnun íbúa:

Telja innbrot 
mesta vandann

HOLLANDE Í HEIMSÓKN François Hol-
lande, forsetaframbjóðandi sósíalista í 
Frakklandi, heimsótti hárgreiðsluskóla 
í Clermont-Ferrand á fimmtudaginn og 
ræddi við nemendur og kennara. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Já ég meinti það. Eitthvert 
helvítis auðvaldsraskat 
verður að vera. Á einhverju 
verður að sitja.“  Þetta voru 

orð Íslandsbersa eftir að bolsé-
víkinn hafði minnt á hugsjón 
sína um „ríkisauðvald“ í orðræðu 
þeirra í Guðsgjafaþulu um sjávar-
útvegsstefnu þess tíma.  

Menn hafa sem sagt áður skipst 
í hópa eftir því hvaða hugmynda-
fræði ætti að fylgja við stjórn 
atvinnulífsins. Flestir héldu að 
vísu að ríkisauðvaldshugsjónin 
hefði fjarað út. En nú birtist hún 
þing eftir þing í sjávarútvegsfrum-
vörpum ríkisstjórnarinnar. 

Ágreiningurinn er í sjálfu sér 
einfaldur þó að viðfangsefnið sé 
flókið og fáir botni í umræðunni. 

Ríkisstjórnin og 
þeir sem henni 
fylgja að málum 
telja að best fari 
á því að stjórn-
málamenn ráð-
stafi tekjum 
sjávarút vegsins. 
 Móthaldsmenn 
hennar í Sjálf-
stæðis flokknum 
telja á hinn 

 bóginn að markaðslögmálin eigi 
við í þessari atvinnugrein eins og 
öðrum.

Í engu öðru vestrænu ríki eru 
uppi viðlíka hugmyndir um ríkis-
forsjá í höfuðgrein atvinnulífsins. 
Einu gildir hvort þar sitja vinstri 
eða hægri stjórnir. Að þessu leyti 

hafa hugmyndafræðilegar deilur 
færst meira en hálfa öld aftur í 
tímann. Meginástæðan fyrir því er 
sú að hér er enginn flokkur frjáls-
lyndra jafnaðarmanna  lengur 
starfandi; aðeins tveir vinstri 
sósíal ískir flokkar í ríkisstjórn. 

Tillögur ríkisstjórnarinnar eiga 
ekkert skylt við hugmyndir Sam-
fylkingarinnar frá þeim tíma að 
hún fylgdi frjálslyndri jafnaðar-
stefnu. Þær byggðu á uppboði afla-
heimilda og fólu á vissan hátt í sér 
harðari markaðshyggju en núver-
andi kerfi. Samkvæmt þeim hug-
myndum átti að víkja upphaflegri 
veiðireynslu útgerða í einstökum 
byggðarlögum til hliðar. Þeir fjár-
sterkustu áttu að hreppa gæðin á 
uppboði.

„Eitthvert helvítis auðvaldsraskat“

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Í fullu samræmi við þá afsökun 
Jóhönnu Sigurðardóttur gagn-
vart þjóðinni að Sam fylkingin 
hefði áður fylgt frjálslyndri 

jafnaðarstefnu hefur blaðinu 
verið snúið við. Þingmeirihlutinn 
ætlar nú að ráðstafa arði atvinnu-
greinarinnar og hlutast sem mest 
til um það hverjir geri út og hvar.

Þetta er sagt leiða af því að 
litið er á fiskimiðin sem sameign 
 þjóðarinnar. Fyrri tillögur voru 
líka sagðar leiða af því. Með engu 
móti er unnt að fá þær fullyrðingar 
til að ríma. 

Í þessu ljósi er lítt skiljanlegt 

hvers vegna móthaldsmenn ríkis-
stjórnarinnar á Alþingi skuli ekki 
draga umræðuna í ríkari mæli en 
verið hefur að þessum útgangs-
punkti um sameign þjóðarinnar. 
Hann merkir að það eru ekki hags-
munir einstakra útgerða, útgerðar-
staða eða þeirra sem vilja komast 
nýir inn í atvinnugreinina sem 
átökin eiga að snúast um. 

Spurningin sem þarf að svara er 
þessi: Hvor leiðin, „ríkisauðvald“ 
eða markaðshyggja, er líklegri til 
að skila heimilunum hærri ráð-
stöfunar tekjum? 

Forsætisráðherra hefur  hafnað 

að ræða álit og greinargerðir hag-
fræðinga á þessum tveimur mis-
munandi leiðum. Ástæðan er 
sú að fordómar í garð útgerðar-
manna ráða meir en hagsmunir 
 heimilanna. 

Ríkisstjórnin ætlar að vinna 
umræðuna með því að láta hana 
snúast um fordóma. Því er nú afar 
brýnt að móthaldsmenn ríkis-
stjórnarinnar á Alþingi láti ekki 
draga sig inn í umræðu á því plani. 
Þeir verða að tryggja að umræðan 
byggi á þekkingarlegum grundvelli 
og snúist um hag heildarinnar og 
heimilanna. 

Fiskurinn og heimilin

Fordómar efnahagsráð-
herrans og forsætisráð-
herrans koma til að mynda 
fram í hneykslunar-

kenndum staðhæfingum um að í 
núverandi kerfi leiti fjármagn út 
úr atvinnugreininni. Þetta á að 
stöðva. En á hvaða hugsun  byggir 
þessi hneykslan? Ef hagsmunir 
heimilanna eiga að ráða er það 
einmitt sú krafa sem gera þarf til 
sjávarútvegsins.

Undirstöðuatvinnugrein þjóðar-
innar þarf að skila umtalsverðum 

arði. Hann þarf svo að flæða út um 
allt atvinnulífið í nýjum fjárfest-
ingum og sköpun nýrra atvinnu-
tækifæra. Þegar betur er að gáð 
er það fyrst og fremst hneyksli ef 
þetta gerist ekki.  Spurningin snýst 
um það hvort sjávar útvegurinn 
á að vera eins konar lokað hólf 
í þjóðarbúskapnum eða sam-
tvinnaður öðrum þráðum sem 
mynda þann vef. 

Auðvelt er að reikna út að arð-
semi í sjávarútvegi muni minnka 
vegna þess að ríkisstjórnin ætlar 

að kosta fleiri krónum til að veiða 
hvert tonn með því að fjölga bæði 
fiskiskipum og sjómönnum. Hitt er 
erfiðara að reikna út hvort stjórn-
málamenn eru líklegri til að ávaxta 
arðinn betur en  markaðurinn. En 
þar getur reynslan talað. 

Íslandsbersi sagði að á ein-
hverju yrði að sitja. Það er óum-
deilt. En dómur sögunnar um 
ríkis auðvaldshugsjónina sem nú 
er boðuð eftir áratuga hlé segir 
að hún sé ekki góð sessa fyrir hag 
 heimilanna. 

„Á einhverju verður að sitja“

Þ
jóðkirkjan á Íslandi hefur sætt meiri gagnrýni undan-
farin ár en áður hefur tíðkast. Á því eru ýmsar 
 skýringar. Meðal annars vegna þess að hér er nú 
ástunduð gagnrýnin umræða í meira mæli en fyrir 
nokkrum áratugum. Þar er ekkert undanskilið, ekki 

heldur kirkjan eða forsetinn svo dæmi séu tekin af stofnunum 
samfélagsins sem lengi þóttu hafnar yfir gagnrýni. 

Í íslensku samfélagi ríkir nú mun meiri fjölbreytileiki en áður 
af ýmsum ástæðum. Menntunar-
stig þjóðarinnar hefur aukist, 
fleiri hafa dvalið langdvölum 
erlendis og kynnst nýjum hug-
myndum. Fólk hefur flutt til 
Íslands  hvaðanæva að með marg-
breytilega menningu í farteskinu. 
Þessi þróun hefur svo sannarlega 
verið íslensku samfélagi til góðs. 

Um það hljóta flestir að vera sammála sem muna einsleitnina sem 
hér ríkti allar götur fram um 1980.

Þjóðkirkjan hefur ekki sömu sjálfgefnu stöðu í lífi fólks og hún 
hafði áður. Þá stöðu mun hún heldur ekki endurheimta. Til þess 
er samfélagið of breytt. Þetta á þó á engan hátt að þýða endalok 
 kirkjunnar. Þvert á móti felast tækifæri í þessum breytingum. 

Hvernig sem skipast um stjórnsýslulega stöðu íslensku þjóð-
kirkjunnar er ólíklegt annað en að hún muni skipa höfuðsess í trúar-
lífi og hefðum þjóðarinnar áfram um góða hríð. Kirkjan og kirkju-
legar athafnir eru verulegur þáttur í lífi fólks og partur af menningu 
þjóðarinnar.

Engu að síður er það svo að til viðbótar við breytta stöðu 
 kirkjunnar hafa kynferðisbrot og viðbrögð, eða öllu heldur við-
bragðaleysi við þeim, gert að verkum að margir telja sig ekki eiga 
sömu samleið með kirkjunni og áður og vegna þess að við búum í 
frjálsu samfélagi þá á fólk þess kost að yfirgefa kirkjuna og finna 
trúarlífi sínu annan farveg, nú eða engan farveg.

Kirkjan verður að hlusta á þessa gagnrýni, mæta með kærleika 
og nýta hana til uppbyggingar fremur en að skella við henni skolla-
eyrum, jafnvel þótt hún geti að mati kirkjunnar manna verið óvægin. 
Fórnarlambsvæðing er ekki heldur vænleg til árangurs. Það er til 
dæmis fjarstæða að halda því fram að ástundaður sé skefjalaus 
 áróður gegn kirkjunni, kristnum sið og trúarhefðum í íslensku sam-
félagi eins og biskup kaus að fagna upprisunni með því að gera. Eða 
að halda því fram að íslenskir unglingar megi þola andróður og sví-
virðingar frá umhverfinu fyrir það að fermast. Vissulega hefur lengi 
verið rætt um að heppilegra væri að unglingar væru eldri þegar þeir 
fermdust, auk þess sem veraldlegt tilstand kringum fermingar hefur 
verið gagnrýnt. Hitt blasir þó við að langflestir Íslendingar fagna á 
hverju vori af heilum hug fermingu með nákomnum unglingi. 

Eins og biskup benti á í páskadagspredikun sinni þá heldur stór 
hluti þjóðarinnar tryggð við hinn kristna sið, mikill meirihluti 
hennar raunar, svo því sé til haga haldið. Það er því alger óþarfi að 
gera íslensku þjóðkirkjuna að fórnarlambi í umræðunni. Þess gerist 
ekki þörf.

Mikilvægt að hlusta á gagnrýni og nota hana:

Kirkjan er ekki 
fórnarlamb



islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Íslandsbanki býður hagstæð framkvæmdalán til endurbóta á húsnæði. Lánin eru  
óverðtryggð skuldabréfalán með breytilegum vaxtakjörum samkvæmt vaxtatöflu  
bankans hverju sinni. Framkvæmdalán geta numið allt að 1,5 milljónum gegn veði  
og allt að 750.000 kr. án veðs.

Kynntu þér framkvæmdalán á www.islandsbanki.is eða í næsta útibúi Íslandsbanka.  

 

Stjórnvöld hafa framlengt átakið ALLIR VINNA 
til 1. janúar 2013

Þú getur fengið endurgreiðslu á virðisaukaskatti 
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Eins og ég rakti í fyrri grein 
minni um að fara bandarísku 

leiðina sem lausn á skuldavanda 
heimilanna m.a. með því að lengja 
í lánum er hægt að fara milli-
veginn í þessum efnum og bjóða 
lengstu óverðtryggðu húsnæðis-
lánin til 75 ára, sem gætu verið í 
boði hjá fyrirhuguðum Afskrifta-
sjóð verðtryggðra húsnæðislána. 
Sjá töflu:

■ Heildartekjur heimilis eru 
700.000 kr. í þessu dæmi.

■ Öll lán eru jafngreiðslulán 
og höfuðstóll lækkar við hver 
mánaða mót.

■ Lán gætu boðið upp á endur-
skoðun á 5 ára fresti v/ breyti-
legrar greiðslugetu heimilis.

■ Lengri lánagreiðslur eru sam-
bærilegar og leigutekjur.  

■ Sjóðurinn verður kominn í 
 hagnað á níunda ári eða fyrr, 
miðað við núverandi verð bólgu-
markmið 2,5%.
Í þessum tillögum Hægri 

grænna, flokks fólksins,  töldum 
við eðlilegt að miða við lengsta 
flokkinn RIKB 31, sem eru 
lengstu óverðtryggðu ríkis-
skuldabréfin til 31 árs, en  vextir 
á honum eru um +/- 7,40% plús 
0,25% álag fyrir rekstrar kostnað 
sjóðsins. Þessi viðmiðunar-
flokkur er notaður á allar tíma-
lengdir er leyfa uppgreiðslu gegn 
gjaldi. Einnig mætti nota lægri 
vexti fyrir þá sem þurfa félags-
lega aðstoð, en ef aðilar ákveða 
að greiða upp lánið í félagslega 
 kerfinu og eignast íbúðina að 
lokum þá sé greitt sérstakt álag 
sem er þá endurgreiðsla til ríkis-
ins fyrir að stoðina. 

Kaupverð bréfanna til fjármála-
stofnana verður meðalverð síðustu 
200 söludaga á markaði á öllum 
flokkum. Til þess að geta komið 
þessu í kring verður að leyfa með 
lögum uppgreiðslu verðtryggðra 
húsnæðislána og uppgreiðslugjald 
verður að afnema hjá  bönkunum. 
Einnig verður að fella niður 

stimpil gjöld á þessum eignatil-
færslum. Taka skal fram að fjár-
málastofnanir tapa ekki á  þessum 
viðskiptum, en reiðuféð sem þær 
fá inn verður lagt inn í Seðlabanka 
Íslands. Lítil hætta er á að verð-
bólga aukist þar sem flutningi 
fjármagns verður beint til fjár-
málastofnana, en lán takendur 
sitja eftir með lægri, lengri, við-
ráðanlegri og óverðtryggð hús-
næðislán. Auknu peningamagni í 
umferð verður stýrt með aukinni 
bindiskyldu lánastofna, eða eins 
og þarf til, til þess að fjármála-
kerfið sé í jafnvægi.

Í framhaldinu verður síðan þess-
um nýju óverðtryggðu húsnæðis-
lánum pakkað inn með verðbréf-
un (e. securitization) og seld aftur 
til lánastofnana þ.e. lífeyris sjóða, 
banka, tryggingarfélaga og ann-
arra fjárfesta. Lánið frá Seðla-
banka Íslands til Afskriftasjóðs 
verðtryggðra húsnæðislána yrði 
verðtryggt og bæri 0,01% fasta 
vexti, en verðtryggingin á þessu 
magnbundna íhlutunarláni til 
sjóðsins hefur þann hvata fyrir 
ríkið að halda verðbólgu niðri, 

og þar með er ríkinu veitt nauð-
synlegt aðhald í ríkisútgjöldum. 
Tekjur sjóðsins eru vaxta mis-
munurinn 7,64%, en til þess að afla 
Afskriftasjóði verðtryggðra hús-
næðislána frekari tekna í byrjun 
fengi sjóðurinn greiðslur í  gegnum 
fjármagnsfærslugjald. Ganga hug-
myndir flokksins út á að taka hóf-
legt gjald af fjármagnsfærslum 
lögaðila, eins og á kaupum á hluta-
bréfum, skuldabréfum, gjaldeyri 
og framvirkum samningum. Rætt 
hefur verið um að gjaldið sé 0,33% 
af hverjum viðskiptum með hluta-
bréf og skuldabréf en 0,033% á 
afleiðuviðskiptum. 3% fjármagns-
færslugjald yrði sett á gjaldeyris-
viðskipti. 

Það er sanngjarnt að  bankar 
og fjármálafyrirtæki sem bera 
mesta ábyrgð á vandanum sem 
 myndaðist við hrunið tækju  þannig 
þátt í að leysa hann.  Bónusinn 
er sá að fjármagnsfærslugjaldið 
dregur einnig úr áhættusækni lög-

aðila og áhættusömum viðskiptum 
banka og fjármálastofnana. 

Á Íslandi endurspegla greiðslu-
áætlanir ekki raunveruleikann, 
sér í lagi verðbólguskotið fyrir 
og eftir hrun. Með sanni má segja 
að fjármála stofnanir hafi raskað 
hegðun neytenda með því að gera 
lítið úr langtímaáhættu vegna 
verðbólgu. Verð trygging húsnæðis-
lána  stangast á við grundvallar-
reglur  evrópskra neytendalaga 
sem banna misbeitingarákvæði 
sem raska jafnvægi samnings-
aðila neytanda í óhag. Bandaríska 
 leiðin er heillavæn legust til þess að 
leiðrétta það óréttlæti sem mögu-
lega ólögleg verðtryggð húsnæðis-
lán hafa  kostað íslensk heimili og 
 almenning í landinu. Þar sem þessi 
leið hefur virkað mjög vel í Banda-
ríkjunum er ekki annars að vænta 
en að hún geri það einnig á Íslandi, 
með tilheyrandi hagvexti og betri 
lífsskilyrðum almennings sem 
mundu myndast í kjölfarið. Stöðug-
leiki í efnahagstjórn er takmarkið 
og hallalaus fjárlög nauðsynleg. 

Það er löngu kominn tími til 
fyrir stjórnsýsluna og fjármála-

stofnanir að virða íslensk lög, þau 
eru ekki til skrauts. Van þekking 
og afneitun á lögum l eysir engan 
undan ábyrgð. Við megum  heldur 
ekki gleyma því að fólkið í  landinu 
horfir til okkar sem  bjóðum okkur 
fram til stjórnmálastarfa – með 
von um betri framtíð. Okkar 
skylda er að rísa undir þeim vænt-
ingum. Stuðla að betri framtíð, 
betri lífskjörum, hugsa í  lausnum. 
En ekki leggja stein í götu alls sem 
til framfara horfir. Efnahags lífið 
er einn vefur og starfsskilyrði 
atvinnulífs og lífskjör fólksins eru 
samofin. 

Hernaður stjórnvalda gegn 
heimilum og atvinnulífi  landsins 
er hernaður gegn lífskjörum 
 þjóðarinnar. Ef þessar hug myndir 
mínar ganga eftir, fá íslenskar 
fjölskyldur langþráð fjármála-
öryggi sem þeim ber og er það 
skylda íslenskra stjórnmálamanna 
að koma þessum málum í örugga 
höfn.

Það er löngu kominn tími til fyrir stjórn-
sýsluna og fjármálastofnanir að virða 
íslensk lög, þau eru ekki til skrauts.

Kynslóðasátt - Leiðréttingar sjóður 
verðtryggðra húsnæðislána

Steinar Berg, ferðaþjónustu-
bóndi að Fossatúni, ritaði grein í 

Fréttablaðið þann 12. apríl sl. undir 
yfirskriftinni niðurgreidd ferða-
þjónusta. Grein Steinars er ein-
hvers konar ákall til stéttarfélaga 
um að hætta kaupum á Útilegu-
kortinu til sinna félagsmanna. Í 
grein Steinars kemur fram mis-
skilningur sem við teljum nauðsyn-
legt að leiðrétta. 

Steinar fullyrðir að á fimmta 
tug tjaldsvæða séu á kortinu og 
flest þeirra á vegum sveitarfélaga 
sem niðurgreiða reksturinn. Í Úti-
legukortinu eru 44 tjaldsvæði sem 
korthafar hafa nær  ótakmarkaðan 
aðgang að, þar af eru 67% tjald-
svæðanna í rekstri  einkaaðila rétt 
eins og Steinars. Algengt er að 
sveitarfélög bjóði út rekstur tjald-
svæða, og þó svo að tjaldsvæði beri 
heiti sveitarfélagsins þýðir það ekki 
að sveitarfélagið sjái um rekstur 
þess. Það má einnig benda á að af 
máli Steinars má skilja að tjald-
svæði sem rekin eru af sveitarfé-
lögum séu ekki uppbyggð af sama 
metnaði og helstu tjaldsvæði lands-
ins, sem byggð hafa verið upp und-
anfarin ár, eins og þau tjaldsvæði 
sem eru í Útilegukortinu séu ekki 
ein af helstu tjaldsvæðum landsins. 

Útilegukortið hefur á að skipa 
fjölbreyttum tjaldsvæðum og eru 
flest þeirra vel samkeppnisfær 
við annars mjög glæsilegt tjald-
svæði sem Steinar hefur byggt upp 
í Fossatúni.  

Steinar fullyrðir að margir kaup-

endur Útilegukortsins séu  erlendir 
ferðaskipuleggjendur sem koma 
með marga hópa húsbílafólks og að 
þessir aðilar kaupi t.d. 20 kort sem 
þeir nota fyrir hópinn. Að loknu 
ferðalagi séu sömu kortin notuð 
aftur fyrir næsta hóp. Þannig séu 
kortin misnotuð aftur og aftur. 
Við höfum því miður engin stað-
fest dæmi um slíka misnotkun sem 
Steinar bendir á, en viljum taka 
fram að hvert kort er merkt með 
nafni eiganda kortsins, sem eigandi 
á að framvísa með skilríkjum við 
komu á tjaldsvæði. Með þessu á að 
vera komið í veg fyrir slíka mis-
notkun. Ef einhverjum tekst að mis-
nota kortið þá liggur tjónið hjá Úti-
legukortinu en ekki Steinari Berg.

Síðan Útilegukortið kom fyrst út 
árið 2007 hafa stéttarfélög í aukn-
um mæli boðið kortið til félags-
manna sinna rétt eins og stéttar-
félög niðurgreiða ferðakostnað og 
leigja út sumarbústaði til félags-
manna sinna. Leiga sumarbústaða 
er í þessu sambandi einnig niður-
greidd af stéttarfélögum. Það er því 
fullkomlega eðlilegt að stéttarfélög 
komi til móts við þann stóra hóp 
Íslendinga sem ferðast vill innan-
lands og gista á tjaldsvæðum.   

Að lokum viljum við benda á að 
Útilegukortið gefur fleiri kost á að 
ferðast á ódýran og hag kvæman 
hátt um landið og er það mark-
mið Útilegukortsins að bæta ávallt 
þjónustuna við viðskiptavini sína. 
Vinsældir Útilegukortsins hafa 
verið miklar sem endurspeglast 
í  auknum fjölda tjaldsvæða sem 
óskar eftir að vera þátttakendur 
í Útilegukortinu og komast færri 
að en vilja. Við viljum einnig nota 
tækifærið og bjóða Steinari að 
koma til viðræðna við okkur um 
að vera með þeirri stóru ferðafjöl-
skyldu sem Útilegukortið er. 

Útilegukortið

Tafla 
Höfuðstóll láns 20.000.000 | Mánaðarlegar heildartekjur heimilis 700.000
Vextir Líftími(ár) Afborgun á ári Vextir á ári Árlegar greiðslur Mánaðarlegar greiðslur Hlutfall af tekjum
7,65% 75 6.101 1.530.000 1.536.101 128.008 18%
7,65% 50 39.357 1.530.000 1.569.357 130.780 19%
7,65% 40 84.627 1.530.000 1.614.627 134.552 19%
7,65% 30 188.216 1.530.000 1.718.216 143.185 20%
7,65% 25 287.882 1.530.000 1.817.882 151.490 22%

Fjármál

Guðmundur 
Franklín Jónsson
viðskiptafræðingur 
og formaður Hægri 
grænna, flokks fólksins

Seinni grein

Seðlabanki 
Íslands

Óverðtryggð 
lán, 7,65%

Verðtryggð lán - kaupir 
niðurfærðu verði

Afskriftasjóður verðtryggðra 
fasteignalána

Greiðsla fyrir 
verðtryggð lán 
Full greiðsla

0,01% verð-
tryggðir vextir.

7,65% fastir 
vextir.

Seðlabanki lánar 
afskriftarsjóði

Núverandi eigendur 
skuldabréfa

Skipt á bréfum

Vaxtagreiðslur

Seðlabanki 
Íslands

Afskriftarsjóður hagnast ef 
verðbólgan helst lág.

Óverðtryggð lán, fastir 
vextir 7,65%

Ferðaþjónusta

Arnar 
Barðdal
stjórnarformaður 
Útilegukortsins
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Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

Hótel-
verkefni
í miðborginni

KONTAKT fyrirtækjaráðgjöf hefur verið falið 
að annast sölu á glæsilegu húsnæði 
á góðum stað í miðbæ Reykjavíkur 

sem hentar mjög vel sem 100 herbergja 
hótel en gæti einnig komið vel út 

sem hostel með mun fleiri gistirýmum.

Húsnæðið er laust til afhendingar 
og tilbúið til innréttinga. 

Endanleg hönnun og útfærsla yrði í höndum 
kaupanda.

Spennandi verkefni fyrir fjárfesta, verktaka 
eða aðila í ferðaþjónustu.
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FULLT VERÐ 12.990 KR.

KYNNINGARVERÐ

FULLT VERÐ 2.990 KR. FULLT VERÐ 7.990 KR.

FULLT VERÐ 44.990 KR. FULLT VERÐ 2.190 KR.

9.723 KR.

7.990 KR.

1.990 KR. 5.593 KR.

33.742 KR. 1.690 KR.

ABU ABUMATIC CLASSIC 170i 
VEIÐIHJÓL

STÓRA BÓKIN UM VILLIBRÁÐ

MITCHELL HÁFUR ALLEN GRAND R. L VEIÐIVESTI

SMOKEHOUSE REYKOFN
ABU DROPPEN SPÚNAR 
8 g., 3 í pakka

Sett

FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA

Ellingsen heldur stangveiðihátíð laugardaginn 14. apríl. Kynnt verður allt það nýjasta 

fyrir veiðitímabilið sem er að hefjast og sölumenn stangveiðideildar veita gestum 

góð ráð og jafnvel nokkur leyndarmál fyrir komandi veiðiferðir sumarsins. Komdu og 

skoðaðu úrvalið af vönduðum stangveiðivörum frá HARDY, GRACE, LOOP og ABU 

GARCIA. Frábær dagur fyrir veiðifjölskylduna til þess að hefja veiðisumarið.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRAREYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

ellingsen.isAKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  
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AFSLÁTTUR AF  
ÖLLUM ABU GARCIA  
STANGARSETTUM  
(BARNA).

AFSLÁTTUR AF  
ÖLLUM LOOP 
VEIÐILÍNUM.

AFSLÁTTUR AF LOOP 
VÖÐLUM, JÖKKUM 

OG SKÓM.

STANGVEIÐIHÁTÍÐ
Laugardaginn 14. apríl

ELLINGSEN

25% 

50% 

35% 

LAX-Á , SVFR, 
STRENGIR OG 
VEIÐIKORTIÐ  
VERÐA ÖLL MEÐ  
VEIÐI LEYFA KYNNINGU  

SPENNANDI  
TILBOÐ!a
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ÚLFAR  
VILLIBRÁÐAR-
KOKKUR  
MUN VERA MEÐ  
FRÁBÆRA SÝNINGU Á  

REYKOFNUM.

FULLT VERÐ 27.990 KR.
18.194 KR.

LOOP POWERDRY UNDIRFÖT
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D
o you know if 
there‘s an apótek 
nearby,“ spyr tón-
listarmaðurinn 
John Grant þegar 
blaðamaður hittir 

hann á fremur köldum miðviku-
dagsmorgni í miðbæ Reykjavíkur. 
Þegar inn á kaffihús er sest pantar 
hann sér latté og grænmetissúpu 
á íslensku. Grant hlustar grannt 
á þjónustustúlkuna þylja upp 
rétti dagsins, biður hana vinsam-
legast að endurtaka þau orð sem 
hann skilur ekki í fyrstu tilraun 
og spjallar loks í dágóða stund 
við hana um fegurð Seyðisfjarðar 
með samblandi ensku og íslensku. 
Þjónustustúlkan segist hafa verið 
viðstödd tónleika Bandaríkja-
mannsins eystra um síðustu helgi, 
tónleika sem blaðamaður vissi 
ekki af.

„Ég fór með hópi af fólki sem 
hélt tónleika og ég spilaði  nokkur 
lög,“ útskýrir Grant og bætir 
við að samferðarmennirnir hafi 
 flestir átt það sameiginlegt að 
tengjast fjölskylduböndum og búa 
yfir gríðarlegum hæfileikum: Tón-
listarparið Elín Ey og Þorsteinn 
Einarsson (Steini í Hjálmum), 
Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór 
Gunnarsson, foreldrar Elínar, KK, 
bróðir Ellenar og fleiri. „Þetta var 
frábær ferð og frábært fólk en tíu 
tíma keyrslan til baka fór alveg 
með bakið á mér,“ segir Grant og 
þiggur eina íbúfen frá vel  birgum 
blaðamanni til að lina mestu 
 þjáningarnar.

Fyrsta sólóplatan sló í gegn
Þessi ríflega fertugi tónlistar-
maður, sem stendur fyllilega undir 
titlinum Íslandsvinur, fæddist í 
Michigan-fylki Bandaríkjanna 
en fluttist á unglingsárum til 
 borgarinnar Denver í Colorado. 
Eftir sex ára dvöl í Þýskalandi 
þar sem hann reyndi fyrir sér sem 
túlkur stofnaði Grant rokksveitina 
The Czars árið 1994.

Sex breiðskífum síðar, og án 
merkjanlegs árangurs í vin-
sældum og plötusölu, lagði sveitin 
upp  laupana árið 2005. Grant sagði 
þá  skilið við tónlistar bransann 
um nokkurra ára skeið, flutti til 
New York og starfaði sem rúss-
neskur túlkur á spítala og einnig 
á veitinga húsum, en hann hefur 
alla tíð haft mikinn áhuga á tungu-
málum og er fljótur að læra ný slík. 
Hann hélt þó áfram að semja lög 
og kunningjum hans í hinni kunnu 
þjóðlagarokksveit Midlake tókst að 
draga hann aftur inn á sviðið með 
því að hvetja hann til dáða, leika 
undir og aðstoða á allan hátt við 
gerð fyrstu sólóplötu Grant, Queen 
of Denmark, sem kom út árið 2010.

Queen of Denmark hlaut afar 
góðar viðtökur, ekki síst í Bret-
landi þar sem tónlistarvefsíða 
breska ríkisútvarpsins sagði 
hana eina ánægjulegustu frum-
raun  síðari ára. Þá kallaði Guardi-
an plötuna ferlíki í jákvæðustu 
 merkingu þess orðs, tónlistartíma-
ritið virta MOJO sæmdi hana sjald-
gæfri „instant classic“-nafnbót og 
valdi í kjölfarið bestu plötu ársins. 

Tónlistin á Queen of Denmark 
einkenndist líklega öðru fremur 
af mjúkrokkinu sem Grant ólst 
upp við í Bandaríkjum áttunda 
áratugarins, en líka hljóðgervlum 
þess níunda og ótal fleiri þáttum. 
Raunar taldist það plötunni víða 
til tekna hversu fjölbreytt hún 
er, en textarnir eru líka óvenju 
persónu legir. Aðspurður segist 
Grant með þeim hafa gert upp for-
tíðina, áralanga áfengis- og eitur-
lyfjafíkn sem hann vann sigur á, 
röð misheppnaðra ástarsambanda 
og erfið leika, áhyggjur og van-
líðan sem fylgdi því að vera sam-
kynhneigður í strangtrúaðri fjöl-
skyldu í Miðvesturríkjunum, þar 
sem hann varð einnig ítrekað fyrir 
árásum jafnaldra sinna.

Hægt að búa til nýjar minningar
Síðan hefur tónlistarmaðurinn 
ferðast um heiminn og haldið tón-
leika, eins og gengur, en einnig 
búið víða, meðal annars í Eng-
landi, Svíþjóð og Íslandi, en hér 
vinnur hann þessa dagana að 

nýrri plötu sem kemur út í  janúar 
á næsta ári. Á tónleikum Grant 
á Iceland Airwaves-hátíðinni í 
október síðast liðnum lýsti hann 
 landinu sem því allra fegursta sem 
hann hefði nokkurn tíma séð.

Hvað var og er það sem heillar 
svo mjög við Ísland?

„Þegar ég kom hingað í októ-
ber hafði ég aldrei séð annað eins. 
Þetta er ótrúlegt land, fólkið er 
frábært og mér líður vel hérna í 
litlu og björtu kjallaraíbúðinni 
minni við Laufásveginn. Ég hef 
líka mjög gaman af því að læra 
tungumálið. Nú hef ég búið hér 
í rúma þrjá mánuði og er aðal-

lega að læra málfræði. Beyg-
ingarnar eru erfiðastar og ég á í 
 miklum erfið leikum með eintölu- 
og fleirtölubeygingar á nokkrum 
orðum. Orðið tré er til dæmis mjög 
 ruglandi. Þetta er erfitt tungu-
mál að læra, en það er líka það 
sem mér finnst skemmti legast. 
 Áskorunin. Ég bjó ekki alveg 
nógu lengi í Svíþjóð til að ná því 
almennilega að tala hana, en ég 
get lesið hana vel og líka dönsku 
og norsku. Hollenska finnst mér 
heillandi tungumál og get lesið 
hana líka. Mér gengur ágætlega að 
læra íslenskuna. Ég ætla að skrá 
mig á íslenskunámskeið, því mig 

langar afar mikið til að geta talað 
tungumálið. Þannig kynnist maður 
fólkinu. Stundum les ég dag blöðin 
og fletti orðunum upp í orða-
bókinni minni, svo það tekur mig 
dágóða stund að komast í gegnum 
hverja grein.“

Gætirðu hugsað þér að búa á 
Íslandi til frambúðar?

„Já, ég gæti vissulega hugsað 
mér það. En ef ég á að vera hrein-
skilinn þá hef ég ekki hugmynd 
um hvað gerist í framtíðinni. Innst 
inni vonast maður alltaf til að hitta 
einhvern, verða ástfanginn og að 
sambandið muni þannig ráða því 
hvar maður býr, en ég veit ekki 

hvort hlutirnir ganga  þannig fyrir 
sig í alvörunni. Stundum sakna ég 
Bandaríkjanna. Maður er  alltaf 
tengdur þeim stað sem maður elst 
upp á, þótt stjórnmálin þar verði 
andstyggilegri með  hverjum 
 deginum. Sama má segja um fjöl-
skylduna mína, sem ég sakna 
mikið. Stærstur hluti hennar býr 
í Colorado og sá staður er tengdur 
alls konar slæmum minningum, 
meðal annars fíkn, ömurlegum 
ástarsamböndum, stirðu sambandi 
við fjölskyldumeðlimi og andláti 
móður minnar fyrir sextán árum. 
Ég hef þurft að vinna úr ýmsum 
hlutum, en það er hægt að búa til 
nýjar minningar.“

Gerði bara það sem mér var sagt
Á Queen of Denmark úthelltirðu 
hjarta þínu og gerir iðulega slíkt 
hið sama á tónleikum, eins og 
hefur vakið athygli hér á landi. Þar 
fjallarðu meðal annars um hversu 
erfitt það reyndist þér að koma 
út úr skápnum og hversu illa fjöl-
skylda þín brást við. Tekur svona 
mikil hreinskilni og einlægni ekki 
á?

„Ég veit bara það sem ég veit og 
í tónlist kann ég ekki annað en að 
tjá tilfinningar mínar.  Þannig teng-
ist ég fólki. Ég þoli ekki hvers kyns 
kurteisishjal og flest höfum við 
aðgang að sömu til finningunum, 
reiði, sorg, afbrýðisemi og svo 
framvegis, þótt við bregðumst 
öðruvísi við þeim. Lengi vel hélt 
ég að ég myndi aldrei skipta mér 
af reynslu  annars samkynhneigðs 
ungs fólks og ekkert hafa um hana 
að segja, en nú til dags  blöskrar 
mér hversu vandamálin sem blasa 
við þessum krökkum eru enn 
þá stór og  virðast ekki ætla að 
minnka. Mjög margt ungt og sam-
kynhneigt fólk lendir í  heljarinnar 
baráttu við um hverfið, sérstaklega 
í skólum, og íhuga jafnvel sjálfs-
morð. Það er fáránlegt og ætti ekki 
að  gerast. Samkvæmt  trúuðum 
hægri- hug sjónum eru þessir 
krakkar að íhuga sjálfsmorð vegna 
þess að þau vita að þau eru að gera 
rangt. Auðvitað eyðileggur það fólk 
þegar því er stanslaust sagt að það 
sé veikt og ekki hluti af eðlilegu 
samfélagi. Það kom fyrir mig, 
svo ég hef mikla samúð og hlut-
tekningu með  þessum krökkum. 
Núna er ég að semja lag fyrir nýju 
plötuna sem ég held að geti orðið 
mjög áhrifamikið. Ég  vonast til 
þess að það hvetji ungt fólk sem á í 
baráttu við umhverfi sitt að hlusta 
ekki á það sem aðrir segja heldur 
sjálft sig. Það þýðir ekki að vera 
stöðugt með fokkputtann á lofti, 
en véfengja hluti. Ef einhver segir 
þér eitthvað áttu að spyrja sjálfan 
þig hvað þér  sjálfum finnst um það. 
Ertu að gera einhverja hluti vegna 
þess að foreldrar þínir segja þér 
að gera þá? Lengi vel gerði ég bara 
það sem mér var sagt að gera. Ég 
held að margir eigi í erfið leikum 
alla ævi vegna þess.“

Fleiri hljóðgervlar og „fuck you“-
lög
Er kominn titill á nýju plötuna sem 
kemur út í janúar næstkomandi?

„Nei, ekki enn. Titillinn John 
Grant kemur þó til greina. Þetta 
gæti orðið sú plata. Og þó, mér 
finnst plötutitlar skemmtilegir og 
hefur alltaf þótt frekar pirrandi 
þegar tónlistarmenn og hljóm-
sveitir nefna plötur eftir sjálfum 
sér, eins og þeir nenni ekki að 
finna upp á einhverjum góðum 
titli. Það er full auðveld undan-
komuleið, en stundum virkar það 
eins og yfirlýsing: „Svona er ég!“ 
Þessi plata verður mjög augljós-
lega ég. Ég held að hún verði mjög 
góð, en núna er hún í vinnslu. Ekki 
púsluspil í þúsund hlutum heldur 
sex milljónum hluta. Ég er farinn 
að greina myndina, en ekki mjög 
skýrt.“

Og hvernig er að vinna með 
Bigga Veiru [Birgi Þórarinssyni úr 
GusGus], sem er upptökustjóri og 
meðhöfundur á plötunni?

„Það að koma til Íslands og 
vinna með Bigga er draumur sem 

Hver einasti dagur 
er barningur

Bandaríkjamaðurinn John Grant sendi frá sér eina af rómuðustu plötum 
ársins 2010, Queen of Denmark, en býr nú á Laufásveginum, vinnur að nýrri 

plötu og tileinkar sér íslenska málfræði. Hann hreifst af Íslandi við fyrstu 
sýn og þótti veturinn fallegur en líka erfiður fyrir mann sem glímir við 

þunglyndi. Kjartan Guðmundsson ræddi við tónlistarmanninn.

FÉLL FYRIR LANDI OG ÞJÓÐ Bandaríkjamaðurinn hefur búið víða um heim, meðal annars í Þýskalandi, Englandi og Svíþjóð. Hann 
segist vel geta hugsað sér að vera á Íslandi til frambúðar, en erfitt sé að spá fyrir um framtíðina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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rættist. Ég hef alltaf verið  mikill 
aðdáandi GusGus, en það er 
hættulegt að hitta átrúnaðargoðin 
sín. Eftir því sem við  kynnumst 
betur verður grund völlurinn 
fyrir samstarfinu jafnari, því ef 
við  smellum ekki saman getum 
við ekki gert plötu saman. Ég veit 
að Biggi hleypir engu í gegn sem 
hann er ekki fullkomlega sáttur 
við. Ég kann gríðarlega vel við 
hann sem persónu og hvernig 
hann kemur fram við fólk í dag-
legu lífi, til dæmis fjölskylduna 
sína. Vegna áhrifa hans  heyrist 
líka í mun fleiri hljóð gervlum á 
nýju plötunni en á Queen of Den-
mark. Ég gæti hlustað á hljóð-
gervla allan daginn, alla daga. 
Þeir eru hluti af mér. Svo spila 
nokkrir íslenskir tónlistar menn 
á plötunni, meðal annars gítar-
leikararnir Pétur Hallgrímsson og 
Smári Tarfur Jósepsson og bassa-
leikarinn Jakob Smári Magnússon. 
Það eru svo margir hæfileikaríkir 
íslenskir tónlistarmenn til.“

Áttu von á að nýja platan verði í 
ætt við Queen of Denmark að öðru 
leyti?

„Hún verður dekkri, reiðari og 
með fleiri „fuck you“-lögum. Ég er 
enn að vinna úr sömu reynslu og 
á fyrstu plötunni minni, til dæmis 
einu erfiðu ástarsambandi. Ég 
gerði mörgum öðrum það sama og 
hann gerði mér. Ég er líka að vinna 
úr því. Ég veit að platan kemur til 
með að hefjast á biblíuversi sem 
fjallar um það hvernig ástin á að 
vera, góð og vingjarnleg, en er 
það auðvitað alls ekki. Annað lag á 
henni fjallar um vin minn sem sem 
framdi sjálfsmorð fyrir nokkrum 
vikum síðan. Hann var alkóhólisti 
sem glímdi við ótal erfiðleika, en 
ég hafði ekki heyrt í honum í þó 
nokkurn tíma. Það er ný reynsla 
fyrir mig að semja svona lag, en ég 
reyni að endurspegla allt það sem 
hann var. Mig grunar að ég skilji 
vel hvernig honum leið, því ég hef 
gengið í gegnum svona líðan. Að 
trúa því að maður læri aldrei og 
geri sömu mistökin aftur og aftur. 
Þessi tilfinning hræðir mig mest 
af öllu.“

Barátta á hverjum degi
Síðan Grant kom til Íslands hefur 
það orð farið af honum að hann 
sé alþýðlegur, hógvær, vingjarn-
legur og ekki síst bóngóður. Sem 
dæmi má nefna að hann hefur 
tekið vel í að koma fram í Hljóm-

skálanum, tónlistarþætti RÚV þar 
sem hann samdi og flutti lag með 
hljóm sveitinni SSSól, á tónleikum 
í Edrúhöllinni á vegum SÁÁ og 
téðum tónleikum á Seyðisfirði um 
síðustu helgi. 

Leggurðu þig fram um að vera 
gúddígæ?

„Ég sé sjálfan mig ekki fyrir 
mér sem sérstaklega viðkunnan-
legan mann og ef fólk sem lýsir 
mér þannig þyrfti að búa með mér 
yrði saga þeirra líklega önnur. En 
mér þykir vænt um að heyra að 
einhverjum finnist ég viðkunnan-
legur. Mér finnst gott að tala við 
fólk og mér finnst sjálfsagt að vera 
góður við aðra. Mér þykir fólk 
áhugavert. Ætli ég sé ekki fyrst 
og fremst þakklátur. Ég hef verið 
lengi á leiðinni á þann stað sem 
ég er á í dag og veit alveg hversu 
heppinn ég er. Bara það að vera á 

Íslandi, bara það að blaðamaður 
skuli hafa áhuga á að tala við mig 
um það sem ég geri, í stað þess 
að vera á sjúkrahúsi með hjarta-
bilanir vegna of mikillar kókaín-
neyslu, er gjörsamlega frábært. 
Það er heiður.“

Spjallarðu þá við alla sem vilja 
spjalla?

„Nei. Stundum er ég þreyttur og 
vil helst vera einn. Það gerist aðal-
lega á hljómleikaferðalögum, en þá 
slekk ég bara á símanum mínum. 
Oftast reyni ég þó að tala við fólk 

sem hefur áhuga á að tala við mig. 
Of mikill tími með sjálfum mér er 
ekki af hinu góða. Hann gerir það 
að verkum að sam ræðum mínum 
við sjálfan mig, innra með mér, 
fjölgar til muna. Þá er ég  nánast 
alltaf með ásakandi fingur á lofti: 
„Þú lítur ekki nógu vel út í dag. 
Þú þarft að grennast. Hárið á þér 
er ömurlegt. Þú vinnur ekki nógu 
mikið. Þú hjálpar ekki öðrum 
nógu mikið. Þú eyðir of miklum 
 peningum. Þú hefur enga hæfi-
leika. Þú ert veikburða og þung-
lyndur. Allt þetta kjaftæði.“

Glímirðu við þunglyndi?
„Já, ég glími við mjög mikið 

þunglyndi. Lamandi erfitt þung-
lyndi. Á hverjum degi er það 
 barátta að fara fram úr rúminu. 
Sumir dagar eru skárri en aðrir, 
en oftast fylgir hver  barningurinn 
á fætur öðrum í kjölfarið: Fara í 
sturtu, klæða mig, vaska upp, setja 
í þvottavél og þrífa íbúðina svo 
hún verði ekki ógeðsleg.  Stundum 
fæ ég alveg nóg af sársaukanum 
og langar bara til að semja lög 
um kaffi. Þetta er barátta. Ég er 
að berjast gegn því að verða svo 
þunglyndur að ég fremji sjálfs-
morð að lokum. Í mörg ár reyndi 
ég að drepa persónuleikann minn 
með alls konar drasli því mér 
fannst hann hreinlega ekki nógu 
góður, hvort sem það var með kyn-
lífi, áfengi, eitur lyfjum, mat eða 
sjónvarpi. Ég er ekki með sjón-
varp í íbúðinni minni hér á Íslandi 
sem er gott, en að ákveðnu leyti 
slæmt líka því það gæti hjálpað 
mér að læra íslenskuna betur að 
geta horft á íslenska þætti. Þessa 
dagana reyni ég líka að borða til 
að fá orku og líða vel í stað þess 
að leita einhvers konar huggunar 
og afþreyingar í mat. Ég er í raun 

að reyna að losa mig við ýmislegt 
sem ég hélt að ég þyrfti en notaði 
bara til að flýja. Það breytir öllu að 
verða edrú. Einu sinni vissi ég allt-
af hvað ég ætti að gera því ég gat 
alltaf farið á barinn. Svo skyndi-
lega sit ég einn heima hjá mér, 
bláedrú, og mér finnst það enn þá 
yfir þyrmandi. Ég er betur vakandi 
edrú og stundum er það beinlínis 
ógnvekjandi hversu meðvitaður 
ég er.“

Sami skíturinn alls staðar
Hvernig rímar íslenskur vetur við 
mann sem glímir við þennan sjúk-
dóm?

„Ég verð að viðurkenna að 
Ísland getur verið erfiður  staður 
fyrir mig. Ég get orðið mjög þung-
lyndur hér, ekki vegna þess að 
staðurinn sé dapurlegur heldur 
vegna veðursins, myrkursins og 
fjarlægðanna. Ég átti stundum 
erfitt í vetur. Á pappírnum lítur 
íslenskur vetur mjög vel út, og 
hann var vissulega afar fallegur 
þótt hann hafi verið þungur, en á 
köflum átti ég í baráttu við mínar 
eigin hugsanir.“

Kom þá ekki til greina að flytja 
til sólríkari staða?

„Jú, auðvitað kom það til greina. 
Það er alltaf hægt að flytja eitt-
hvert annað. En það er ekki rétta 
leiðin. Það virkar ekki. Það  verður 
sami skíturinn hvar sem er annars 
staðar. Þótt það taki hann kannski 
lengri tíma að koma upp á yfir-
borðið þá brýst hann upp að lokum. 
Ísland getur verið erfiður staður 
að búa á, en það sama á við um alla 
aðra staði. Ég þarf að glíma við 
daglega lífið, raunverulega lífið. 
Það getur verið strembið, en þar 
finnur maður líka bestu bitana í 
tilverunni.“

Í mörg ár reyndi ég að drepa persónuleikann minn með 
alls konar drasli því mér fannst hann hreinlega ekki nógu 
góður.

EINLÆGUR Grant tekur það nærri sér þegar hann heyrir sögur af samkynhneigðum unglingum sem eiga í baráttu við umhverfi sitt. Í lögum sínum og á tónleikum segir hann 
frá reynslu sinni sem samkynhneigður ungur maður úr trúaðri fjölskyldu í miðvesturríkjum Bandaríkjanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lagið Finish On Top, sem John Grant samdi ásamt Helga Björnssyni og flutti 
í sjónvarpsþættinum Hljómskálanum, hefur notið mikilla vinsælda undan-
farið og meðal annars komist í efsta sæti á vinsældalista Rásar 2. Samstarfi 
þeirra er þó hvergi nærri lokið því Grant kemur fram á tónleikum Helga í 
Hörpu á þjóðhátíðardaginn 17. júní, þar sem Helgi fær ýmsa söngvara til 
liðs við sig til að syngja klassískar íslenskar dægurperlur. Ekki nóg með það 
heldur hefur lagið verið ákveðið, Ást eftir Magnús Þór Sigmundsson, og mun 
Grant syngja lagið á íslensku. Sjálfur heldur Grant svo tónleika í Háskólabíói 
þann 19. júlí næstkomandi.

SYNGUR Á ÍSLENSKU MEÐ HELGA BJÖRNS Í HÖRPU
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Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
Sími 515 4700
www.gildi.is
gildi@gildi.is

Á R S F U N D U R

Ársfundur Gildis-lífeyrissjóðs verður haldinn á Hilton Reykjavík 

Nordica miðvikudagurinn 25. apríl kl. 17.00.
 

  Dagskrá fundarins:
 

1. Venjuleg ársfundarstörf.

2. Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins.

3. Önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins liggja frammi á 
skrifstofu sjóðsins og eru birtar á heimasíðunni, 

Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi 
og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum 
stéttarfélaga og samtaka atvinnurekenda sem að sjóðnum 
standa, fer með atkvæði á ársfundinum.

Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á ársfundi þurfa að berast 
stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.

Reykjavík 10. apríl 2012,

 

lífeyrissjóður

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

2 012

www.gildi.is 



Þægilegir hlaupaskór með 
stórum loftpúðum sem ná frá 
hæl fram undir táberg. Full 
Length Nike Air. Herrastærðir.

Fótbolti. Stærðir: 4 og 5.

Fótboltaskór með vönduðum junior support innleggjum. 
Stærðir: 32 - 381/2. Fullorðinsstærðir með AG tökkum: 
40 - 47. Verð kr. 9.990

Fótboltaskór úr einstaklega léttu efni. Stærðir:  
32 - 381/2. Fullorðinsstærðir: 40 - 46. Verð kr. 
14.990 fullt verð 17.990

Fótbotaskór með efni sem hindrar myndun 
líkamslyktar. Stærðir 28 - 38. Fullorðins-
stærðir: 39 - 46. Verð kr. 15.990

Fótboltalegghífar með ökklahlífum. 
Stærðir: 140 - 195 cm.
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*Ef þú hefur keypt vöru í Intersport og finnur sömu vöru á lægra verði  í annarri verslun, þá endurgreiðum við þér mismuninn. Sýna þarf kassakvittun. Gildir í tvær vikur frá kaupdegi og gildir um allar vörur nema útsölu- eða tilboðsvöru.

*

Fótboltaskór á grasvelli. Stærðir: 40 – 45 ½.

Fótboltaskór á gervigrasvelli.  

Stærðir: 39 - 462/3.

Fótboltaskór með innleggjum sem 
veita góðan stuðning. Fyrir gras- og 
gervigrasvelli. Stærðir: 32 - 381/2.

Fótboltaskór úr leðri á grasvelli. Litir: Svartir, 

hvítir. Stærðir: 40 - 48.

Fótboltaskór á grasvelli. Stærðir: 40 - 471/3.

ALLTAF
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Kræsingar & kostakjör

FISKUR & FERSKLEIKI Í NETTÓ
GRÍSARIFJABITAR
BBQ

www.netto.is  |  Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss   | 

HVÍTLAUKSBRAUÐ
175 G

FRANSKAR
1 KG

X-TRA · GOTT VERÐ X-TRA · GOTT VERÐ

FISKIBOLLUR
800 G 
EKTAFISKUR

BLÁSKEL
FRÁ HRÍSEY

FISKUR Í RASPI
EKTAFISKUR

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA

FRYSTIVARA
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ÝSUFLÖK ROÐ & BEINLAUS

ÞORSKGELLUR
-BLÁMAR
 
                                           KR/KG

ÞORSKFLÖK
-M/ROÐI & BEINUM
 

ÞORSKHNAKKAR
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                                           KR/KG
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TTÚNNFISKKKSTTEIKKUURR
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GILDIR EKKI UM NETTÓ SALAVEGI
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DR.PEPPER
-36 CL

KAFFIPÚÐAR
-CAFÉ LIEGE
-KOFFEINL.
-18 STK

KAFFIPÚÐAR
-CAFÉ LIEGE
-MAGNIF
-18 STK

GRILLPYLSUR
BRATWURST
-330 G

FANTA
FRUIT TWIST / ORANGE
-6 X 33 CL
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É
g sá auglýst námskeið í 
sjónvarpsþáttagerð hjá 
Fjölmennt og ákvað að 
fara á það. Svo þróað-
ist það í þetta verk-
efni,“  byrjar Skúli 

Steinar þegar forvitnast er um 
aðkomu hans að þáttunum Með 
okkar augum sem sýndir voru í 
Sjónvarpinu í fyrrasumar. Hann 
kveðst aðallega hafa verið kring-
um upptökurnar. „Við skiptumst 
á um að vera á myndavélunum 
og hljóðvélunum og svo fékk ég 
 stundum að vera spyrjandi. Ég gaf 
líka nokkrum sinnum hugmyndir 
fyrir næsta þátt og undirbjó þær 
en Elín Sveinsdóttir skrifaði hand-
ritin og  stjórnaði upptökunum. Ég 
átti til dæmis hugmyndina að því 
að taka viðtal við hljómsveitina 
Diktu í æfingarhúsnæðinu og líka 
hugmyndina að því að hitta sendi-
herrana sjö. Við undirbjuggum 
okkur vel fyrir hverja upptöku. 
Þegar við komum á staðinn voru 
settir upp hljóðnemar og tæki og 
síðan þurfti að endurtaka upptök-
urnar ef eitthvað mistókst og það 
var ekki hætt fyrr en allir voru 
ánægðir. Við ákváðum að hafa þetta 
fína þætti og sýna fólki að fatlaðir 
geta ýmislegt eins og ófatlaðir og 
hafa áhuga á mörgu í samfélaginu.“

Skemmtilegast þótti Skúla 
 Steinari að fylgjast með öllu við 
upptökurnar, að skoða löggu stöðina 
og taka viðtöl þar, en líka að fara 
út að borða „og bara vera í félags-
skapnum,“ eins og hann orðar það. 
Spurður hvort gott samkomulag 
hefði verið innan hópsins  svarar 
hann: „Við Andri Freyr höfum 
þekkst alla okkar tíð. Ég var með 
honum í skóla og við fylgdumst að 
í diplómanámi í háskólanum. Ég 

þekkti ekki alla hina fyrir en við 
urðum góðir kunningjar. Samt 
höfum við ekki haldið miklu sam-
bandi eftir gerð þáttanna. Það er 
svo mikið að gera, bæði í vinnu og 
okkar áhugamálum. Og nú ætlum 
við að byrja að taka upp nýja þátta-
röð Með okkar augum 1. maí og 
gera sex þætti eins og í fyrra.“

Skúli Steinar er 25 ára. Hann 
á að baki glæstan feril sem sund-
maður og keppti um árabil víða um 
lönd á sundmótum fatlaðra. Hann 
starfar núna á hjúkrunar heimilinu 
á Vífilsstöðum hálfan daginn, hefur 

nýlega lokið diplómanámi í Háskóla 
Íslands fyrir fólk með þroska-
hömlun og er einn af sendi herrum 
samnings Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks. Þá situr hann 
í varastjórn Landssam takanna 
Þroskahjálpar og í stýrihópi um 
málefni fatlaðra í Garðabæ. Á ein-
mitt að mæta á fund þar klukkan 
fimm daginn sem við talið er tekið. 
Strax eftir helgi flýgur hann svo til 
Brussel með hópi fólks sem ætlar 
að fræðast um stefnu Evrópusam-
bandsins í málefnum fólks með 
þroskahömlun og þar verður tæki-
færið nýtt til að kynna stöðu slíkra 
mála hér á landi. „Við ætlum að 
sýna brot úr þáttunum Með okkar 
augum og ég ætla að halda fyrir-
lestur um þá á ensku. Ég er svona 

30-40% góður í ensku en þarf að 
æfa mig betur,“ segir Skúli Steinar 
og brosir. 

Eins og sjá má hefur Skúli 
 Steinar mörg járn í eldinum og upp-
talning hans á áhugamálum er löng. 
Fötlun, sund, fótbolti, gæludýr, 
útlönd, kvikmyndir og félagsskapur 
með vinum. „Svo hef ég áhuga á því 
sem ég er að gera núna sem sendi-
herra, það er að kynna réttindi 
 fatlaðra á vernduðum vinnustöðum, 
í framhaldsskólum og víðar. Fyrst 
þurfti ég að fara á námskeið til að 
læra um réttindin og kunna þau. Ég 

skrifa líka á tölvuna og hef áhuga 
á handritagerð. Ég bjó einu sinni 
til handrit að kvikmynd fyrir Fjöl-
brautaskólann í Garðabæ og það 
var gerð stuttmynd eftir því. Mig 
langar að fara í kvikmyndaskóla í 
útlöndum, til dæmis í Danmörku 
eða Englandi og læra hvernig á að 
vera leikari eða leikstjóri.“

Að lokum er Skúli Steinar 
 spurður hvort hann búist við að 
hafa rutt einhverjum fordómum úr 
vegi með framlagi sínu í þáttunum 
Með okkar augum. „Allir krakkar 
þurfa fyrirmyndir,“ svarar hann að 
bragði, „og það er frábært fyrir þá 
að sjá að fólk með þroska hömlun 
hefur ýmis tækifæri til að gera 
skemmtilega hluti, eins og svona 
þætti.” 

Það er frábært að fólk með 
þroskahömlun hefur tækifæri til 
að gera skemmtilega hluti, eins og 
svona þætti.

Brot úr þáttunum sýnd í Brussel 
Sjónvarpsþættirnir Með okkar augum sem gerðir voru af fólki með þroskahömlun, með stuðningi fagfólks, hlutu Samfélags-
verðlaun Fréttablaðsins 2012 í flokknum Til atlögu gegn fordómum. Skúli Steinar Pétursson var meðal framleiðenda. Hann er 
ásamt fleirum á förum til Brussel að kynnast stefnu Evrópusambandsins í málefnum fatlaðra, með þættina í farteskinu.

F
ólk með þroskahömlun 
á fullt erindi inn í fjöl-
miðla og jafn  sterkur 
miðill og sjónvarp 
verður að sýna sam-
félagið í sinni raun-

verulegustu mynd,“ segir Elín 
Sveinsdóttir sem stjórnaði gerð 
þáttanna Með okkar augum. Hún 
segir forráðamenn Landssam-
takanna Þroskahjálpar hafa haft 
frumkvæði að þáttunum haustið 
2009, þeir hafi lengi haft á dagskrá 
að gera fólk með þroska hömlun 
sýnilegra í íslensku samfélagi. 
 Margar leiðir hafi verið færar að 
því marki en fjölmiðlun hafði ekki 
verið reynd í því augnamiði áður. 
Elín svaraði góðfúslega nokkrum 
spurningum.

Hvernig fannst þér að vinna að 
þessu verkefni?

„Verkefnið hefur verið stærsta, 
en um leið óvenjulegasta og 
skemmtilegasta áskorunin í mínu 
starfi. Það kom sér vel fyrir mig að 
þekkja vel til málaflokksins, en ég 
ól upp mjög fjölfatlaða fósturdóttur 
sem veitti mér nýja sýn á lífið. Hún 
var nýlátin eftir erfið veikindi, 
aðeins 24 ára gömul, þegar ég tók 
þetta verkefni að mér og því fannst 
mér það eiginlega skylda mín að 
glæða það ríku lífi. Ég þekki alla 
fordómana og múrana sem fólk 
með þroskahömlun þarf að kljást 

við og öll þau lokuðu hólf sem 
þeim hafa lengi verið ætluð í sam-
félaginu. Af þessum sökum þótti 
mér það ákveðin uppreisn æru að 
fá tækifæri til að opna þann áhuga-
verða heim sem fólk með þroska-
hömlun lifir og hrærist í og sýna 
almenningi hann.“ 

Var verkefnið erfiðara eða 
 léttara en þú áttir von á?

„Þetta var vissulega erfitt 
en þeir sem tóku þátt í því gáfu 
svo ríkulega af sér að maður 
kom stærri manneskja til baka 
að  loknum hverjum vinnudegi. 
Það var mitt verk að laða fram 
 sterkustu hliðar hvers og eins 
og það var vitaskuld þolinmæð-
isverk, en einlægnin og heiðar-
leikinn í hópnum skilaði því marg-
falt til baka. Ég held ég geti fullyrt 
að ég hafi aldrei áður unnið með 
jafnþakklátu fólki; þakklátu fyrir 
að fá að vinna og vera virki-
lega með í samfélaginu. Það varð 
strax mín önnur fjölskylda. Ég 
hef aldrei verið knúsuð og kysst 
jafn oft á ævinni og við vinnslu 
þessara þátta. Jafnvel þeir ein-
staklingar sem voru hvað félags-
lega  lokaðastir áður en vinnsla 
 þáttanna hófst hreinlega opnuðust 
á sinn persónulega máta þegar líða 
tók á – það eru stærri verðlaun en 
 nokkur framleiðandi sjónvarps-
þátta  væntist á sinni starfsævi.“ 

Hvað þótti þér athyglisverðast 
við gerð þáttanna?

„Einna skemmtilegast var að 
sjá mitt dagskrárgerðarfólk úti á 
akrinum að taka viðtöl við þá sem 
eru kallaðir heilbrigðir. Hjartað í 
mér tók stundum aukakipp þegar 
það datt niður á lykilspurningu og 
gjóaði um leið til mín auga, svo 
stolt og ánægt með framvindu 
viðtalsins. En hitt var merkilegt 
að finna fyrir varfærni margra 
sem við vildum taka viðtal við; 
sumir hræddust það að gera sig 
að fíflum með því að mæta í svona 
þátt en aðrir vönduðu sig langt 
umfram það sem þeir hefðu gert 
fyrir viðtöl í öðrum fjöl miðlum. 
Loks voru þeir sem neituðu ein-
faldlega að taka þátt því það 
gæti skemmt fyrir ímynd fyrir-
tækisins.“ 

Fleira sem kom á óvart?
„Þrennt kom mér mest á óvart; 

hvað fólkið mitt óx í starfinu; 
hversu margir voru undrandi á 
því að það gæti staðið í þessum 
sporum – og að lokum hefur það 
slegið mig hversu erfiðlega hefur 
gengið að fjármagna nýja þátta-
röð; það er eins og fyrirtæki, mörg 
hver, líti á styrk til þátta af þessu 
tagi sem ölmusu fremur en þann 
beinharða bissness sem fær þau 
til að styrkja aðra dagskrárgerð.“ 

Telur þú þættina hafa dregið úr 
fordómunum?

„Svo sannarlega hafa  þættirnir 
skipt máli. Þeir hafa ekki bara 
opnað augu margra fyrir nýrri 
breidd í samfélaginu heldur eru 
þeir á allra vörum og dagskrár-
gerðarfólkið mitt er svo að segja 
orðið sjálfsagður partur af sjón-

varpsfólkinu. Það þótti fullkom-
lega eðlilegt að fá tvö úr hópnum 
sem kynna á síðustu Edduverð-
launahátíð og svei mér ef þau 
fengu ekki sterkustu við brögðin 
utan úr sal. Þar fyrir utan eru 
þættirnir nú þegar margverð-
launaðir; fengu m.a. Múrbrjót 
Þroskahjálpar, Hvatningarverð-
laun ÖBÍ og síðast en ekki síst 
Samfélagsverðlaun Frétta blaðsins 
fyrir stuttu. 

Sjónvarp á ekki að vera við eina 
fjölina fellt heldur miðill þar sem 
allar raddir fái að heyrast. Við 
erum að byrja að vinna að nýrri 
sex þátta röð fyrir RÚV sem fer 
á dagskrá næsta sumar, vel að 
merkja á besta sýningartíma, 
strax að loknum fréttum, sem auð-
vitað er enn ein viðurkenningin 
fyrir þennan þátt.“

Varð strax 
mín önnur 
fjölskylda

SAMHENTUR HÓPUR Einar Þór Jónsson, Eiður Sigurðarson, Steinunn Ása Þorvaldsdóttir, Elín Sveinsdóttir, Andri Freyr Hilmarsson 
og Jón Þorsteinn Sigurðsson. Á myndina vantar Katrínu og Skúla Steinar. MYND/INGI R. INGASON.

SKÚLI STEINAR PÉTURSSON 
„Nú ætlum við að byrja 

að taka upp nýja seríu af 
þáttunum Með okkar augum 
1. maí og gera sex þætti eins 

og í fyrra,“ segir hann. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

SAMFÉLAGSVERÐLAUN
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Ferskur ananas
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F
orsetafram bjóðandinn 
Ástþór Magnússon er 
að bjóða sig fram til 
embættisins í þriðja 
sinn. Ástþór, sem 
ýmist er kenndur við 

Frið 2000, kreditkort eða Lýð-
ræðishreyfinguna, hefur bæði 
verið gagnrýndur í fjölmiðlum og 
gagnrýnt þá á móti, síðan í fyrstu 
kosningarbaráttu sinni árið 1996. 
Hann segir ímynd sína hafa orðið 
fyrir hnjaski á síðustu áratugum 
og hann eigi nú fullt í fangi með 
að leiðrétta þann misskilning 
sem hann segir vera uppi um sig 
í umræðunni. 

Telur Ástþór sig hafa forskot á 
hina frambjóðendurna sem eru að 
bjóða sig fram í fyrsta sinn í ár? 

„Nei, ég held að ég hafi ekki 
forskot. Ég hef átt á brattann að 
sækja við að leiðrétta þá afskræm-
ingu á minni ímynd sem búið er að 
setja fram. En ég sé ekki eftir því 
að hafa boðið mig fram áður því 
ég ætlast ekki til þess að uppskera 
eitthvað persónulegt út úr þessu. 
Þetta er hugsjón,“ segir Ástþór. 

Þrátt fyrir að hafa verið í sviðs-
ljósinu í fjölda ára, telur Ástþór 
að íslenska þjóðin viti enn ekki 
fyrir hvað hann og hugsjónir hans 
standa. 

„Aftaka hefur átt sér stað í fjöl-
miðlunum undanfarinn áratug. Og 
það skapar auðvitað viss vanda-
mál að mín ímynd hefur verið 
afskræmd í því samhengi. Ég 
byrjaði í baráttunni fyrir 16 árum, 
þegar enginn var að tala um þær 
byltingakenndu hugmyndir sem ég 
var að setja fram. Ég vildi koma 
á beinu lýðræði og færa valdið til 
fólksins. Fulltrúalýðræði er barn 
síns tíma og því er nauðsynlegt 
að þróa þetta yfir á næsta stig þar 
sem fólkið í landinu tekur sjálft 
þátt í kosningum um málin,“ segir 
hann. 

Sá inn í framtíðina
Ástþór telur að vegna skoðana 
sinna hafi þessi mikla andstaða 
myndast gegn honum í sam-
félaginu. Í fyrstu kosningabaráttu 
sinni um Bessastaði árið 1996, 
árið eftir að hann stofnaði Frið 
2000, hafði hann eytt heilu ári í að 
lesa sér til um alþjóðastjórnmál 
og lesið yfir 200 bækur um tengd 
málefni. 

„Fólk sá að þarna var kominn 
maður sem vildi umbylta  kerfinu 
og veittist mismikið að mér. Þegar 
ég lýsti yfir framboðinu á Þing-
völlum þá sagði ég að Ísland væri 
í greipunum á huldumönnum og 
að hér yrði efnahagslegt hrun ef 
ekki yrði gripið í taumana. Þá var 
búið að setja kvótakerfið á og verð-
mætin farin að færast yfir á fárra 
hendur sem verður svo að þessu 
mikla hruni.“ 

En hvernig gat hann séð þetta 
fyrir svona snemma?

  „Ég stofnaði Frið 2000 eftir að 
ég fékk sýn í hugleiðslu þar sem 
ég sá inn í framtíðina. Því gat ég 
spáð fyrir öllu því sem gerðist. Ef 
það er farið í gegnum allt sem ég 
hef sagt í gegn m tíðina sést að það 
hefur allt ræst. Ég áttaði mig á því 
að það þurfti boðbera til að boða 
stefnumál Friðar 2000 á alþjóða-
vettvangi til að hafa áhrif og ná 
fylgi,“ segir hann. 

Síðustu árin fyrir  aldamótin 
heimsótti Ástþór reglulega 
New York og sótti fundi hjá 
 Communications Committee for 
the United Nations. 

„Þar kynnti ég þá einstöku 
sögu þjóðarinnar að hafa aldrei 

rekið eigin hernað. Þetta var 
síðan til þess að haldinn var 
stofn fundur World Peace 2000 
 Network hjá Friðar háskóla Sam-
einuðu  þjóðanna. Töluverður áhugi 
 skapaðist á Íslandi sem framtíðar-
landi friðarstarfs. Þetta varð meðal 
annars til að friðarsúlan reis í 
Viðey en ég hitti og hafði áhrif á 
fólk sem ræddi um slíka hugmynd.“

Konurnar seinni að kveikja
Svo virðist sem ungir karlmenn 
séu dyggustu stuðningsmenn Ást-
þórs í kosningabaráttunni í ár. 
Hann segist finna fyrir  miklum 
stuðningi og það hafi gengið betur 
að safna undirskriftum en áður. 
Hann telur konur ekki eins til-
búnar að styðja við sig þar sem 
hugmyndir hans séu svo róttækar.

„Það hefur alltaf verið þannig að 
yngri karlmenn eru þeir sem hafa 
kveikt á því sem ég er að segja. 
Kannski vegna þess að það er svo 
róttækt. Konurnar eru seinni til að 
kveikja á þessu,“ segir hann. 

Seldi allt fyrir málstaðinn
Líf Ástþórs hafði snúist um við-
skipti þar til hann upplifði and-
lega vakningu í hugleiðslunni árið 
1994. 

„Ég var á kafi í þessu. Ég átti 
íbúð í London, hús í Norður- 

Englandi, íbúð á Spáni, þotu úti á 
flugvelli… lífið snerist um þetta 
og ég áttaði mig á því að ég var 
búinn að fá leið á því. Sá að þetta 
var ekki lífið. Eftir þessa skýru 
vitrun  byrjaði ég að hugsa hvað 
ég gæti gert til að breyta þessu 
og eyddi öllum mínum tíma og 
 peningum í hugsjónastarfið. Því ég 
er í þessu af hugsjón,“ segir hann. 
„ Spurningar um fjárhag minn 
koma alltaf upp og svarið er ósköp 
einfalt: Ég vinn eins og annað fólk, 
en er búinn að átta mig á því að 
maður tekur ekki peningana með 
sér í gröfina. Ég eyði þeim í þetta. 
Peningar fyrir mér eru bara  kaldir 
og ég hef allt sem ég þarf. Ég hef 
stundum verið blankur en ég svelti 
aldrei. Ég treysti bara á guð og 
lukkuna í því. Ég held að þetta sé 
bara spurning um forgangsröðun 
í lífinu þegar maður er búinn að 
átta sig á því.“ 

Allt byggt á misskilningi
Ástþór hefur verið handtekinn 
oftar en einu sinni, ákærður fyrir 
eignaspjöll og sýknaður. Hann 
hefur kært umfjallanir fjölmiðla 
til lögreglu, tekið myndir inn um 
glugga á ritstjórn DV og mætt 
í réttarsal ýmist í jólasveina-
búningi eða útataður í tómatsósu. 
 Hvernig á þjóðin að túlka þessa 
 gjörninga manns sem vill verða 
forseti  hennar? 

„Þetta hefur allt verið mjög mik-
ill misskilningur. Það  liggur saga 
að baki því að ég fór til dæmis í 
réttarsal í jólasveina búning, sem 
var samfélagsádeila. Ég hafði 
fengið mannúðarverðlaun grísku 
kirkjunnar fyrir að fara til Írak 
með nauðsynjar og flutt mjög 
veika stúlku til Hollands á sjúkra-
hús. Þeir sögðu að mér hafði tekist 

að stöðva fyrirætlanir Clintons að 
ráðast á Írak á þessum tíma. 

Það að koma þarna með jóla-
sveina, gjafir og lyf náði í fimm 
daga að vera aðalfréttaefnið á 
stöðvum Bandaríkjanna og náði 
gífurlegri umfjöllun um allan 
heim. Vegna þess að ég mætti 
með jólasveina inn í múslíma-
land, sem er algjör þverstæða, 
og var  viljandi gert því það var 
fréttnæmt. Ég hélt nokkra blaða-
mannafundi, fór í samstarf við 
CNN þegar ákveðið var að flytja 
veiku stúlkuna til Hollands. Og 
í kjölfar ferðarinnar og þeirrar 
umfjöllunar sem hún fékk, reis 
upp mótmælaalda gegn Banda-
ríkjamönnum og þeirra áætlunum 
um að ráðast á Írak, sem varð svo 
til þess að ég fékk allt bandaríska 
kerfið upp á móti mér. 

Svo ætla ég að fara aftur til 
Írak. Þegar ég er kominn út á 
Keflavíkur flugvöll með jóla-
sveininn með mér og sit í vél 
Flugleiða sem var að fara í  loftið, 
kemur lögreglan  keyrandi inn á 
flug brautina með blikkandi ljós 
og stöðvar vélina. Þetta var eins 
og í bíómynd. Þeim hefði dugað að 
hringja inn til vélarinnar, en létu 
sér það ekki nægja. Utanríkis-
ráðuneytið hafði bannað okkur að 
fara í loftið.“ 

Ástþór sendi út fjöldapóst sem 
tilgreindi andstöðu hans við því að 
flugvélar Icelandair væru notaðar 
í samhengi við Íraksstríðið. Hann 
segir að um þremur tímum eftir að 
pósturinn hafði verið sendur hafi 
hann verið handtekinn og færður 
í fangaklefa þar sem hann dvaldi 
í um það bil viku. Hann mætti í 
jólasveinabúningi í héraðsdóm til 
að vekja athygli á því hversu vit-
laus málsgögnin hafi verið. 

„Ég segi að skjölin séu svo 
 vitlaus að þau eigi heima uppi á 
fjöllum með hinum jóla sveinunum,“ 
segir hann. „Þetta var þjóðfélags-
leg ádeila þar sem bent var á að 
réttarkerfið var misnotað.“

Með því að mæta í hvítri skyrtu 
útataðri í tómatsósu vildi  Ástþór 
benda á hvernig fórnarlömb Íraks-
stríðsins litu út, stríðs sem íslenska 
ríkisstjórnin studdi. Sama dag og 
hann mætti fyrir dóm heyrði hann 
í fréttunum að um 4.000 óbreyttir 
borgarar hefðu fallið í loft árásum 
Bandaríkjamanna. Aðspurður 
gefur hann ekki mikið fyrir að 
hafa tekið myndir inn um glugga 
rit stjórnar DV.

„Það var svar mitt við að ljós-
myndari þeirra stökk út úr bifreið 
á götuljósum til að ljósmynda mig 
inn um bílrúðuna er ég var að aka 
frá sjúkrahúsi þar sem móðir mín 
lá fyrir dauðanum.“ 

Óviss með að upplifa breyting-
arnar sjálfur
Ástþór er með stórar hugmyndir 
fyrir íslensku þjóðina og forseta-
embættið sjálft. 

„Ég vil breyta embættinu svo 
það verði leiðandi afl sem dreg-
ur hingað nýja starfsemi í friðar-
málum og lýðræðisþróun,“ segir 
hann. „Ég vil meðal annars nota 
Keflavíkurflugvöll fyrir að setur 
Friðarstofnunar SÞ, sem gæti 
skapað mörg hundruð störf. En 
ég hef aldrei reiknað með því að 
ég endilega sjái afraksturinn af 
þessu í mínu lífi. Þetta er fram-
tíðarsýn sem ég tel mig vera eitt 
lítið hjól í að búa til.“

En er hann bjartsýnn?
„Ég er bjartsýnn á að ég nái að 
virkja Bessastaði. En auðvitað 
verður maður svo að bíða og sjá 
hvað kemur upp úr kössunum.“

Ég stofnaði Frið 2000 eftir að ég fékk sýn í hugleiðslu þar 
sem ég sá inn í framtíðina. Því gat ég spáð fyrir öllu því 
sem gerðist. Ef það er farið í gegn um allt sem ég hef sagt 
í gegn um tíðina sést að það hefur allt ræst.

Ímynd mín hefur verið afskræmd
Baráttan um Bessastaði harðnar með hverjum deginum og Ástþór Magnússon hefur ákveðið að láta slag standa í þriðja sinn. 
Hann sagði Sunnu Valgerðardóttur frá afskræmingu ímyndar sinnar í fjölmiðlum, hugsjónum sínum og sýnum inn í framtíðina. 

MISSKILINN HUGSJÓNAMAÐUR Ástþór segist hafa átt á brattann að sækja í kosningabaráttunni í ár vegna afskræmingar á ímynd hans í fjölmiðlum. Hann segist almennt vera 
misskilinn og gjörðir hans í gegnum tíðina rangtúlkaðar. Ástþór finnur fyrir meiri stuðningi frá körlum en konum þar sem þeir séu yfirleitt tilbúnari til að móttaka róttækar 
hugmyndir sem hann hefur fram að færa. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

■ Forsetinn skal starfa sem hlutlaust sameiningartákn þjóðarinnar. 
■ Forsetinn á að fá nýtt hlutverk sem alþjóðlegur talsmaður friðar 

og mannréttinda. 
■ Á landinu skal rísa friðarháskóli og þróunarmiðstöð lýðræðis, 

friðar og mannréttinda. Einnig skal friðargæslu Sameinuðu þjóð-
anna boðin aðstaða á Keflavíkurvelli og forsetaembættið vinni 
markvisst að því að fá til Íslands tengda starfsemi. 

■ Náttúruauðlindir skulu vera í eigu þjóðarinnar

■ VINNA MARKVISST Í ÞÁGU FRIÐAR

Ástþór Magnússon Wium er 
fæddur árið 1953 og er giftur 
Natalíu Wium. Hann á eina dóttur 
úr fyrra hjónabandi, tvö barnabörn 
og annað á leiðinni. Ástþór er 
lærður ljósmyndari og hefur mest 
allt sitt líf starfað sjálfstætt. 

Á EINA DÓTTUR



betri
kaup

jeppadagar

Volvo XC90 SE+ AWD (JP239)
4,4i V8 315 hö bensín sjálfskiptur 7 manna

Skrd. 12/2006. Ek. 117.000 km.
Verð áður: 4.490.000 kr.

800.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

3.690.000 kr.

Ford F-150 Crew Cab Lariat 4x4 (OG610)
5,4i V8 300 hö bensín sjálfskiptur

Skrd. 2/2007. Ek. 93.000 km.
Verð áður: 3.350.000 kr. 

600.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

2.750.000 kr.

Hyundai Tucson AWD (PU803)
2,7i  175 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 5/2005. Ek. 63.000 km

Verð áður: 1.590.000 kr.

300.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

1.290.000 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4 (RF891)
4,0i V6 210 hö bensín sjálfskiptur

Skrd. 4/2005. Ek. 108.000 km.
Verð áður: 1.990.000 kr.

410.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

1.580.000 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4 (LV413)
4,0i V6 210 hö bensín sjálfskiptur

Skrd. 2/2007. Ek. 91.000 km.
Verð áður: 3.350.000 kr.

700.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

2.650.000 kr.

Ford Escape XLS AWD (HOX99)
2,3i 150 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 12/2007. Ek. 107.000 km.

Verð áður: 2.290.000 kr. 

440.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

1.850.000 kr.

Nissan Patrol SE 4x4 (MX492)
3,0 160 hö dísil sjálfskiptur 

Skrd. 9/2007. Ek. 96.000 km.
Verð áður: 5.100.000 kr.

810.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

4.290.000 kr.

Toyota Land Cruiser 120 GX 4x4 (MT640)
3,0 165 hö dísil sjálfskiptur 

Skrd. 8/2005. Ek. 145.000 km.
Verð áður: 4.290.000 kr. 

600.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

3.690.000 kr.

Ford Escape XLT AWD (HK765)
3,0i V6 200 hö bensín sjálfskiptur

Skrd. 5/2007. Ek. 107.000 km.
Verð áður: 1.650.000 kr.

 

360.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

1.290.000 kr.

Ford Escape Limited AWD (VIN04)
3,0i V6 200 hö bensín sjálfskiptur

Skrd. 6/2008. Ek. 90.000 km.
Verð áður: 3.190.000 kr.

610.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

2.580.000 kr.

Hyundai Santa Fe AWD (NY705)
2,7i 170 hö bensín sjálfskiptur 
Skrd. 2/2005. Ek. 141.000 km.

Verð áður:  1.490.000 kr. 

300.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

1.190.000 kr.

Volvo XC90 SE AWD (NZ071)
2,5i 210 hö bensín sjálfskiptur 7 manna

Skrd. 8/2006. Ek. 142.000 km.
Verð áður: 3.790.000 kr. 

440.000 kr. sumarafsláttur
 

Góð kaup í dag

3.350.000 kr.



14. apríl 2012  LAUGARDAGUR28

MÝVATN Girðingar þjóna mikilvægu hlutverki á svæðinu í kringum Mývatn eins og víða annars staðar. Þær eru þó ekki allar 
spánnýjar. ELDFJALL Hið fallega Hverfjall, einnig 

kallað Hverfell, er eldgígur austan við 
Mývatn sem talinn er hafa myndast í 
öflugu þeytigosi fyrir um 2.500 árum. 
Fjallið var friðlýst sem náttúruvætti í júní 
á síðasta ári í þeim tilgangi að varðveita 
sérstæðar jarðmyndanir svæðisins 
vegna mikils fræðslu- og útivistargildis.

MÝVATN „Mý er af mönnum við vatnið / 
ef menn eru hestar á túr. / En vetningar 
eru því vanir / og vinna úr því kísilgúr,“ 
segir í ljóðinu Mývatn eftir Hallgrím 
Helgason.

Mývatnssveit er 
vænsta veit
Náttúran skartar sínu fegursta í vetrarríkinu við Mývatn í Suður-Þingeyjar-
sýslu, fjórða stærsta stöðuvatn landsins, eins og Vilhelm Gunnarsson ljós-
myndari komst að á ferðum sínum á þessum slóðum á dögunum.

HLÍÐARFJALL Í skíðaparadísinni 
Hlíðarfjalli er meðal annars starf-
rækt Vetraríþróttamiðstöð Íslands. 
Fjöldi fólks brá sér á skíði á fjallinu 
um páskana eins og algengt er.



Erum  á 14. hæð í turninum á Grand Hóteli
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V
ið byrjum á að kaupa okkur 
fræ. Ef við erum að tala um 
grænmeti í lítinn heimilis-
garð þá er sniðugt að sá í litla 
plastdalla undan mjólkur-
vörum, fylla þær af næringar-

lítilli mold, dreifa þar 15 til 20 fræjum af 
hverri tegund og vökva. Muna bara að 
merkja hvað er hvað,“ byrjar Jóhanna 
B. Magnúsdóttir leiðbeiningar sínar um 
matjurtarækt. Hún er stödd í sexstrenda 
gróður húsinu sínu sem er hennar aðal-
vinnustaður á þessum tíma árs. Þar er hún 
með þúsundir smáplantna sem fyrir alúð 
hennar eiga eftir að vaxa og dafna og verða 
að hollri fæðu. Sumra þeirra sáði hún til í 
mars. „Íslenska sumarið dugar ekki öllum 
grænmetistegundum til að ná þroska og því 
þarf að sá snemma til þeirra sem lengstan 
vaxtartíma þurfa. Það eru til dæmis stein-
selja, púrrulaukur og rósakál. Nú er hins 
vegar hárrétti tíminn til að forsá flestum 
káltegundum, til dæmis grænkáli, blómkáli, 
brokkáli og hvítkáli,“ segir hún.

Fyrst hiti svo svali
Jóhanna segir dollurnar með fræjunum vel 
settar á volgum stað til að byrja með, til 
dæmis í stofuglugga og mælir með að dag-
blað sé breitt yfir þær fyrstu dagana. En 
um leið og fræin fara að spíra þarf að koma 
þeim fyrir í svalara herbergi (12-18 gráð-
um) og mikilli birtu, annað hvort með sól-
ríkum glugga eða flúrperu, til dæmis bíl-
skúr eða gestaherbergi sem stendur ónotað. 
Eftir viku til tíu daga er komið að því að 
færa kálplönturnar í aðra potta, eða plast-
dalla, eina í hvern, lyfta þeim varlega upp 
og pota þeim svolítið dýpra í seinni pott-
inn sem á að vera fullur af næringarríkri 
mold. Sáir hún aldrei neinu úti á þessum 
árstíma? „Nei, en ég veit um fólk sem gerir 
það og það getur alveg lukkast. 
Fer auð vitað eftir tíðarfarinu, 
en það er hægt að breiða yfir 
ræktunina. Mér finnst best að 
bíða með það fram í maí að sá 
úti og þá fer gulrótafræið fyrst 
niður. Ég sái gulrótunum ekki 
fyrr en um 10. maí.“

Gulrótum líkar vel sendinn 
jarðvegur að sögn Jóhönnu. „Ég 
sái gulrótunum í raðir, bý til eins 
til tveggja sentimetra  djúpar 
raufar með 20 til 25 sentimetra 
millibili, það auðveldar illgresis-
hreinsun á milli. Svo er gott að 
hafa í huga að gulrótafræ spíra 
alveg upp í 90% svo maður má 
ekki setja fræin mjög þétt. Gott 
er að setja smá sand yfir fræin 
og mold líka og þjappa að. Svo 
er rosalega mikilvægt að vera 
duglegur að vökva, gulrótafræ 
eru mjög viðkvæm fyrir þurrki 
og mega ekki þorna á meðan 
þau eru að spíra.“ Jóhanna 
mælir með því að nota plássið 
á milli raðanna og sá  hreðkum 
( radísum) þar. „Þá er komin 
hreðku-uppskera áður en gul-
ræturnar þurfa plássið,“ segir 
hún. „Þær eru svo fljótar til.“

Þurftafrekar plöntur
Jóhanna er með garðyrkjustöð á 
Dalsá. Þar selur hún plöntur til 

framhaldsræktunar og græn-
meti þegar að uppskerunni 
kemur. „Ég rækta bara lífrænt 
þó ég hafi ekki enn haft fjár-
magn til að fá mér vottun. Kann 
það og vil í rauninni ekki kunna 
neitt annað,“ segir hún. Notar 
hún þá húsdýraáburð og  ekkert 
blákorn í garðana? „Já bara 
húsdýraáburð og safnhauga-
mold.  Matjurtir þurfa mjög 
næringarríka mold og það þýðir 
 ekkert annað en að setja töluvert 
af húsdýraáburði og þangmjöli í 
garðinn vegna þess að þetta eru 
þurftafrekar plöntur.“ 

Besti tíminn til að undirbúa 
útibeðin fyrir væntanlega mat-
jurtaræktun er einmitt núna, 
að sögn Jóhönnu. „Það er gott 
að vera snemma í að vinna 
garðinn, setja skítinn í hann og 
stinga hann upp,“ segir hún. En 
er ekki erfitt að ná í húsdýra-
áburð í þéttbýli, til dæmis hér 
á höfuðborgarsvæðinu? „Nei, 
það er hægt að fá nóg af skít 
hjá hrossaeigendum. Þeir þurfa 
 alltaf að losa sig við hann og 
borga fyrir það. En hrossa skítur 
þarf að vera minnst þriggja 
mánaða gamall þegar hann fer 
í garðana og það getur verið 
vandamál að ná í hann með 
stuttum fyrirvara. Maður þarf 

líka að snúa sér til einhvers hesteiganda sem 
notar ekki mjög mikið af spónum. En svo er 
líka hægt að leita til ýmissa fyrirtækja, svo 
sem Gæðamoldar og Gámastöðvarinnar og 
ná sér í moltu úr safnhaug. Moltan er ekki 
alveg eins sterk og næringarrík og hrossa-
skítur en ef vel er að gerð hennar staðið eru 
öll næringarefni í henni.“

Eitt enn. Er auðvelt að rækta lauk? „Já, 
það er auðvelt. Hvítlauk setur maður niður á 
haustin, stingur bara niður rifjum. En aðrar 
tegundir af lauk er hægt að setja niður núna 
og gróðrarstöðvarnar selja sáðlauka. Það 

þarf bara að setja skeljasand í beðin áður 
og áburð. Laukarnir þurfa kröftugan jarð-
veg með góðum áburði.“  

Jóhanna kveðst hafa verið að rækta frá 
því hún man eftir sér því hún er alin upp 
við það bæði í Biskupstungunum og á Snæ-
fellsnesi. „Ég hef verið að rækta hvar sem 
ég hef verið og alltaf haft mestan áhuga á 
mat jurtunum enda bragðast eigið græn-
meti alltaf best,“ segir Jóhanna brosandi. 
Hún ætlar að veita leikskólakrökkum leið-
sögn í að rækta matjurtir í vor og kallar sig 
„ömmu náttúru“ í því hlutverki.

Það er gott 
að vera 
snemma í 
að vinna 
garðinn, 
setja skítinn 
í hann og 
stinga hann 
upp

Eigið grænmeti bragðast best
Íslenska sumarið er of stutt fyrir ýmsar grænmetistegundir. Því þarf að drífa í að sá fyrir kálplöntunum í apríl. Það segir Jóhanna 
B. Magnúsdóttir garðyrkjufræðingur á Dalsá í Mosfellsdal sem rekur garðyrkjustöð og heldur námskeið um ræktun matjurta þar, 
úti um land og í leikskólum. Gunnþóra Gunnarsdóttir fékk fræðslu um forsáningu grænmetis og undirbúning jarðvegsins.

JÓHANNA B. MAGNÚSDÓTTIR Kann vel við sig í gróðurhúsinu sem er hennar aðalvinnustaður á þessum tíma árs. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VORLEGT Hér eru margar ólíkar tegundir grænmetis 
í uppvexti í gróðurhúsi Jóhönnu.

PRIKLUN Þessi pattaralega planta er á leið úr 
fjölbýli í einbýli. 

Forræktun innan dyra
Sáning Tegundir
Um miðjan mars salvía, rósmarín, timjan
Í lok mars rósakál, púrrur, steinselja, 

sellerí
Um miðjan apríl blómkál, hvítkál, spergilkál, 

grænkál, rauðkál
Eftir miðjan apríl gulrófur, næpur, hnúðkál, 

rauðrófur, vorlaukur, höfuð-
salat, spínat, ertur og baunir

Sáð beint út í beð
Sáning Tegundir
Eftir miðjan maí gulrætur, radísur, næpur

Í lok maí spínat, klettasalat, blaðsalat, 
vorlaukur, koríander

Salati, spínati, vorlauk, ertum og baunum er gott 
að sá innandyra snemma vors og svo aftur seinna 

að vorinu beint út í beð. Þá dreifist uppskeran. 
Einnig getur verið gott að sá næpum, klettasalati og 
fleiri tegundum úti með 2-3 vikna millibili í sama 
tilgangi.

■ SÁNINGARTÍMI MATJURTA - VIÐMIÐ

Velja gott fræ - lífrænt (organic) eða F1. Kíkja á gildistíma aftan á pökkunum.  
Kaupa nýtt gulrótafræ á hverju vori, kálfræ geymist milli ára. 
Sáðmoldin – létt, næringarsnauð, gott að blanda með fínum vikri. 
Bakkar – pottar. Mikið úrval til. Einnig hægt að nota plastbakka undan mat-
vælum úr kæliborðum eða undan mjólkurvörum. 
Mikilvægt að þvo notaða bakka.

■ SÁNING INNAN HÚSS

STEINSELJA Jóhanna sáði í þennan bakka í mars og nú þarf hún að 
fara að prikla. 



F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á
facebook.com/lotto.is

Fjórfaldur Lottópottur stefnir í 27 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!

SÓPAÐU TIL ÞÍN
MILLJÓNUM!



14. apríl 2012  LAUGARDAGUR32

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

EIRVÍK innréttingar

NÝJUNG  
á íslenskum  
innréttingamarkaði

Farðu alla leið með Eirvík

Við höfum gert samning við einn stæsta innréttingafram-

leiðanda Þýskalands um framleiðslu á eldhúsinnréttingum 

sem verða seldar undir vörumerki Eirvíkur.

Þér er boðið í glæsilegan sýningasal okkar þar sem við 

kynnum nýjustu strauma í hönnun eldhúsa.

ÞÝSKÍSLENSKSAMVINNA

A
lgengt er að börn 
berjist fyrir lífi 
sínu á hverjum 
degi á götum stór-
borga Rúmeníu. Hin 
margverðlaunaða 

heimildarmynd, Neðanjarðar-
börnin (Children Underground), 
sem kom út fyrir tæplega ellefu 
árum, bregður ljósi á þetta sam-
félagsmein og ekki síður þá miklu 
hæfileika sem börnin búa yfir, til 
þess að geta lifað af. Kvikmyndin 
hlaut fjölda viðurkenninga árið 
2001 og 2002, m.a. á Sundance-
kvikmyndahátíðinni og þá var hún 
tilnefnd til Óskarsverðlauna.

Kvikmyndaleikstjórinn og 
blaðamaðurinn, Edet Belzberg, og 
kvikmyndatökumaðurinn  Wolfang 
Held fylgdu fimm  börnum eftir 
sem lifðu á götunni og héldu 
 jafnan til á lestar stöðvum í höfuð-
borginni Búkarest. Þegar  myndin 
var tekin upp, voru  börnin á 
 aldrinum 8 til 16 ára. Þau eru því 
orðin full orðin í dag.

Hvar eru börnin nú?
Áform eru nú uppi um að gera 
framhaldsmynd um neðan jarðar-
börnin, þar sem farið verður yfir 
lífshlaup þeirra. Belzberg og 
Held hafa látið hafa eftir sér að 
sú saga sé ekki síður átakanleg og 
merkileg en ekki liggur þó fyrir 
enn hvenær myndin á að koma út 
eða hvaða tímabil í lífi barnanna 
 verður undir smásjánni.

Óhætt er að segja að líf 
barnanna hafi verið þyrnum 
stráð. Börnin þurftu oft að grípa 
til örþrifaráða til þess að verða 
sér úti um mat, t.d. með þjófnaði 
og betli. Þá var vændi aldrei langt 
undan, fíkniefnanotkun og gróft 
ofbeldi sömuleiðis. 

Hörmulegustu senur mynd-
arinnar eru hins vegar ekki 
tengdar þessum skugghliðum 
 lífsins á  götunni, heldur frekar 
þegar  börnin engjast um af sorg 
vegna þess hve mikið þau sakna 
ástvina, einkum syst kina og 
mæðra. „Á tímabili fannst mér 
þetta bara einum of,“ sagði Belz-
berg er hún tók við Sundance-
verðlaununum eftir útgáfu verð-
launanna árið 2000. „Ég hélt að 
það væri ekki hægt að ljúka svona 
verkefni vegna þessara erfiðu 
stunda sem maður sá.“

Mannleg eymd
Þegar myndin var gerð var  áætlað 
að í Búkarest einni hefðu verið 
um 30 þúsund munaðarlaus börn á 
 götunni. Mörg þeirra flúðu  erfiðar 
fjölskylduaðstæður, en stór hluti 
var áður á alræmdum munaðar-
leysingjahælum sem sett voru 
upp í stjórnartíð kommúnistaleið-

togans Nicolae Ceausescu sem 
steypt var af stóli með byltingu 
árið 1989. Hann var tekinn af lífi 
ásamt eiginkonu sinni í kjölfarið.

Myndin sýnir vel hvernig 
áhættusamt líferni barnanna 
mótar þau sem einstaklinga, bæði 
hvað varðar skapgerð og hæfi-
leika. Börnin sem fylgt var eftir 
heita Cristina Ionescu, 16 ára, 
Mihai Alexandre Tudose, ellefu 
ára, Violeta ‚Macarena‘ Rosu, 14 
ára, Ana Turturica, 10 ára, og 
Marian Turturica átta ára. Þau 
eru öll á lífi í dag og tæplega  ellefu 
árum eldri. 

Í myndinni er sú elsta, Cristina, 
harðgerður leiðtogi, hikar ekki 
við að slá þau yngri utan undir, 
og rekur þau áfram með harðri 
hendi. Á sama tíma er hún að 
 berjast við söknuð og brotið bak-
land fjölskyldu sinnar. Þau yngri 
halda jafnan til á lestar stöðvum, 
stela sér smávægilegum mat og 
drykk hér og þar, borða upp úr 
rusla fötum og reyna með útsjónar-
semi að halda á sér hita á  köldum 
vetrarkvöldum. Það er ekki síst 
við þær aðstæður þar sem sést 
best hversu úrræðagóð börn geta 
verið í erfiðum aðstæðum. Í senum 
myndarinnar þar sem  börnin 
eru ein á göngu um kvöld, sjást 
dekkstu hliðar tilverunnar hjá 
þessum barnahópi. Þar sveima 
siðlausir vændiskaupendur um og 
sýna börnunum áhuga. Stundum 
geta þau ekki annað en hlaupið í 
burtu, þá oftar en ekki grátandi.

Öll á lífi en áfram erfitt
Það má heita ákveðið afrek að 
þessi hópur sem myndin snýst um 
hafi lifað af og að fjögur börn af 
fimm hafi náð að koma einhverjum 
grunni undir líf sitt. Öll glíma við 
mikla fátækt og í reynd litla mögu-
leika á mikið betra lífi, en það eitt 
að þeim hafi tekist að brjótast inn 
í betri lífsaðstæður en þau glímdu 
við í æsku sýnir mikla útsjónar-
semi þeirra við oft og tíðum eins 

Neðanjarðarbörn berjast áfram
Munaðarlaus börn í Rúmeníu voru kvikmynduð í lífsbaráttu sinni í heimildarmyndinni um Neðanjarðarbörnin sem kom út 
árið 2001. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan. Magnús Halldórsson skoðaði sögu barnanna sem hin verðlaunaða heimildar-
mynd fylgdi eftir og hvernig þeim hefur gengið á lífsins leið síðan. Hún hefur verið þyrnum stráð, svo ekki sé meira sagt.

NEÐANJARÐARBÖRNIN Börnin sem um er fjallað í heimildarmyndinni Children Underground drepa tímann með ýmsum hætti. 
Hér sjást þau á þaki Victorei lestarstöðinni í Búkarest.  MYND/CHILDREN UNDERGROUND.

KASTLJÓSIÐ Á  SAMFÉLAGSMEIN

Eftir að myndin var sýnd og verðlaunuð hafði hún 
mikil áhrif og þrýsti á stjórnvöld í Rúmeníu, og raunar 
víðar, um að búa betur að börnum sem búa við erfiðar 
heimilisaðstæður og alast upp á opinberum munaðar-
leysingjahælum. Eftir að Ceausescu var steypt af 
stóli urðu vannærð börn á munaðarleysingjahælum 
umtöluð í fjölmiðlum, og var þrýst mjög á um að 
hælunum yrði lokað hið snarasta. Það var gert, en þó 
án þess að huga að framtíðaráætlunum um hvernig 
ætti að hjálpa munaðarlausum börnum. Tugþúsundir 
barna lentu á milli í kerfinu og fóru flest á götuna eins 
og fyrr segir. 

Mikið átak hefur verið gert til þess að bæta aðstöðu 
á munaðarleysingjahælum í Austur-Evrópu en hún 
er víða slæm og ekki bara í Rúmeníu. Betur má þó 
ef duga skal. Munaðarlaus börn eru víða á götum 
stórborga í Rúmeníu, þrátt fyrir að mynd Belzberg og 
Held hafi ýtt við og vakið athygli á samfélagsmeini.

BELZBERG Edet Belzberg, kvikmynda-
leikstjóri, heldur erindi.  NORDICPHOTOS/AFP

ömurlegar aðstæður og hægt er að 
hugsa sér.

Cristina hefur barist við heróín-
fíkn og þremur árum eftir útgáfu 
myndarinnar varð hún ólétt 
meðan hún var heróínfíkill. Frá 
þeim tíma hefur lífið snúist um 
næsta skammt og meðferðir til 
skiptis, eins og götufíklar glíma 
oft við. Barnið var tekið á fóstur-
heimili strax við fæðingu.

Barátta Cristinu skipti hins 
vegar sköpum fyrir þau sem yngri 

voru, en hún tók þau undir sinn 
verndarvæng, þrátt fyrir hörku 
oft á tíðum, og hjálpaði þeim í 
gegnum eymdarlegt líf. 

Líf hinna hefur þó ekki verið 
neinn dans á rósum. Mihai flutt-
ist til Belgíu með þarlendum 
manni sem leitaði hann uppi á 
götum Búkarestborgar eftir að 
myndin var sýnd. Hann hjálpaði 
honum í gegnum stutt frönsku-
nám, en nokkrum árum síðar var 
hann kominn aftur til Búkarest 

og bjó hjá starfsmanni félags-
þjónustunnar í borginni. Marian 
fluttist á meðferðarstofnun eftir 
að lögreglan í Búkarest hreinsaði 
til á Victorei-stöðinni og hefur að 
mestu búið þar síðan. 

Ana og Violeta hafa gengið í 
gegnum miklar raunir, verið mis-
notaðar og eru háðar fíkniefnum. 
Vændi hefur einnig verið hluti af 
þeirra lífi, eins og hjá mörgum 
öðrum börnum og ungmennum 
sem alast upp á götum Búkarest.

ÖMURLEGAR AÐSTÆÐUR William Snyder fékk Pulitzer-verðlaunin 
árið 1990 fyrir myndaröð um munaðarlaus börn í Rúmeníu. 
Myndin hér að ofan er úr þeirri röð, en hún sýnir Mimi Rizescu, 
starfsmann á munaðarleysingjahæli, gefa veikum börnum næringu 
við ömurlegar aðstæður í Vulturesti í Rúmeníu.
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Kynningarblað
Jógúrtís, rjómaís, 
bragðarefur, 
sjálfsafgreiðsla og 
Stuðmenn í ísnum.

Emmessís hefur síðan í fyrra 
boðið upp á jógúrtís undir 
vörumerkinu Joger. Ísinn er 

einstaklega hollur og fitulítill og 
algjör nýjung hvað varðar hollustu. 
Leifur Grímsson, framkvæmda-
stjóri Emmessíss, segir að nú sé 
það engum vandkvæðum háð að 
fá sér ís og upplifa hámarksánægju 
án samviskubits yfir því að vera að 
innbyrða óhollustu eða ótalmargar 
hitaeiningar. 

Hágæða Jógúrtís
„Joger jógúrtís er einstakur miðað 
við annan jógúrtís hvað varðar holl-
ustu og gæði,“ segir Leifur. „Hann 
inniheldur engan hvítan sykur og 
er því með afar lágan kolvetnast-
uðul, eða tæp 15 prósent. Aðal-
uppistaðan er fersk undanrenna, 
fersk jógúrt, lífrænn agave-safi og 
ávaxtasykur. Í hverjum hundrað 

millilítrum eru einungis 62 kalorí-
ur sem ætti að teljast nokkuð gott 
miðað við bragðgóðan, ferskan og 
hollan ís.“

Fljótlegt og þægilegt
Í dag er Jogerísinn fáanlegur í fimm 
ísbúðum sem allar byggjast á sjálfs-
afgreiðslu. Þar sér kúnninn sjálfur 
um að dæla ísnum og skammta sér 
það meðlæti sem hann kýs að fá 
sér með ísnum. „Það næst miklu 
betra flæði með sjálfsafgreiðslu og 
fólk þarf ekki að bíða. Þú einfald-
lega færð þér það sem þú vilt og 
býrð til þá blöndu sem þér dettur í 
hug,“ segir Leifur. Ísbúðirnar bjóða 
upp á ferska ávexti, hnetur og fleira 
með ísnum en fólk hefur einnig val 
um að fá sér sælgæti kjósi það svo. 
„Þá minnkar auðvitað hollustugild-
ið en ísinn er alltaf jafn hollur þótt 
nammið sé óhollt.“

57 bragðtegundir
Það er ekki hægt að segja að það 
skorti fjölbreytni hvað bragðið varðar 
þegar kemur að Jogerís, en til eru 57 
bragðtegundir af ísnum. Aðeins er þó 
boðið upp á tíu tegundir í einu í búð-
unum og er þeim skipt reglulega út 
fyrir utan súkkulaði, vanillu og jarð-
arber sem eru fastar bragðtegundir. 
Bragðefnið er hágæðabragðefni, inn-
flutt frá Bandaríkjunum.  

Ísköld útrás 
Jogerísinn hefur vakið athygli út fyrir 
landsteinana og hefur Emmessís gert 
samning við finnska ísframleiðslu-
fyrirtækið Ingman Icecream, sem er 
í eigu Unilever, stærsta ísframleið-
anda í heimi. „Við höfum gert samn-
ing um kaup á um eitt hundrað tonn-
um af Joger jógúrtísblöndu sem þeir 
ætla að selja til ísbúða víðs vegar um 
Finnland og í Eystrasaltslöndunum 

og samsvarar um sjö hundruð 
þúsund skömmtum af jóg-
úrtís,“ segir Leifur ánægð-
ur með árangurinn. Ís-
lendingar geta því fengið 
sér íslenskan Jogerís á 
ferðalagi um Finnland 
eða Eyst rasa lts-
löndin og ef til vill 
víðar. Frekari 
útrás Joger-
íss er í píp-
unum svo 
það lítur út 
fyrir að hann 
verði fáanleg-
ur í enn f leiri 
löndum í fram-
tíðinni. 

Fersk og fitulítil hollusta
Vilji maður borða ís án þess að hafa áhyggjur af því að innbyrða óhollustu eða ótalmargar hitaeiningar þá er Jogerísinn svarið.  
Hann inniheldur engan hvítan sykur og innan við eitt prósent fitu og það eru aðeins 62 hitaeiningar í 100 millilítrum.
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Leifur Grímsson

Til eru 57 tegundir af 
Jogerís. Tíu tegundir 
eru á boðstólum hverju 
sinni en þeim er 
reglulega skipt út.
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Dairy Queen ísbúðirnar voru 
til skamms tíma helsti sam-
komustaður fólks á góðviðr-

isdögum í Reykjavík. Biðraðirnar 
náðu langt út á götu. Dairy Queen 
var á fjórum stöðum, Hjarðarhaga, 
Aðalstræti, Bankastræti og í Álf-
heimum. Fyrsta búðin leit dagsins 
ljós 3. júní 1954 á Hjarðarhaga. Það 
var Þorvarður Árnason sem kom 
með hugmyndina að Dairy Queen 
frá Ameríku þar sem hann kynntist 
þessum ísbúðum. 

Amma gerði íspinna
Valgeir er frændi Þorvarðar og var 
fastagestur í ísbúðinni á Hjarðar-
haga. „Ég kynntist Dairy Queen 
í frumbernsku þar sem móður-
bróðir minn rak ísbúðina. Þetta 
voru óhemju vinsælar búðir og 
mikil samsteypa á þess tíma mæli-
kvarða. Ísinn var í öllum barnaaf-
mælum. Ég á minningar um ömmu 
mína sem hjálpaði til við að gera 
íspinna. Ég lærði hins vegar að setja 
ís í brauðform eftir kúnstarinn-
ar reglum. Skammt frá ísbúðinni 
á Hjarðarhaga var stærsti braggi á 
Íslandi, svokallaður Melabraggi,“ 
segir Valgeir.  

„Einn stórfrændi minn, Vil-
hjálmur Einarsson íþróttamaður, 
gerði garðinn frægan þarna. Hann 

starfaði um tíma fyrir Dairy Queen 
og kynntist eiginkonu sinni þar. Ég 
minnist þessarar ísbúða með mik-
illi ánægju, enda allt voða spenn-
andi í kringum þær. Mikil áhersla 
var lögð á hreinlæti og að gera allt 
rétt í sambandi við þetta vandmeð-
farna hráefni.“

Ók sendibílnum Knúti  
Þegar ég var nítján ára var mér 
boðið að aka sendibifreiðinni 
Knúti, sem svo var kallaður en þetta 
var lítill Morris. Hann var notaður 
til að aka ísformum og öðru dóti á 
milli búðanna. Þetta var árið 1971 
en þá fékk ég pláss á síldarbát sem 
veiddi í Norðursjó. Báturinn var 
ekkert sérstaklega fengsæll en ég 
fékk reynslu sem ég bý að alla ævi. 
Líklegast hefur sjómennskan verið 
hollari skóli en vinnan við ísbúð-
ir. Þegar þetta koma upp mælti ég 
hins vegar með vini mínum, Jakobi 
Frímanni Magnússyni, í aksturinn. 
Hann fékk starfið og ók Knúti í eitt 
sumar,“ segir Valgeir.

Dairy Queen ísbúðirnar lifðu 
lengi hér á landi en þær hættu starf-
semi fyrir nokkrum árum.  

Minnist Dairy Queen 
með mikilli ánægju
Valgeir Guðjónsson tónlistarmaður starfaði við ísbúð frænda síns uns örlögin leiddu hann í sjómennsku.

Valgeir Guðjónsson var fastagestur í 
Dairy Queen ísbúðinni á Hjarðarhaga en 

móðurbróður hans rak hana.
MYND/GVA

FRÍSKANDI FROSTPINNI ÚR BERJUM
1 bolli bláber
1 bolli hindber 
1 bolli brómber
5 lauf fersk mynta
Safi úr ½ límónu
Örlítill sykur ef vill

Maukið hindberin og brómber-
in í skál, bætið bláberjunum út í og 
merjið þau en ekki öll, það er fal-
legt að hafa stöku heilt bláber í 
pinnanum. Kreystið safa úr hálfri 
límónu út í og smávegis af saxaðri 
myntu. Ef berjamaukið er of þykkt má þynna það aðeins með vatni eða ávaxta-
safa. Smakkið, ef maukið er of súrt má bæta örlitlu af sykri út í. Hellið í íspinna-
mót og frystið.

Við bjóðum mikið úrval af ís 
og fullt borð af ávöxtum og 
sælgæti,“ segir Jón Magnús-

son, eigandi ísbúðarinnar Skalla, 
en hann og fjölskylda hans hafa 
selt Íslendingum ís í yfir fjörutíu 
ár.

„Við erum öllu vön og kunnum á 
þessu tökin,“ segir Jón glettinn en 
hann opnaði Skalla fyrst í Lækjar-
götu árið 1971. „Þar  vorum við til 
ársins 1986, svo í Hraunbæ, þar á 
eftir í Hafnarfirði og vorum svo á 
Vesturlandsvegi í 20 ár. Hér í Ög-
urhvarfi höfum við verið í eitt ár og 

hér er gott að vera. Við höfum feng-
ið mjög góðar viðtökur,“ segir Jón. 

Auk hefðbundins rjómaíss fæst 
einnig í Skalla jógúrtís og svokall-
aður „gamli ís“, sem er þó alls ekki 
gamall en öðruvísi á bragðið en 
hinn hefðbundni. „Gamli ísinn er 
kaldari og í honum er minni fita 
og ekki eins mikið rjómabragð af 
honum eins og af hefðbundnum 
rjómaís. Fólk skiptist yfirleitt í tvo 
hópa, sumir vilja bara rjómaís-
inn meðan aðrir vilja bara þenn-
an gamla,“ segir Jón. „Jógúrtísinn 
er síðan sagður hollari en í honum 

er bara eitt prósent fita. En annars 
er það mín reynsla að þegar fólk 
fær sér ís er það ekki mikið að spá í 
öðru en að fá sér góðan ís. Við erum 
staðsett í íbúðahverfi og fólk kaup-
ir mikið í lítratali, fyrir sjónvarps-
kvöldin. Góður ís er alltaf góður ís, 
svo þarf bara almennilegt fólk til að 
afgreiða hann og við höfum þetta 
allt saman hér í Skalla,“ segir Jón og 
er ekkert farin að þreytast á starfinu 
eftir fjóra áratugi. 

„Nei, ég verð í ísnum áfram 
meðan ég endist. Mér finnst allur ís 
góður, allt of góður.“

Skalli svalastur í bænum
Jón Magnússon, eigandi ísbúðarinnar Skalla, hefur selt Íslendingum ís í meira en 
fjörutíu ár. Hann segir góðan ís alltaf standa fyrir sínu.

Aníta og Aþena afgreiða ís með bros á vör í Skalla. MYND/STEFÁN

Save the Children á Íslandi
Save the Children á Íslandi



TVEIR 
HEIMAR
„Ég hlakka til að 
koma aftur heim í 
Kísildal, því hluti af  
almennri vellíðan 
er að  vera í sínu 
vanalega umhverfi 
og sinna fastri 
rútínu.“
  

Mikið úrval af 
fallegum skóm 
og töskum

25 ár 
á Íslandi

112 Grafarvogi - Sími: 586 1000 - www.husgogn.is

Kojur í bjarga málunum
Margar stærðir og gerðir af kojum og rúmum, 

litlum og stórum, breiðum og mjóum 
fyrir barnaherbergið og sumarbústaðinn!

Sérverslun með kojur og fylgihluti

Vefverslun
husgogn.is

erum á
Facebook
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SVANFRÍÐUR FAGNAR
Gömlu kempurnar úr Svanfríði fagna 40 ára afmæli hljóm-
sveitarinnar á tónleikum í Austurbæ í kvöld. Eiríkur Hauks-
son söngvari tekur að sér hlutverk Péturs W. Kristjáns sonar 

heitins sem hefði orðið sextugur á árinu. Einnig koma 
fram söngvararnir Elvar Örn Friðriksson og  Pétur Örn 

Guðmundsson. Rifjuð verða upp vinsæl lög.

Dagurinn fer í samveru og kveðju-
stund með fjölskyldu og vinum. 
Það kostar alltaf trega og nokkur 

tár, því maður veit aldrei hvenær næstu 
endurfundir verða. Á móti kemur að 
tíminn líður fljótt og áður en varir 
verðum við komin aftur í faðm fjöl-
skyldunnar hér heima,“ segir Sólveig 
sem á morgun á fyrir sér tólf tíma ferða-
lag með eiginmanni og þremur litlum 
börnum til annarra heimkynna í San 
Francisco; nánar tiltekið í Kísildalinn 
þar sem þau hafa verið búsett síðast-
liðin níu ár.

TÖFRAR Í SAN FRANCISCO
„Við fluttum upphaflega út árið 1999 til 
að stunda framhaldsnám í verkfræði 
við Michigan-háskóla. Við ætluðum 
 síðan að koma aftur heim en eitt leiddi 
af öðru og okkur buðust spennandi 
störf sem freistuðu til að afla okkur 
reynslu hér úti,“ segir Sólveig. Hún 
vinnur nú sjálfstætt að ýmsum verk-
efnum, en eiginmaður hennar Arnar 
Hrafnkelsson starfar hjá Google.

„Okkur líkar afskaplega vel í San 
Francisco. Loftslagið er dásamlegt og 

svæðið allt skemmtilegt. Daglegt líf fer 
að mestu í vinnu, skólaskutl og tóm-
stundir með börnunum, en um helgar 
njótum við útivistar í borginni og ein-
stakri náttúrunni allt um kring,“ segir 
Sólveig og bætir við að á veturna fari 
fjölskyldan oft á skíði í nálægum fjöllum 
og á sumrin í tjaldútilegu við eitthvert 
vatnanna inni í landi. 

„Á þessu svæði eru ótrúlega fjöl-
breyttir útivistarmöguleikar; allt frá 
Ólympíu- skíðasvæðinu í Squaw Valley 
til dásamlegra stranda við vötn og 
Kyrrahafið á sumrin. Á Íslandi förum 
við svo flesta daga í frábærar sund-
laugarnar og gæðum okkur á íslenskum 
mat sem við fáum ekki úti, eins og 
lambakjöti sem er í uppáhaldi.“

EINFALDIR SAMFUNDIR
Eftir að Sólveig og Arnar fluttu vestur 
um haf hafa þau eignast þrjú börn sem 
nú eru á þriðja til áttunda ári og una 
hag sínum vel vestra. 

„Úti höfum við hins vegar enga fjöl-
skyldu upp á að hlaupa með barnaupp-
eldið og þurfum því alfarið að treysta á 
okkur sjálf. Það krefst svo góðs skipu-

HVENÆR ERTU LAUS?
SKIPULÖGÐ  Sólveig Kjartansdóttir, rafmagnsverkfræðingur í Kaliforníu, eyddi 
páskafríinu heima, en hún hefur hannað einstaka skipulagssíðu á netinu.

ÍSLENSK Í AMERÍKU
Sólveig og Arnar með 
börnunum Freyju Katrínu, 
Kjartani Páli og Atla 
Nikulási. Fjölskyldan talar 
alltaf saman á íslensku úti 
og börnin því tvítyngd. 
MYND/VALLI
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Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

        M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

ÍSLAND ER LANDIÐ
Sólveig segist alltaf haldin 
vissri heimþrá vestra 
og sakna fjölskyldunnar 
mikið, enda missi þau 
talsvert af fólkinu sínu 
með því að búa svo fjarri 
fósturjörðinni.
MYND/VALLI

lags,“ segir Sólveig sem er skipulögð 
að eðlisfari og nýtti þann eiginleika til 
sköpunar skipulagssíðunnar When-
Available.com, sem nú er orðin all 
útbreidd um heiminn enda afbrags liðs-
auki í annasamri dagskrá nútímafólks.

„Mér fannst vanta þægilega og 
fljótlega skipulagssíðu sem kæmi í stað 
þess að eyða dýrmætum tíma og fyrir-
höfn í að senda tölvupóst fram og til 
baka á milli fólks til að finna hentugan 
tíma til samfunda,“ útskýrir Sólveig um 
WhenAvailable sem nú hefur verið í 
loftinu í þrjú ár, er ókeypis og náði fyrst 
útbreiðslu í Bandaríkjunum. 

„Í eðli sínu dreifir síðan sér sjálf 
með góðu orðspori. Ég vildi hafa hana 
eins opna og mögulegt væri og að fólk 
þyrfti ekki að skuldbinda sig eða skrá 
sig inn, frekar en það vildi,“ segir Sól-
veig um síðuna sem er einföld í notkun 
og frábært liðsinni þegar skipuleggja á 
klúbba, fundi eða hvaðeina sem kallar á 
samfundi. 

„Ef til stendur að halda matarklúbb 
spyr gestgjafinn gesti sína hvaða 
dagsetning hentar best og þeir sem 
svara sjá strax svör hinna gestanna og 
geta þá tekið daginn frá. Þá er hægt að 
blogga á síðunni; til dæmis um hvað 
hver ætlar að færa á matarborðið, sem 
sparar fólki tíma og fyrirhöfn.“

Sólveig segir alltaf jafn gott að koma 

heim, eins og það er dásamlegt og 
gaman að fara í frí.

„Vinahópurinn úti er orðinn ansi stór 
og lífið allt úti gott. Ég kann sérstaklega 
vel við notalegt andrúmsloftið og hversu 
heimamenn eru upp til hópa vingjarnlegir, 
kurteisir og hjálplegir. Því hlakka ég til að 
koma aftur heim í Kísildal, því hluti af al-
mennri vellíðan er að vera í sínu vanalega 
umhverfi og sinna fastri rútínu.“ ■ þlg

■ FRAMHALD AF FORSÍÐU

NÝ SENDING AF  
SPARIKLÆÐNAÐI

Útsalan að klárast en meiri lækkun

Skipholti 29b • S. 551 0770

 alla sunnudaga 
klukkan 16.   

Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

KOURTNEY AND KIM
TAKE NEW YORK
Skemmtilegir þættir á E! 

 

 

bailine • Hlíðarsmári 11, 201 Kópavogur • sími 568 0510 • w w w.bailine.is

HELGINHELGIN

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir



Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00-16.00 - Sun: 13:00 - 16:00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

DAKOTA leðurtungusófi
 Stillanlegir höfuðpúðar - stærð: 277x165

Verð: 328.000,-

AMBER tungusófi
Stærð: 290x165

Tilboðsverð: 205.700,-

Borðstofuborð
Stærð: 200x100cm

Tilboðsverð: 87.920,-

HNOTA - ERIC Skenkur
Breidd: 170cm

Verð: 139.900,-

NEW ENGLAND tungusófi
Stærð: 252X165

Tilboðsverð: 179.100,-

FUNKIS svefnsófi
m/rúmfatageymslu - Stærð: 240X157 

Tilboðsverð: 169.200,-

SOMERSET TV skenkur
Litur: tobacco
Breidd: 180cm

Verð: 108.000,-

SOMERSET skenkur
Litur: tobacco
Breidd: 150cm

Verð: 138.000,-

AMBER tungusófi
Stærð: 290x165

ASPEN tungusófi
Stærð: 289X156

Tilboðsverð: 197.100,-



BÍLAR &
FARATÆKI

M.BENZ 190e. Árgerð 1990, ekinn 
215 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
470.000. Rnr.221615.

SKODA Fabia comfort. Árgerð 2006, 
ekinn 45 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.250.000. Rnr.103557

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

SPARIBAUKUR !
 VOLVO V60 Wagon DIESEL 09/2011 
6 gira ek 16 þ.km (eyðsla 4.5 l. pr 100 
km) vel búinn og flottur bíll ! Okkar 
verð 5790 þús (eftir lokun 8648989)

DIESEL !
Volvo S60 sedan Diesel 07/2011 6 gíra, 
ek 24 þ.km (eyðsla 4.5 L pr 100 km) 
vel búinn bíll okkar verð 5590 þús (eftir 
lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.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

KTM 990 Adventure með ABS 
bremsum. Frábært ferðahjól. 3 vikna 
afgreiðslutími. Tilboðsverð: 2.299.900,- 
Aðeins 2 hjól eftir á þessu verði.

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2012, 
ekinn 6 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
9.400.000. Rnr.102858.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

SUBARU FORESTER CS ‘06/2007, 
ekinn aðeins 37 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Raðnr. 284057 á www.
bilalind.is - Bíllinn er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Til sölu ESTUARY hjólhýsi árg 1980 með 
nýlegu fortjaldi, geislaspilara, gaskút 
Verð 490 þús uppl ferdavagnamarkadur.
is Sérhæfum okkur í ferðavögnum 
Vantar ferðavagna á skrá.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Harley Davidson Heritage Softail. 
Árg.’02, ek. 7300 km. Lítur út eins og 
nýtt! Flott verð 1.980 þús!!! #145262.

Honda Goldwing 1800. 30 ára 
afmælisútgáfa árg 2005, ek 10 þ.km. 
Konungur ferðahjólanna sem er 
hlaðið aukabúnaði!!! Ásett verð 3.200 
#121403.

Kawasaki ZX10 Ninja, árg.’06, ek. 
9.þ.km. Ásett verð 1.190þús, sérstakt 
tilboðsverð 899 þús!!!! #202917 
Rennið við og kíkið á okkur. Erum með 
100 hjól á staðnum!!!

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

MM Pajero GLS DÍSEL Árgerð 2000, 
ekinn 189þ.km, ssk, leður o.m.fl.. Mjög 
gott eintak sem er á staðnum! Verð 
1.790.000kr. Raðnúmer 152382. Sjá á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

TOYOTA LAND CRUISER 90 GX 
04/2000, ekinn 220 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, virkilega flott eintak! Verð 
1.690.000. Raðnr.284300 á www.
bilalind.is - Jeppinn er á staðnum!

AUDI A4 2,0 T QUATTRO 05/2005, 
ekinn aðeins 42 Þ.km, sjálfskiptur, leður 
ofl. Verð 2.990.000. Raðnr. 284126 á 
www.bilalind.is - Bíllinn er í salnum!

BMW 325i E46. 05/2004, ekinn 81 
Þ.km, leður, lúga, sjálfskiptur. Ásett 
verð 2.190.000 Tilboðsverð 1.890.000. 
Raðnr.283617 á www.bilalind.is - 
Bíllinn er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Afsláttur 500.000kr, Verð 
aðeins 1.789.800kr, ATH takmarkað 
magn, Er á staðnum,

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Afsláttur 600.000kr, Verð 
aðeins 2.389.800kr, ATH takmarkað 
magn, Er á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00

http://www.isband.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

BMW M5 E60. 07/2005, ekinn 136 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður, ofl. ofl. Tilboðsverð 
6.500.000stgr. Raðnr.117378 á www.
hofdahollin.is fullt af myndum og svo 
er bíllinn í nýja salnum okkar!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2007, ekinn 
59 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.790.000. Rnr.285376.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2005, ekinn 110 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.690.000.- 
TILBOÐ 1.370.000. Rnr.285347.

M.BENZ E e55 amg. Árgerð 2001, ekinn 
166 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.285274.

TOYOTA Aygo h/b. Árgerð 2006, 
ekinn 65 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.090.000. Rnr.285313.

HONDA Odyssey touring. Árgerð 2007, 
ekinn 77 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000.Frábær 7manna bíll! 
Rnr.284067.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

FORD Expedition Limited 4X4. Árg 2/2006, 
ekinn 113 Þ.KM, sjálfskiptur, leður, lúga, 8 
manna, Flottur bíll, Ásett verð 3390þús.kr 
Rnr.192608, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

BMW 530 e60 Árg. 2004 
-UMBOÐSBÍLL- ek. 145 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Eyðir 10ltr/100 innanbæjar. 
Topp þjónustaður. Verð 3.450þ. lán 
1850þ. afb. 40þ. Rnr.154757. Óskum 
eftir bílum á söluskrá og á staðinn. 
www.hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Tacoma 38” til sölu. Ekinn 128 
þús. Árgerð 2003, auka millikassi, 
5.29 hlutföll, læstur framan og aftan. 
Weld álfelgur 13”, nýleg 38” AT dekk. 
Loftpúðafjöðrun, auka tankur Einn með 
öllu. 2.840 þús. s: 822 2581

Toyota corol 4WD, Touring XLI, station 
‘96, ek. 227þ. mest langkkeyrsla. Vel 
með farin. Ásett 390þ. Skoða tilboð. 
S:867-0927.

Til sölu Ford E250 Econoline 
91’ 4x4 sem er verið að breyta í 
húsbíl. Verðhugmynd 1.540.000 kr. 
Upplýsingar í síma 851 1510.

Til sölu VW Golf trendline M/
Sportpakka árg. 2007 ekin um 70þ. 
Verð 1690þ. Uppl. 894 2167.

Ford F350 árg. ‘04. Ek. 83 þús. 
Aukahlutir, olíumiðstöð. Verð: Tilboð 
2.1 mil. S: 896 1974.

Ford Mustang blæju til sölu árg. ‘05. 
Ek. 40 þús. Verð: Tilboð! 2.3 mil. S: 
896 1974.

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Til sölu



atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

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

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is.   
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 22. apríl nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.     

Verkefnastjóri 
fyrir B. Braun vörur   

Starfið tilheyrir sölu- og markaðssviði Actavis á Íslandi og eru helstu verkefni sviðsins 
markaðssetning og kynning á vörum fyrirtækisins, skráning lyfja fyrir innanlandsmarkað 

og birgðastýring.

Verkefnastjóri fyrir B. Braun ber ábyrgð á markaðssetningu vara frá fyrirtækinu B. Braun sem Actavis 
er með umboð fyrir á Íslandi. Starfið felur í sér kynningar á hjúkrunarvörum og lyfjum með miklum 

samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk. Einnig felur starfið í sér gerð sölu- og markaðsáætlana ásamt öðrum 
verkefnum fyrir fyrirtækin.  
 
Helstu verkefni:

  Kynningar á hjúkrunarvörum og lyfjum frá B. Braun

Við leitum að einstaklingi
 

       svo sem hjúkrunarfræði

Vélamaður 
í pökkunardeild   

Pökkunardeild tilheyrir framleiðslusviði Actavis hf.  

karton og glös. Framleiðslulínur pökkunardeildar innihalda 
flókinn vélbúnað og starfsemin kallar á að breytingar og stillingar 

 
 
Helstu verkefni:

Stillingar og breytingar á flóknum vélbúnaði

Við leitum að einstaklingi
 

      eða sambærilegt

 
    öðrum búnaði

B. Braun er þýskt 
fyrirtæki sem framleiðir 
og selur hjúkrunarvörur, 
lækningatæki og lyf um 
allan heim.  Fyrirtækið er 

þekkt fyrir gott vöruframboð 
og mikil gæði á vörum á 

heilbrigðissviði.

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 um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.
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Tæknimaður - vélvirki eða vélstjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 23. april nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 

sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum og 50 
þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur aðsetur 
að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- 
og köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins,
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. Einnig 
rekur ÍSAGA koldíoxíðverksmiðju að
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er
ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar
um landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28
manns. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má 
finna á heimasíðu þess www.aga.is

Starfið felst í ýmis konar smíðavinnu auk 
eftirlits og viðhalds á öllum framleiðslubúnaði 
tveggja verksmiðja ásamt öðrum búnaði sem 
tilheyrir fyrirtækinu og hjá viðskiptaaðilum 
þess. 

Viðkomandi er hluti af 3-4 manna teymi. Um 
er að ræða dagvinnu að mestu leyti en útköll 
og yfirvinna geta komið til.

Um er að ræða sumarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Vélvirki, vélstjóri eða bifvélavirki
• Nemi í þessum iðngreinum kemur til álita
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum
• Geta og vilji til að tileinka sér ný vinnubrögð og að 

vinna eftir skilgreindum verkferlum
• Reynsla af vinnu við raf- og logsuðu
• Reynsla af vinnu með ryðfrítt stál er kostur
• Nokkur enskukunnátta er nauðsynleg
• Kunnátta í öðrum Norðurlandamálum er kostur 

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ÍSAGA ehf. óskar eftir að ráða reyndan tæknimann, vanan smiðjuvinnu. 
Leitað er eftir einstaklingi sem náð hefur góðum árangri í fyrri störfum en 
nemi sem kominn er langt í viðeigandi iðngrein kemur einnig til álita.

Ármúla 30  |   108 Reykjavík  |   S ími  560 1600  |   www.borgun. is

Spennandi tækifæri
Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við leggjum 
áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir gildunum; vilji, virði og vissa. Vegna aukinna umsvifa 
leitum við að hæfum og kraftmiklum sérfræðingum á sviði upplýsingatækni og alþjóðaviðskipta.

Sérfræðingur á Alþjóðasviði

Helstu verkefni:

 Yfi rferð umsókna um viðskipti
 Skráning umsókna
 Eftirlit með seljendum vöru og þjónustu á netinu
 Almenn samskipti og þjónusta við viðskiptavini
 Önnur tilfallandi verkefni á Alþjóðasviði

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Háskólapróf á sviði viðskipta, alþjóðamála 
 eða sambærileg menntun

 Reynsla af greiðslumiðlun kostur
 Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 Greiningarhæfni og áhugi á rannsóknarvinnu á netinu  

 nauðsynlegur
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfi leikar
 Sjálfstæði í starfi  og hæfni til að vinna undir álagi

Sérfræðingur á Upplýsingatæknisviði

Helstu verkefni:

 Þátttaka í innleiðingu aðkeyptra lausna
 Skipulagning og umsjón prófana
 Uppbygging sérþekkingar á viðskiptakerfum
 Tengiliður Upplýsingatæknisviðs við Viðskiptasvið 

 Borgunar
 Samskipti við erlenda og innlenda birgja

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfi sfræði eða 
 sambærileg menntun

 Marktæk reynsla af prófunum 
 Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 Hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla 

 af teymisvinnu
 Sjálfstæði, skipulagshæfi leikar og frumkvæði í starfi 

Nánari upplýsingar um störfi n veitir 
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 560 1561 eða ryg@borgun.is. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um störfi n á www.borgun.is. 

Umsóknarfrestur er 
til og með 24. apríl nk.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir Landspítali, næturvaktadeild Lk Reykjavík 201204/029
Starfsmaður á skrifstofu Siglingastofnun Íslands Kópavogur 201204/028
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201204/027
Starf við eftirfylgd Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201204/026
Starf við ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201204/025
Rafvirki HÍ, framkvæmda- og tæknisvið Reykjavík 201204/024
Doktorsnemi HÍ, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201204/023
Sérfræðingur, deildarlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri, barnadeild Akureyri 201204/022
Aðst.m. fr.kv.stjóra, sérfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201204/021
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð Siglufjörður 201204/020
Kennarar Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201204/019
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201204/018
Sóknarprestur Biskup Íslands Kópavogur 201204/017
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201204/016
Lögfræðingur Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201204/015
Íþróttakennari, vélfræðingur Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201204/014
Lektor í bráðahjúkrun Háskólinn á Akureyri Akureyri 201204/013
Lektor í heilsugæsluhjúkrun Háskólinn á Akureyri Akureyri 201204/012
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Ert þú góður stjórnandi? 

Og menntaður leikskólakennari?

Við ætlum að bæta í stjórnendahópinn okkar öflugum  
menntuðum leikskólakennurum frá og með 1.ágúst n.k.  

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli sem var opnaður 
2005. Skólinn er staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu 
við sjóinn í Garðabæ. Við vinnum eftir Fjölvísistefnunni 
með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og eins, bæði 
nemenda og kennara. Enn fremur leggjum við áherslu á græn 
gildi og umhverfismennt. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um.

Umsóknafrestur er til 23. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Ída Björg Unnarsdóttir aðstoðarleik-
skólastjóri í síma 578-1220 eða á netfangið: idab@sjaland.is 
Einnig er hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Höfðaskóli auglýsir:
Lausar stöður grunnskólakennara
Leitað er eftir kennurum á miðstig og í tungumála- 
og náttúrufræðikennslu á unglingastigi. Einnig 
vantar námsráðgjafa.

Höfðaskóli á Skagaströnd er lítill skóli með 100 nemendum. 
Skólinn er vel búinn til kennslu og er vinnuaðstaða kennara góð. Á 
heimasíðu skólans, http://hofdaskoli.skagastrond.is , má sjá allar 
helstu upplýsingar um skólastarfið. 

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág húsaleiga!

Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega þriggja 
klst. fjarlægð frá Reykjavík. Þar er öll almenn þjónusta í boði, s.s. 
leikskóli, íþróttahús og heilsugæsla.

Nánari upplýsingar veitir:  
Hildur Ingólfsdóttir skólastjóri, vs. 452 2800, gsm 849 0370.
Hægt er að senda umsóknir á netfangið hofdaskoli@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 29. apríl.

Höfðaskóli Skagaströnd
Sími: 452 2800, fax: 452 2782,
íþróttahús: 452 2750,
Veffang: http://hofdaskoli.skagastrond.is   
Netfang: hofdaskoli@skagastrond.is

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Við hjá Motus leitum að öflugum starfsmönnum 
á Upplýsingatæknisvið fyrirtækisins.

Kerfisstjóri
Starfið felst í rekstri og uppsetningu netþjóna, umsjón með afritatöku og rekstri símstöðvar 

ásamt almennri notendaþjónustu við starfsmenn. 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Hefur þú brennandi áhuga á hugbúnaðargerð og leggur áherslu á vönduð vinnubrögð og 
notkun á nýjustu tækni? Þá gæti þetta verið rétta starfið fyrir þig.

Hæfnisþættir

  Stundvísi, skipulögð og öguð 
vinnubrögð

  Árangursþörf og metnaður 

  Geta til þess að vinna undir álagi 

  Sjálfstæði í vinnubrögðum 

  Samskiptahæfileikar 

Hæfnisþættir

  Árangursþörf og metnaður til að skrifa  
góðan hugbúnað

  Geta til þess að vinna undir álagi

  Eldmóður og frumkvæði 

  Áhugi á að læra nýja tækni og tileinka sér hana 

  Sjálfstæði í vinnubrögðum 

  Samskiptahæfileikar 

Menntun og starfsreynsla

  MCITP gráða eða sambærilegt

  Umfangsmikil þekking á Microsoft hugbúnaði

  Þekking og reynsla á rekstri netþjóna og  
gagnagrunna

  Þekking á afritunarbúnaði og afritunarreglum

  Þekking á rekstri símstöðvar

  Þekking á uppsetningu forrita og vélbúnaðar

  Reynsla af notendaþjónstu

Menntun og starfsreynsla

  Háskólamenntun í tölvunarfræði   
eða sambærilegt

  Þekking á C# og Visual Studio

  Þekking á SQL og gagnagrunnum

  Þekking á ASP.NET, Resharper, WPF,   
SOAP, TDD, TFS og MVVM er kostur

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi starfsmanna 

eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. Í boði er skemmtilegt 

umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmanna-
stjóri Motus í síma 440 7122 og Gunnar Sverrir Ásgeirsson 
sviðsstjóri Upplýsingatæknisviðs í síma 440 7072. Vinsamlegast 
sækið um á heimasíðu okkar www.motus.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 25. apríl. Ráðið verður í störfin sem fyrst.

Motus ehf. (áður Intrum á 

Íslandi ehf.) er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 130 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins. 

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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MainManager er framúrskarandi umsýslukerfi fyrir eignir og búnað sem gerir stjórnendum kleift að hafa yfirsýn yfir 
alla stoðþjónustu (áætlanagerð, viðhald, öryggismál, orkunotkun, flatarmálsstjórnun, stöðu verkefna, ábendingar 
o.fl.).  Fjöldi fyrirtækja og stofnana sem kjósa að nota MainManager fer vaxandi, bæði hér heima og erlendis.  
Nýverið valdi Statsbygg í Noregi MainManager til að ná betri árangri í rekstri og viðhaldi 2.400 mannvirkja.

ICEconsult leitar að .Net forritara í hugbúnaðarteymi sitt við þróun á MainManager, umfangsmiklu kerfi 
til aðstöðustjórnunar, með stöðugt vaxandi hóp kröfuharðra viðskiptavina í Evrópu.

Leitað er eftir manneskju með: 
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða annarri grein sem nýtist í starfi
• Að minnsta kosti 3ja ára reynslu af forritun í .NET
• Reynslu af vefhugbúnaðargerð í ASP.NET
• Kunnáttu í jquery, javascript, CSS og X/HTML/5
• MCTS 70-515 próf er kostur
• Reynsla af SCRUM aðferðafræði er kostur

MainManager er veflægt kerfi sem nýtir sér allar helstu nýjungar í þróun vefviðmóts. Spennandi tímar eru 
framundan í þessari þróun, þar sem farsímar og spjaldtölvur leika sífellt stærra hlutverk. Við hvetjum starfsfólk 
okkar til að fylgjast með nýjungum á þessu sviði og tryggja þannig að kerfið sé ávallt í fremstu röð. Unnið er 
samkvæmt AGILE/SCRUM aðferðafræði.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Steinþórsson í síma 412 8600
Umsóknir má senda á his@mainmanager.is

.NET forritari með áherslu á vefviðmót

www.mainmanager.iswww mainmanager is

Heilsugæslan í Salahverfi óskar eftir 
að ráða hjúkrunarfræðing

Um er að ræða fjölbreytt starf við ungbarnavernd,  
skólaheilsugæslu og hjúkrunarmóttöku á heilsugæslu-
stöð.

Staðan er laus frá l5. ágúst eða eftir nánara samkomu-
lagi. Reynsla af heilsugæslu æskileg.
Starfskjör taka mið af kjarasamningi FÍH. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar gefur:
Hjördís Birgisdóttir,yfirhjúkrunarfræðingur
Netfang:hjordis@salus.is
Sími: 590-3900.

Umsóknarfrestur er til 28. apríl n.k.
Umsókn sendist til: 
Heilsugæslan Salahverfi
B.t. Hjördísar Birgisdóttur, yfirhjúkrunarfræðings
Salavegi 2
201 Kópavogur
eða á netfangið hjordis@salus.is

Umsóknarfrestur: Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 22. apríl.

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða 
einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.

GÆÐADEILD ICELANDAIR 
Helsta hlutverk gæðadeildar er að framfylgja kröfum um innra eftirlit með flugrekstri 
og viðhaldi flugvéla.

STARFSSVIÐ: 
I Undirbúningur og framkvæmd gæðaúttekta á sviði flugrekstrar og viðhaldsstarfsemi 
 Icelandair
I Þátttaka í þróun eftirlitskerfis (Compliance Monitoring) í samræmi við kröfur 
 Flugöryggisstofnunar Evrópu
I Ráðgjöf og þátttaka í gerð verklagsreglna í samræmi við kröfur flugmálayfirvalda 

HÆFNISKRÖFUR:
I Menntun á sviði flugvirkjunar, atvinnuflugs, flugrekstrar-, verk- eða tæknifræði
I Þekking á kröfum flugmálayfirvalda um starfsemi flugfélaga og viðhaldsstöðva 
I Reynsla af viðhaldi og viðhaldsstjórnun flugvéla
I Mjög góð enskukunnátta ásamt góðri tölvufærni
I Þekking og reynsla af gæðastjórnun er kostur

Nánari upplýsingar veita:
Sigurjón Sigurjónsson I 5050 300 I sigurjons@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 300 I starf@icelandair.is

Icelandair leitar að öflugum liðsmönnum í krefjandi störf í hröðu og síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

DREIFIKERFADEILD ICELANDAIR 
Helsta hlutverk dreifikerfadeildar er að annast rekstur á viðamikilli vefsölu á 20 
vefsvæðum á 11 tungumálum.

STARFSSVIÐ: 
I Daglegt viðhald, efnisinnsetning, textavinna, uppfærsla vefsöluherferða 
 og myndefnis
I Aðstoð við þróun og samþættingu á vefjum með það að markmiði að efla og bæta 
 notendaviðmót og hönnun
I Unnið er í VYRE CMS vefumsjónarkerfi Icelandair 
I Vinnsla myndefnis og hönnunar, t.d. í Photoshop
I Samskipti við erlend sölusvæði Icelandair, teymisvinna og samvinna bæði innan 
 fyrirtækis og utan, auk tilfallandi verkefna

HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólapróf sem nýtist í starfi
I Góð fagleg þekking í vefmálum er nauðsynleg
I Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á vefumsjónarkerfum, þekkingu 
 á HTML (5), CSS og Java Script
I Reynsla í vef- og útlitshönnun, þekking á hugbúnaðarþróun og innleiðingu nýjunga 
 í vefþróun
I Góð íslensku- og enskukunnátta sem og færni í að vinna með texta á íslensku
 og ensku

Nánari upplýsingar veita:
Árni Sigurðsson I 5050 300 I arni@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 300 I starf@icelandair.is
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Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa
Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunar-
fræðing í hlutastarf á kvöld-, nætur- og helgarvaktir.
Einnig óskast hjúkrunarfræðingar til sumarafleysinga 
á morgun-, kvöld- og næturvaktir.

Nánari upplýsingar gefur Ragnhildur Hjartardóttir, 
hjúkrunarframkvæmdastjóri í Mörk í síma  
560-1700/894-4447 ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN  
hugmyndafræðin (Eden alternative) er höfð að leiðarljósi.

Hjálp! Okkur vantar birtingaráðgjafa

PIPAR\TBWA \ Tryggvagötu 17 \ 101 Reykjavík \ Sími 510 9000 \ www.pipar-tbwa.is

Við þurfum að bæta við starfsmanni í birtingadeild. Um er að 
ræða starf birtingaráðgjafa sem starfar náið með birtingastjóra 
og viðskiptastjórum. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 
og í hópavinnu á líflegum vinnustað.

Helstu verkefni:

\ Gerð birtingaáætlana
\ Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini

Hæfniskröfur

\ Háskólamenntun á sviði félagsvísinda eða viðskiptafræði
\ Sérlega góð samskiptahæfni
\ Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta á Excel er skilyrði
\ Reynsla af birtingum er æskileg
\ Jákvæðni, gott skap og þjónustulipurð

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla 
út um sókn ar formið á Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa, fyrir 23. apríl nk.
Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hjá PIPAR\TBWA starfa 30 manns. Stofan er sú fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, en þar starfa 
þegar fimm sér fræðingar. PIPAR\TBWA er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam  starfs  keðj um aug lýs inga  stofa 
í heim inum. Þar starfa um 12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.

Starfssvið
>  Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf
>  Sala á gjafakortum o.fl.
>  Umsjón með Tax-Free endurgreiðslum
>  Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
>  Stúdentspróf æskilegt
>  Almenn tölvukunnátta
>  Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
>  Færni í mannlegum samskiptum og rík 
 þjónustulund
>  Enskukunnátta

Vinnutími frá kl. 9.45–16.00/17.00 aðra vikuna 
og  kl. 13.00–19.00 hina vikuna (til kl. 21.30 
á fimmtudögum).

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 
12. desember.
 
Nánari upplýsingar veitir Viðar Jökull Björnsson, 
rekstrarstjóri Kringlunnar, í síma 517 9013 eða 
á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum
14. nóvember.

á þjónustuborð Kringlunnar

Þjónustufulltrúi
 óskast

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001
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Starfið
Umferðarstofa leitar að fulltrúa í skjalastjórnun og skrifstofurekstri á rekstrarsviði. Starfshlutfall er 100%. 
Starfið felst einkum í:
 Umsjón og uppbyggingu á skjalakerfi Umferðarstofu 
 Póstdreifingu og skráningu í málaskrá
 Innkaupum og umsjón með skrifstofuvörum
 Útgáfu og umsjón með eyðublöðum og upplýsingaskjölum
 Ýmsum almennum skrifstofustörfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Menntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði
 Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
 Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, úrræðagóður, mjög skipulagður, sýnir frumkvæði,
 er fær í mannlegum samskiptum og hefur ríka þjónustulund

Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2012.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
 Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
 Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og gæðasviðs, olof@us.is 
 Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
  Umferðarstofa
  Bt. Ólafar Friðriksdóttur
  Borgartúni 30
  105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita Dagný Jónsdóttir, forstjóri og Ólöf Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og 
gæðasviðs. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.  Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu stofnunarinnar: 
http://us.is

Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR –stéttarfélag 
í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu, árangur, áreiðanleika og jákvæðni. 
Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað 
árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri.

Fulltrúi í skjalastjórnun 
                       og skrifstofurekstri

Eldhús – Eldhús
Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfskraft vanan eldhússtörfum og afgreiðslu á heitum 

mat.  Snyrtimennska og íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 557 3910 eða á staðnum mán- föst.

Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir

Við Kleppjárnsreykjadeild 
er laus staða sérkenna 
skólaárið 2012-2013.
Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjórnanda fyrir 30. apríl 
n.k. með upplýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og 
meðmælendur. 
Upplýsingar gefur Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri í 
síma 430-1500/847-9262, netfang inga@gbf.is
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Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur
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Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2012

Tæknisvið Símans leitar 
að VAS sérfræðingi

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Starfið felur í sér þróun og rekstur skilaboðakerfa (SMS/MMS),
stillingakerfa fyrir farsíma og ýmiskonar netþjóna og lausna sem 
tilheyra VAS rekstrarumhverfi. Starfinu fylgja mikil samskipti við 
aðra sérfræðinga, bæði innanlands og erlendis.

Menntun og reynsla:

   eða rafmagnstæknifræði

   farsímakerfum auk brennandi áhuga á 
   farsímum og nýjustu tækni

Persónueiginleikar:

 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

V Allsidig friluftsliv
V Rikt kulturliv
V Brede faglige utfordringer
V Lønn etter avtale

Kontakt:
Seksjonsleder Trond Pedersen og avdelingsleder professor Petter Eldevik,  
tlf. +47 992 75 925/ +47 77 01 51 35 og +47 906 67 659/ +47 77 66 98 29

Fullstendig annonsetekst på www.unn.no/jobbsok. 
Søknadsfrist: Snarest!

Det satses friskt ved UNN Harstad 
og vi søker nå nye kollegaer som ønsker 
å være med på utviklingen av et moderne 
lokalsykehus som en del av Røntgenavdelingen 
ved Universitetssykehuset Nord Norge!

Overlege, Røntgenavdelingen
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UNN Harstad tilbyr og utvikler røntgenløsninger tilpasset spesialisthelsetjenesten,  
samhandlingsreformen og lokalsykehuset behov. Vi trenger dyktige radiologer  
som kan bidra til å forme fremtidens helsetjenester for nordnorske pasienter.  
Avdelingen drives i tett og utstrakt samarbeid med UNN Tromsø og UNN Narvik.

SUMARSTÖRF
Þörungaverksmiðjan hf óskar eftir að ráða til 
sumar-afleysingastarfa  starfsmenn í verk-
smiðju, til löndunar og á verkstæði félagsins á 
Reykhólum.

Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á 
Reykhólum þar sem þang og þari er þurkaður i 
mjöl til útflutngs. Verksmiðjan gerir út eitt skip 
Grettri BA, tvo dráttarbáta auk sex slátturpramma 
til þangskurðar Í verksmiðjunni er unnið á vöktum 
og felst vinnan í að mata hráefni inn í vinnsluna, 
pökkun á frameiðslunni, reglubundið viðhald og 
þrif. Löndun fer fram öllu jöfnu utan hefðbundins 
dagvinnutíma og fellst hún í losun þangs úr 
Gretti. Flutningur á þangi upp á hráefnaplan með 
dráttarvélum, frágangnur neta, umhirða drátttar-
véla, annars búnaðar og vinnusvæða.
Verkstæði félagsins sinnir viðhaldi á eignum og 
búnaði félagsins eins og slátturprömmum, verk-
smiðju og flutingartækjum. 

Störfin stendanda báðum kynjum jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Einar Sveinn / Þorgeir  í síma 434 7740  
tölvupóstfang info@thorverk.is

Framsleiðsla og hráefnaöflun Þörungarverk-
smiðjunnar hf er vottuð af TÚN og QAI sem lífræn. 
(CERTIFIED ORGANIC) 

Þörungarverksmiðjan hf,  
Karlsey, 380 Reykhólum, s. 434 7740  

info@thorverk.is www.thorverk.is

Meðal viðfangsefna eru heilar stöður kennara í textílmennt og heimilisfræði. Umsjónarkennsla á yngsta stigi og miðstigi.  Kennsla ensku, 
íslensku, samfélagsfræði og lífsleikni á unglingastigi auk almennrar sérkennslu og upplýsinga- og tæknimenntar.
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að efla sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð með áherslu á vellíðan  
nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum.  Mikil áhersla er lögð á kennalu í átthagafræði og nærkennslu en allar starfsstöð-
var skólans eru Grænfánaskólar.  Skólinn miðar að því að auka verulega kennslu tengda náttúru, aðstæðum og sögu heimabyggðarinnar.  
Frekari upplýsingar um starfið, skipulag þess og umfang veitir Magnús Þór Jónsson, skólastjóri, í símum 4339900 og 8949903 eða með 
tölvupósti í maggi@gsnb.is

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3. mgr. 11. gr:  „Óheimilt er að ráða til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum 
XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs við metnaðarfullan hóp sem leggur áherslu á að gera gott skólastarf í Snæfellsbæ enn betra. 
Öllum umsóknum verður svarað. Hafðu samband, þú tapar engu en gætir grætt mikið!

Lausar stöður í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag 
staðsettur á þremur stöðum, í Ólafsvík, á Hellissandi og á Lýsuhóli í Staðarsveit.
Frá og með næsta skólaári verða lausar kennarastöður í Grunnskóla Snæfellsbæjar.
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Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra 

Helstu verkefni:
•   Ritun bréfa og fundargerða 
•   Gerð kynninga og minnisblaða fyrir framkvæmdastjóra
•   Skipulagning funda framkvæmdastjóra og annarra atburða
•   Halda utan um undirbúning stjórnarfunda, auk annarra 

 vinnu- og samráðsfunda
•   Aðkoma að verkefnastjórnun framkvæmdastjóra
•   Ýmis tilfallandi verkefni og eftirfylgni verkefna
•   Ýmis verkefni fyrir framkvæmdastjórn
•   Símsvörun og skjalavarsla

Menntun og hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun á sviði raungreina eða viðskipta
•   Haldgóð reynsla úr fjármála- eða ráðgjafafyrirtæki er æskileg 
•   Mjög gott vald á rituðu máli á íslensku og ensku, færni 

 í norðurlandatungumáli æskileg
•   Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega í Excel og Powerpoint
•   Þjónustulund, sveigjanleiki og frumkvæði
•   Framúrskarandi skipulagshæfni og nákvæmi í vinnubrögðum

Helstu verkefni:
•   Byggingatæknilegar umsagnir vegna lánveitinga
•   Matsgerðir og álitsgerðir í tengslum við úttektir á ástandi eigna
•   Úttekt á byggingagöllum
•   Samskipti við viðskiptavini
•   Innri og ytri skýrslugjöf
•   Þjónusta  við önnur svið Íbúðalánasjóðs vegna ýmissa úttekta

Menntun og hæfniskröfur:
•   Byggingatæknifræðingur eða byggingafræðingur
•   Iðnmenntun á sviði bygginga og framkvæmda æskileg
•   Reynsla af gerð kostnaðaráætlana  vegna bygginga og reynsla
     af tilboðsgerð æskileg
•   Reynsla af úttektum og skýrslugerð æskileg
•   Umsækjandi þarf að vera talnaglöggur og nákvæmur
•   Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
•   Góð þekking á Excel og Word
•   Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•   Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og færni til að starfa í hópi

Hlutverk fyrirtækjasviðs felst í  lánafyrirgreiðslu og ráðgjöf við fyrirtæki,
félagasamtök, sveitarfélög og byggingaraðila.

Sérfræðingur með byggingatæknilega
menntun á fyrirtækjasviði

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Íbúðalánasjóður vill
ráða öflugt fólk til starfa

Upplýsingar veita Brynhildur Halldórsdóttir brynhildur@hagvangur.is
og Inga Steinunn Arnardóttir inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www. hagvangur.is
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Sérfræðingur á sviði upplýsingartækni
Laust er til umsóknar starf kerfisstjóra.

Starfssvið:

    Umsjón, þróun og daglegur rekstur netkerfis Greiðsluveitunnar og tengds búnaðar.
    Þátttaka í þróun netöryggis.
    Samskipti við ytri þjónustuaðila.

Menntunar og hæfiskröfur:

Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða verkfræði æskileg.    
     Reynsla í kerfisstjórnun í Microsoft umhverfi - MCTS, MCITP eða sambærileg gráða kostur.

Reynsla af kerfisstjórnun í Linux er kostur.
Frumkvæði, þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum áskilin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Logi Ragnarsson framkvæmdastjóri, 
netfang logi@greidsluveitan.is, sími 458 0000. 
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsókn á starfsumsokn@greidsluveitan.is
Umsóknarfrestur er til 23. apríl nk. 

Greiðsluveitan er sjálfstætt rekið einkahlutafélag í eigu Seðlabanka Íslands. Hjá því starfa nú tíu sérfræðingar sem 
sinna margvíslegum verkefnum af ýmsum toga. Reiknað er með að þeim fjölgi nokkuð á næstu mánuðum.
Frekari upplýsingar er að finna á vef félagsins www.greidsluveitan.is

Sumarstarf við garðyrkju
Af sérsökum ástæðum vantar garðyrkjumann til að annast 
garðinn  Skrúð á Núpi í Dýrafirði tímabilið 15. maí til ágústloka 
2012. Um er að ræða alla almenna umhirðu gróðurs, matjurta-
ræktun og grasslátt auk almenns viðhalds steinhleðslna og 
mannvirkja. Vélar og verkfæri eru til staðar.

Leitað er að sjálfbjarga aðila með garðyrkjumenntun eða mikla 
reynslu af garðyrkju. Starfsmaður þarf að geta unnið sem 
verktaki og hafa bíl til umráða. 

Nánari upplýsingar veitir Sæmundur í síma 893-1065
Umsóknir ásamt stuttu yfirliti yfir menntun og fyrri störf þurfa 
að berast fyrir 23. apríl nk. og sendist á póstfangið:  
skjolskogar@skjolskogar.is

Framkvæmdasjóður Skrúðs.

Mekonomen leitar að 
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna lausna 
við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna umsvifa þurf-
um við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að ræða fjölbreytt 
framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Menntun eða reynsla tengd bílum
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa dönsku og/eða ensku
# Góð almenn tölvuþekking
# Góð þekking á bílum er ótvíræður kostur

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2012
# Starfshlutfall er 100%
# Árangurstengd laun
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti 
   á gardabaer@mekonomen.is

Mekonomen á Íslandi er hluti af  stærsta fyrirtæki á Norðurlöndum í 
sölu á bílavörum og varahlutum. Á vef okkar www.mekonomen.is má 
sjá meira um fyrirtækið.

www.tskoli.is

Byggingatækniskólinn
Ein staða í tækniteiknun:
Við leitum að byggingafræðingi með góða þekkingu og 
reynslu af Revit og AutoCad forritum og með þekkingu 
á BIM. Kennsluréttindi æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Hreinsson, 
skólastjóri Byggingatækniskólans, í síma 514 9101
og í tölvupósti, ghr@tskoli.is.

Fjölmenningarskólinn
Staða í kennslu íslensku fyrir útlendinga:  
Umsækjandi skal hafa fullgild kennsluréttindi á fram- 
haldsskólastigi og hafa reynslu af kennslu fyrir 
útlendinga. Æskilegt er einnig að umsækjandi hafi 
reynslu af námsstuðningi við nemendur á framhalds- 
skólastigi og eða sé með sérkennararéttindi.

Nánari upplýsingar veitir Fjölnir Ásbjörnsson,
skólastjóri Fjölmenningarskólans, í síma 514 9151
og í tölvupósti, fa@tskoli.is.

Raftækniskólinn
Ein staða í faggreinum rafiðna:
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum æskileg 
ásamt meistara- og kennsluréttindum. 

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson, 
skólastjóri Raftækniskólans, í síma 514 9251 og 
í tölvupósti, vgv@tskoli.is.

Skipstjórnarskólinn
Ein staða í faggreinum skipstjórnar: 
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg. 
Kennsluréttindi æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson, 
skólastjóri Skipstjórnarskólans, í síma 514 9551 og 
í tölvupósti, vmo@tskoli.is.

Tæknimenntaskólinn
Tvær stöður í stærðfræði:
Menntun í stærðfræði og reynsla af kennslu í efri 
áföngum stærðfræði á framhaldsskólastigi ásamt 
kennsluréttindum. 

Upplýsingatækniskólinn
Ein staða í ljósmyndun: 
Sérhæfing í ljós- og linsufræði, hugmyndavinnu og 
stafrænni myndvinnslu. 

Ein staða í grafískri miðlun: 
Sérhæfing í tæknilegum frágangi, útskoti og prent-
formagerð.

Ein staða í grunnnámi upplýsinga- og fjölmiðlagreina: 
Sérhæfing í fjölmiðlun og hönnun.

Tvær stöður á tölvubraut: 
Sérhæfing annars vegar í kerfisfræði og hins vegar 
í forritun.

Í allar stöðurnar er óskað eftir kennurum með kennslu- 
réttindi og kennslureynslu. Nánari upplýsingar veitir 
Bjargey Gígja Gísladóttir, skólastjóri Upplýsingatækni- 
skólans, í síma 514 9351 og í tölvupósti, bgg@tskoli.is.

Véltækniskólinn
Stöður í faggreinum vélstjórnar:
Óskað er eftir véltæknifræðingi/vélaverkfræðingi 
með starfsreynslu sem vélfræðingur. Kennsluréttindi 
æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, skólastjóri 
Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í tölvupósti, 
egud@tskoli.is.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ. Umsóknarfrestur er til 22. apríl. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is. 
(Ath. þessi auglýsing gildir í sex mánuði)

Framúrskarandi kennarar
óskast í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins
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Kennarar einstakt tækifæri!
Óskar þú eftir rólegu og fjölskylduvænu umhverfi?

Í Trékyllisvík á Ströndum er lítill skóli sem heitir Finnboga-
staðaskóli. Hann er fámennasti skóli landsins en margur er 
knár þótt hann sé smár. Skólinn hefur allt til að bera sem prýða 
má einn skóla en hann vantar kennara í fullt starf frá 1. ágúst 
2012. Ódýr, stór og góð íbúð til staðar á skólalóð. Sláðu til, 
hringdu í Elísu skólastjóra 451-4032  
finnbs@ismennt.is eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001 
arneshr@simnet.is fyrir 20.apríl.

Hótel Holt leitar af starfsmanni  
í morgunverðarsal og er vinnutími frá 05:30-11:30.

Starfið er tilvalið fyrir fólk á miðjum aldri og ráðið 
verður í stöðuna hið fyrsta.

Enskukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir sendist á gallery@holt.is

ERTU 
NAV FORRITARI?

Securitas hf. er þjónustufyrirtæki sem hóf starfsemi árið 1979. 
Hjá Securitas starfa um 400 manns og eru starfsstöðvar 
félagsins og dótturfélaga í Reykjavík, Akureyri, Reykjanesbæ 
og Reyðarfirði. Gildi Securitas eru: Heiðarleiki – Árvekni – 
Hjálpsemi. Hjá Upplýsingatæknideild Securitas starfa í dag þrír 
starfsmenn. Í boði er framtíðarstarf í skemmtilegum hópi, fram-
úrskarandi vinnuaðstaða og tækifæri til að þróast í starfi. 
Starfið hentar bæði konum og körlum.

Þarf að hafa reynslu af:

Microsoft Dynamics NAV forritun

Forritun viðskiptakerfa

Almennri forritun í bókhaldi

Einnig er kostur ef viðkomandi þekkir:

Microsoft SQL og vinnslu gagnagrunna 

Forritun í Microsoft.NET umhverfinu

Almenn vefforritun og vefþjónusta

Nánari upplýsingar veitir Björn Friðriksson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar, 
í síma 580 7000 eða í gegnum netfangið: bjorn@securitas.is
Sótt skal um öll störf á heimasíðu Securitas hf, www.securitas.is, 
í síðasta lagi þriðjudaginn 24. apríl. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun er kostur

Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

Færni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

VIÐ LEITUM AÐ UMSJÓNARMANNI 
FYRIR MICROSOFT DYNAMICS NAV 
UPPLÝSINGAKERFIÐ OKKAR

Helstu verkefni:

Almenn verkefnastýring

Þjónusta við innri viðskiptavini

Samskipti við ytri þjónustuaðila

Önnur tilfallandi verkefni

Securitas er 
fyrirmyndarfyrirtæki 

VR 2011

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is
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Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar 
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

• Matreiðslumaður/kokkur
Þarf að vera snyrtilegur, skipulagður með góða tilfinningu fyrir 
þjóðlegri matargerð og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi
Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilfinningu 
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna.  Þarf einnig 
að vera léttur í lund og áræðanlegur.
Leiðsöguréttindi æskileg en ekki nauðsynleg.
• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt 
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur, ástar-
punga og fleira góðgæti.

Ferðaþjónustan samanstendur af gistingu, dagsferðum, og veit-
ingasölu í fögru umhverfi, þar sem snoturt sauð- og geitfjárbú 
blómstrar í bland við ferðamanninn.
Fríðindi: Frítt fæði og húsnæði á vinnutímabili.
Áhugasamir sendi umsóknir á: fjalladyrd@fjalladyrd.is

Barngóð „amma“ óskast 
Þrjú börn á aldrinum 5 – 10 ára óska eftir traustri og góðri mann-
eskju sem getur stytt þeim stundirnar þegar foreldrarnir eru að 
vinna og hjálpað til við léttustu heimilisstörfin. Börnin þurfa að 
geta leikið sér úti undir eftirliti og fengið að borða þegar þau eru 
svöng. Börnin stunda tómstundir og því þarf viðkomandi að hafa 
bílpróf og bíl til umráða til þess að geta keyrt þau og sótt. Leitað 
er að aðila sem hefur mikla reynslu af barnauppeldi og vill geta 
haft sveigjanlegan vinnutíma. Fyrst og fremst er um að ræða 
dagvinnu, 3 – 4 sinnum í viku, stundum allan daginn en aðra 
daga minna allt eftir samkomulagi og einstaka kvöld ef þannig 
ber undir. Þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. maí nk. Laun 
samkvæmt samkomulagi. 

Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælum sendist á pe@simnet.is 
eigi síðar en 20. apríl. Öllum umsóknum verður svarað. 

Hefur þú reynslu 
af ferðaskrifstofu-
störfum?

Ferðaskrifstofan Express ferðir sem er í eigu 
Iceland Express auglýsir eftir dugmiklum 
einstaklingi til starfa vegna aukinna umsvifa. 
Um sumarstarf er að ræða.

Starfslýsing
 Almenn söluráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
 Hópafyrirspurnir
 Fleira tilfallandi

Hæfniskröfur
 Framúrskarandi tök á talaðri og ritaðri íslensku
 Góð tungumálakunnátta
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Góð tölvukunnátta
 Reynsla af ferðaskrifstofustörfum

Umsóknir sendist á netfangið 
klaraiv@expressferdir.is
Umsóknarfrestur rennur út 1. maí 2012F
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Á orlofssvæðinu eru 15 orlofshús og stórt tjaldsvæði ásamt margskonar leiksvæðum. Ráðningartími er frá miðjum
maí og fram í september. Um er að ræða mikla vinnu um helgar ásamt umsjón svæðisins virka daga.Mjög góð

íbúðar- og vinnuaðstaða er á staðnum. Laun eru samkvæmt kjarasamningum RSÍ. Starfið snýst m.a. um viðhald
tækja og búnaðar ásamt því að hafa umsjón með húsnæði og raftæknibúnaði á svæðinu. Gerð er krafa um rafið-

naðarmenntun eða sambærilega menntun. Allar upplýsingar eru veittar á skrifstofu Rafiðnaðarsambandsins
Stórhöfða 31 Reykjavík. Umsókn skal senda þangað fyrir 20. apríl næstkomandi.

VILTU VINNA HÉR Í SUMAR?

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
www.raf i s . i s  |  s tórhöfða  31  |  s ími :  580-5200

Rafiðnaðarsamband Íslands auglýsir eftir hjónum eða pari til þess að
vinna á orlofssvæði sambandsins á Skógarnesi við Apavatn í sumar. 

Matreiðslumaður
Við leitum að metnaðarfullum matreiðslumanni til starfa við matreiðslu á veitingastað Gló í Listhúsinu.  

Viðkomandi þarf að hafa faglega þekkingu á almennri matargerð, áhuga á að kynnast grænum lífsstíl 

og búa yfir þjónustulund. 

Starfið felst í að undirbúa og matreiða rétti dagsins hvern dag og er viðkomandi þar með mikilvægur 

hlekkur í starfsemi spennandi veitingastaðar. Vinnutíminn er frá 7 til 15 alla virka daga og annan hvern 

laugardag frá 8 til 15.

Boðið er upp á skemmtilegt starf í frábærum hópi, grænan djús og

guðdómlegan mat fyrir réttu manneskjuna. Ef það ert þú, endilega 

hafðu samband við okkur í netfangið otta@glo.is.

Yfirnáttúrulegir
matreiðsluhæfileikar

Gló · Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 105 Reykjavík · Sími 553 1111 · www.glo.is · Opnunartími: Virka daga 11-21 · laugardaga 11-17

Æskilegt er að viðkomandi hafi  
þekkingu á kjöti og matreiðslu.

Óskum eftir að ráða 
fólk í hlutastarf.

Viltu vinna að betri heimi?
Kvöldstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf. 
Mannréttindasamtökin Amnesty International óska 
eftir að ráða starfsfólk í símaverkefni, tvö kvöld í 
viku. Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)

Stálorka óskar eftir
að ráða lærða járnsmiði, vélvirkja eða vélstjóra til 
framtíðarstarfa, aðalstarfsvið er standsetning á bátavélum, 
viðgerðir á skipum og skyld störf. hægt er að senda inn 
umsóknir á stalorka@simnet.is eða hafa samband við 
Benedikt í síma 8927687

 CONSULAR ASSISTANT 
(TEMPORARY PART-TIME)

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

Umsóknarfrestur er til 27. apríl, 2012.  Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a 
temporary part time position of Consular Assistant. The closing 
date for this postion is April 27, 2012. Application forms and 
further information can be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

SÖLUMAÐUR

TNT hraðflutningar og Frakt.is leita að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með reynslu 
og þekkingu af sölumálum til fyrirtækja. Spennandi og krefjandi starf í alþjóðlegu starfsumhverfi.
TNT og Frakt.is eru alhliða flutningsfyrirtæki sem sérhæfa sig í hraðflutningum og í flug- og 
sjófrakt milli landa, ásamt tengdri þjónustu. 

Helstu verkefni 

flutningatengdri þjónustu

starfinu

Hæfniskröfur

ekki skilyrði

Nánari upplýsingar um fyrirtækin má finna á TNT.is og frakt.is



Matráður
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til starfa á veitingastað Gló í Listhúsinu. Viðkomandi þarf að 

hafa mikla reynslu af almennri matargerð, áhuga á að kynnast grænum lífsstíl og búa yfir þjónustulund. 

Starfið felst í að undirbúa og matreiða rétti dagsins hvern dag og er viðkomandi þar með mikilvægur 

hlekkur í starfsemi spennandi veitingastaðar. Vinnutíminn er frá 7 til 15 alla virka daga og annan hvern 

laugardag frá 8 til 15.

Boðið er upp á skemmtilegt starf í frábærum hópi, grænan djús og 

guðdómlegan mat fyrir réttu manneskjuna. Ef það ert þú, endilega 

hafðu samband við okkur í netfangið otta@glo.is.

Yfirnáttúrulegir
matreiðsluhæfileikar

Gló · Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 105 Reykjavík · Sími 553 1111 · www.glo.is · Opnunartími: Virka daga 11-21 · laugardaga 11-17

Sláturfélag Suðurlands óskar að ráða verkfræðing / tæknifræðing í öfluga liðsheild framleiðsludeildar.  
Um er að ræða nýtt og fjölbreytt deildarstjórastarf sem viðkomandi mun taka mikinn þátt í að móta.  
Meðal verkefna eru greining og endurhögun framleiðsluferla, umsjón með útflutningsverkefnum, 
framleiðsluskipulagning svo og mælikvarðar og greining á framleiðsluþáttum, vélvæðing og umsjón 
með völdum framkvæmdum. Óskað er menntunar á sviði verkfræði eða tæknifræði. Reynsla úr 
matvælaiðnaði er æskileg en ekki nauðsynleg. Starfsaðstaða er á Hvolsvelli en starfinu fylgja 
bifreiðahlunnindi og því er búseta annars staðar á Suðurlandi vel möguleg.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Svavarsson, framleiðslustjóri, sími 488 8200, gudmundur@ss.is.

Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skal skila til Sláturfélags Suðurlands, 
b/t Guðmundar Svavarssonar, Ormsvelli 8, 860 Hvolsvöllur eða á ofangreint netfang.

VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR 
ÓSKAST Á SUÐURLANDI

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 30. APRÍL 2012.

Sláturfélag Suðurlands er 105 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki í eigu 
búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar 
þess eru í Reykjavík og þar eru auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir. Á Hvolsvelli 
er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. 
Sláturhús rekur félagið á Selfossi ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

Óskar eftir snyrtifræðingi í 60-100% starf
Áhugasamir sendi umsókn á eftirfarandi:  

berglind@comfortsnyrtistofa.is 
eða hafi samband í síma 821-1888 eftir kl.18

Umsóknarfrestur er til 23. apríl. 

Minjasafn Egils Ólafssonar
Minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti, Örlygshöfn auglýsir 
eftir tilboðum í rekstur kaffiteríu þar komandi sumar.  
Ætlunin er að bjóða veitingar úr héraði, s.s. hveiti-
kökur, reyktan fisk og fleira.

Safnið er opið frá kl. 11.00 til 19.00 alla daga frá 3. júní 
til miðs september.

Allar nánari upplýsingar gefur forstöðumaður  safnsins,  
Heiðrún Eva Konráðsdóttir  
í síma 868 5868  
og á netfangið  
heidruneva@gmail.com  
milli  kl. 9.00 og 16.00  
virka daga. 

Tilboðum skal skilað fyrir  
30. apríl nk. merkt :
Minjasafn Egils Ólafssonar 
Aðalstræti 53 
450 Patreksfirði
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Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
maí og júní ef næg þátttaka fæst:

Í matvælagreinum og byggingagreinum í maí - júní.  
Umsóknarfrestur var til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í snyrtigreinum í maí - júní.  Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í bílgreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um 
leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyriss-
jóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu 
skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2012.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölufulltrúa til starfa sem fyrst, um er að ræða fullt starf.

SÖLUFULLTRÚI Á FYRIRTÆKJASVIÐI

Umsóknir ásamt ferilskrá merkt Sölufulltrúi sendist fyrir 27. apríl á thorhildur@ss.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Benediktsdóttir, deildarstjóri 
fyrirtækjasviðs í síma 575-6000. Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvæla- 
fyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá félaginu 
starfa um 300 starfsmenn. Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins.

www.ss.is

STARFSLÝSING
Öflun nýrra viðskiptavina
Samskipti við núverandi viðskiptavini
Gerð söluáætlana
Tilboðs- og samningagerð
Eftirfylgni pantana

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Menntun eða góð reynsla í matvælageiranum er skilyrði
Framúrskarandi söluhæfileikar er skilyrði
Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
Frumkvæði og geta starfað sjálfstætt
Góð tölvukunnátta
Skipulögð vinnubrögð
Reglusemi og stundvísi

Aðalfundur Búseta
Verður haldinn 30. apríl kl. 17 á Grand Hótel Reykjavík.

Hefðbundinn aðalfundarstörf.
Kl. 18:00 verður kynning á fyrirhuguðum 

húsbyggingum félagsins.

Sala 15238. Bjálmholt í Rangárþingi ytra. 
Um er að ræða jörðina Bjálmholt í Rangárþingi, (án greiðslu-
marks).  Á jörðinni er 115,1m² íbúðarhús sem er kjallari, hæð 
og ris byggt úr steinsteypu og timbri árið 1930. Ræktað land 
er 37,3ha en heildarstærð jarðarinnar er u.þ.b. 180-200ha.  
Útihús eru: Fjárhús byggt 1964 stærð 95,4m², hlaða byggð 
1964 stærð 50,4m², fjárhús byggt 1975 stærð 196,5m² , hlaða 
byggð 1964 stærð 170,0m², fjárhús byggt 1973 stærð 176,4m².         
Fasteignamat eignarinnar er  kr.16.427.000,- og Brunabótamat 
kr.42.295.000,- samkv. Fasteignaskrá Íslands. Mannvirkin þarfnast 
töluverðra endurbóta. 

Jörðin er í um klukkustundar akstursfjarlægðar frá höfuðborgar-
svæðinu. Einnig er stutt í þjónustu á Hellu og þá er jörðin í næsta 
nágrenni við skrifstofu Ásahrepps og Laugalandsskóla. Jörðin 
býður upp á ýmsa möguleika. 

Jörðin og húsakosturinn eru til sýnis í samráði Hermann Sigur-
jónsson í síma 862 0740 og  Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík 
í síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað 
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Tilboð skulu berast á þar til gerðum tilboðseyðublöðum fyrir 
kl.10.00 þann 17. apríl 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda er þess óska. 

Tilboð óskast í jörðina Bjálmholt 
í Rangárþingi. 

Húsmæðraorlof Hafnarfjarðar
Kynningar og skráningarfundur verður haldinn í Odda 
safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 17. apríl 2012 kl 17.00

Kynntar verða orlofsferðir :
Til Vestfjarða dagana 22-25 júní 2012
Til Brussel dagana 13-16. sept. 2012

Rétt til þess að sækja um orlofsferð, hefur sérhver 
kona sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu, án 
launagreiðslu fyrir það starf.

Orlofsnefndin

Save the Children á Íslandi

Til sölu Laugavegur 77
Landsbankinn óskar eftir tilboðum í fasteignina  
Laugaveg 77 í Reykjavík

Fasteignin er alls 4.729 m2 að stærð og er skrifstofu- og þjón-

ustuhúsnæði.  Nóg af bílastæðum þar sem umtalsverður bygg-

ingaréttur er fyrir bílageymslu og skrifstofuhúsnæði. 

Tilboð skulu berast fyrir kl 17:00 þann 25. apríl í móttöku  

Landsbankans Hafnarstræti 5 merkt:

Eignadeild Landsbankinn -  Laugavegur 77
Hafnarstræti 5 Reykjavík 
b/t Valgeir Valgeirsson

Nánari upplýsingar veita :
Valgeir Valgeirsson sími  410-7840

Þorsteinn Egilson í síma 899-5254  

eða í thorsteinn.egilson@landsbankinn.is
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Kópavogsbær

FORVAL

BYGGING LEIKSKÓLA
Kópavogsbær auglýsir eftir þátttakendum í forvali 
vegna hönnunar og byggingar  á leikskóla við Austur-
kór 1  í Kópavogi.  Þeir þátttakendur sem valdir verða 
í forvali verður gefinn kostur á að bjóða í hönnun og 
byggingu leikskólans ásamt gerð  tilheyrandi lóðar í 
alútboði. 

Leikskólinn verður 6 - 8 deilda um 870 m² fyrir 130 
börn, stærð lóðar er um 5.400 m².   

Forvalsgögn verða afhent í Þjónustuveri Kópavogs 
Fannborg 2 frá og með 16. apríl 2012. Þar skal skrá 
nafn fyrirtækis, nafn tengiliðar ásamt netfangi og 
símanúmeri.  

Skila skal umbeðnum upplýsingum samkvæmt for-
valsgögnum í lokuðu umslagi, merktu „FORVAL LEIK-
SKÓLI AUSTURKÓR 1“ ásamt nafni  þátttakenda,  fyrir  
kl. 11:00, miðvikudaginn 2. maí  2012 til Þjónustuvers 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð ).                          

Umhverfissvið Kópavogsbæjar

ÚTBOÐ
GISTING OG VEITINGAR INNANLANDS 

Rammasamningur með örútboðum  
nr. 15223

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu 
útboði vegna gistingar og veitinga innanlands fyrir 
starfsmenn opinberra stofnana og sveitarfélaga, 
sem starfs síns vegna þurfa að ferðast, allan ársins 
hring. Markmið útboðsins er að ná fram sparnaði 
í ferðakostnaði og nýta þannig skattfé almennings 
sem best. 

Breytt fyrirkomulag á greiðslum vegna útlagðs kostn-
aðar starfsmanna ríkisins er tilefni þessa útboðs, en í 
stað dagpeninga er nú greitt samkvæmt reikningi. 

Sú þjónusta sem verið er að leita eftir tilboðum í, er 
meðal annars í eftirfarandi vöruflokkum: 

1. Gisting með morgunverði 
2. Hádegisverður og kvöldverður 
3. Nestispakkar 
4. Afsláttur vegna dvalar í lengri tíma 

Heimilt er að bjóða í hluta eða allt. 

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli út-
boðs þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um 
tiltekna vöru- eða þjónustuflokka í tiltekinn tíma, án 
þess að magntölur séu þekktar. 

Kynningarfundur fyrir væntanlega bjóðendur 
verður haldinn hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 
mánudaginn 16.apríl 2012 kl. 9:30 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem 
eru rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.
rikiskaup.is.  Opnunartími tilboða er 8. maí 2012 kl. 
11:00, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.   

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Boltagerði við Breiðagerðisskóla nr. 12803.

Boltagerði við Foldaskóla nr. 12804.

Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2012 – Útboð 1  
nr. 12807.

Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2012 – Útboð 2  
nr. 12808.

Allar nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod. 

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í verkið 
„Grassláttur í Kópavogi 2012 – 2014“

Í útboðinu felst að slá og hirða grassvæði í Kópa-
vogi alls 81,6 ha.

Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogs-
bæjar Fannborg 2 (1. hæð ) frá og með þriðjudeg-
inum 17. apríl  2012 á kr. 5.000. Þegar útboðsgögn 
eru keypt skal skrá nafn fyrirtækis, nafn tengiliðar 
ásamt netfangi og símanúmeri.                                   

Tilboðum skal skila fyrir  kl. 11:00, miðvikudaginn 
2. maí  2012 til Þjónustuvers Kópavogsbæjar, Fann-
borg 2 (1. hæð).

Umhverfissvið Kópavogsbæjar

  
Forvarnarsjóður Reykjavíkur 

 
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt 
er að sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum 
eða almennt í borginni.  Hverfisráð veita styrki til 
verkefna í hverfum, en velferðarráð til almennra verkefna 
í borginni að fenginni umsögn samráðshóps um 
forvarnir.  
 
Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, 
fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að vinna að 
forvörnum í borginni.    
Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta 
ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar 
í verkefnum sem aðrir sækja um styrk til.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2012. 
Umsóknareyðublað og upplýsingar um úthlutunarreglur 
og tengiliði er að finna á vef Reykjavíkurborgar; 
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 
 
Til úthlutunar úr Forvarnarsjóðnum árið 2012 koma 
alls 10 milljónir króna.  
 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja 
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum 
verða veittir til verkefna sem styðja:  

 Forvarnir í þágu barna og unglinga. 
 Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar. 
 Bætta lýðheilsu. 
 Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og 

fyrirtækja í þágu forvarna og félagsauðs. 
 Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum 

sem borgarstjórn setur hverju sinni. 

ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær  óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verkþátt.
 
Steyptar nýjar gangstéttar í Hafnarfirði 2012
Opnun tilboða þriðjudaginn  24.april kl. 11:00
Áætlað magn ca 1.000 m²
                
 Útboðsgögn verða seld hjá Framkvæmdasviði Hafnarfjarðar, 
Norðurhellu 2 frá og með mánudeginum  16. april á kr. 2.000.-  
fyrir hver tilboðsgögn.
 
Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim bjóð-
endum er þess óska. Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði 
sem er eða hafna öllum.
 

Framkvæmdasvið Hafnarfjarðar.

F.h.  Strætó bs. 
er óskað eftir tilboðum í bílagasolíu 
(dísilolíu) fyrir byggðasamlagið Strætó bs.  
EES útboð.
Útboðsgögn  eru seld á kr. 5.000, í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 29. maí 2012 kl. 14:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12800
Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi  
á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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Opið hús n.k. sunnudag frá 14.00 – 15.00 
(íbúð 02-02 Sólveig á bjöllu)

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

Dalsel 33

Glæsilega og mikið endurnýjaða 3ja herb. 
94,8 fm íbúð á 2-hæð í klæddri blokk, 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og 
gólfefni. Lagt fyrir þvottavél á baði. Í kjallara er sérgeymsla, þvottahús og 
hjólageymsla.  Glæsileg eign sem vert er að skoða.  Eignin er laus við kaup-
samning. Verð 20,9 milj. Uppl. veitir Ellert í s:893-4477. 

Einbýlishús á Bíldudal

Fallegt 107 fm einbýlishús á sumarbú-
staðaverði á besta stað á Bíldudal.  Húsið 
skiptist í 4- svefnherb., ágætt eldhús, 
baðherbergi með sturtu og baðkari, sér 
þvottahús.  Glæsilegur garður og frábært 
umhverfi sem veitir fólki innblástur í 
mögnuðu umhverfi Vestfjarða.  
Verð 15. Milj, áhv. 6,5 milj. kr. 
lán frá Íls.  Allar frekari uppl. 
um eignina veitir Ragnar í 
s:894-5031. 

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð:

28,9 millj.

4ra herbergja

109 m2 

Góð staðsetning

Stutt í alla þjónustu

Vel skiplögð

107 ReykjavíkÁlagrandi 10

64,5 millj.

170 Seltj.Bollagarðar 67 

Verð:

234 m2 einbýli 

Fallegt sjávarútsýni

Eign sem hefur fengið 

gott viðhald

Möguleiki á aukaíbúð

170 Seltj.Tjarnarstígur 12 

OPIN HÚS Í DAG

frá kl. 13:00-13:45 frá kl. 14:00-14:45 frá kl. 15:00-15:45
laugardag 14.apríl laugardag 14.apríl laugardag 14.apríl

59,0 millj.Verð:

200 m2 einbýli 

5 svefnherbergi

Falleg lóð og upphitað plan

Hús sem hefur fengið 

gott viðhald

Skeljatangi 14 - 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt 197,1 m2 einbýlishús með innbyggðum bíl-
skúr á fallegum útsýnisstað við Skeljatanga í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, baðher-
bergi, gestasalerni, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
Bílskúrinn er 38,8 m2. Mjög falleg eign á þessum vinsæla 
stað í Mosfellsbænum. Fallegur og gróinn garður með 
veröndum. Heitur pottur og útisturta. V. 55,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

 

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdóttir löggiltur fast., skipa og fyrirtækjasali – leigumiðlari.

Opið hús í Daltúni 1, 200 Kópavogi.  
sunnudaginn 15.04.2012 frá 14:00 – 15:00

Sími 515 0500 • www.fasteignakaup.is

Fasteignakaup kynnir fallegt og vel viðhaldið 298,2  einbýlishús á eftir-
sóttum stað í Fossvogsdalnum. Sér íbúð í kjallara með sérinngangi. Allar 
innréttingar eru sérsmíðaðar í húsið og eru  úr eik. Lóðin er að mestu 
hellulögð og viðhaldslítil, stór hellulögð verönd með skjólveggjum. 
Íbúðarými er 280,2 fm og bílskúr 28 fm. Sölumaður frá Fasteignakaup-
um verður á staðnum, Guðmundur Valtýsson s. 865 3022 e-mail : 
gudmundur@fasteignakaup.is  Verð 59,5 millj.

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir 

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

Verð: 42,0 millj.

Glæsileg efri hæð

Endahús, óheft útsýni til austurs

Fullfrágenginn bílskúr

Sérlega vönduð eign

110 ReykjavíkKrókavað 2

OPIÐ HÚS Í DAG

frá kl. 16:00-17:00
sunnudagur 15.apríl

TIL SÖLU SÖLUTURN MEÐ 
MIKLA MÖGULEIKA / TILVALIÐ 
FYRIR SAMHELDNA FJÖLSKYLDU
Um er að ræða mjög vel staðsettan og snyrtilegan 
söluturn. Mikil íssala sem auðvelt er að auka verulega, 
spilakassar, öflug dvd leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við 
2 skóla og þétta blandaða byggð.  
Miklir framtíðarmöguleikar,  vaxandi velta. 
Ásett verð 8 millj 
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Höfum fengið í einkasölu Celtic Cross „Pub“ við Hverfisgötu í  
Reykjavík. Frábær staðsetning.  Rúmgott húsnæði með góðum  
innrétt ingum og tækjum. Góður stölutími framundan. 

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson viðskfr./lögg. fasteigna-
sali í síma 898 4125 eða á netfanginu kristinn@fasteignasalan.is

CELTIC CROSS  „PUB“

Fasteignasalan Bær,  Ögurhvarfi 6, 203 Kópavogi

sími: 511 1144

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur



Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

r

.iswww.
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 Bílar til sölu

MMC Galant árg.’90 ek.128þ. 
nýskoðaður, mikið endurnýjaður, góður 
bíll, verð 250þ. s. 864 1064.

Til sölu Skoda Fabia 2003. Ek. 105.000. 
Verð 670 þ. Sími: 844-4973.

Palamino Colt árg. ‘07 m. ísskáp, 
svefntjöldum, fortjaldi ofl. Uppl. s. 844-
8543.

Chevrolet Picup árg. ‘83. Yfirbyggður 
sem húsbíll, 4x4, ssk. fornbíll, 35 l 
vél. Góð dekk, ásett verð 650 þús. S. 
892 9113.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Tilboð Galoper 
290.000.-stgr

Galloper árg. 1999 DISEL ekin 240,000 
ný sk.13 beinskiptur 7 manna V:290.000 
stg. fallegur og góður bíll uppl. í síma 
895-8873.

GMC SIERRA 2500 árg. ‘05, ek. 129 
þ. 6,6 Duramax disel, leðursæti, 35” 
breyttur með Banks pústi og Edge 
tölvukubb. Eyðir 14L innanbæjar. Bíll 
í toppstandi. V. 3.1 milj. S. 696 8633.

Til sölu: Volvo S60 Turbo. Toppeintak, 
algjör gullmoli 2004, Ekinn 99 
þúsund Símstöð, leður, rafmagns í 
öllu, aksturstölva, cruise, a/c og fleira. 
Tilboðsverð 1.890 þúsund S. 898 6016.

SUZUKI VITARA, árg. ‘99, ssk. ek. 179 þ. 
2 gangar af dekkjum 32” og 29” auka 
brettakantar og fl. V. 400 þús. Góð 
Kaup. S. 696 8633.

Nissan Primera ‘02 árg. 1.6 L. 
Beinskiptur. Ekinn 148.500 km. 
Skoðaður 08/2013. Ný Heilsársdekk. 
Smurbók. Verð 490 þús. Uppl. í síma 
822 0607.

COROLLA ‘98. Ek. 221 þús. Sumar/
vetrard. Gott eintak. V. 340 þús. Uppl. 
6607300.

Til sölu Toyota Hiace árg.’08 diesel 4wd 
ek.76þús., samlitur m/dökkar rúður 
17”landcruiser álfelgur og dráttar beisli. 
Bíll sem bíður uppá marga möguleika. 
V 3.690 tilboð 3.290 Ath skipti á ódýrari 
bíl eða hjólhýsi sími 6600108 juxi@
simnet.is

TOYOTA CAMRY ÁRGERÐ 1996. 
SJÁLFSKIPTUR. NÝ TÍMAREIM O.FL.
FL. VERÐ 350 ÞÚSUND. S. 895 8956, 
ÓLAFUR.

Mitsubishi Pajero Pinin blár/grár Ek. 
88þ. Árg. 2002 sjálfs. á 690þ. Uppl. Í 
síma 691-0729 Jóa.

Volvo XC70, 2.5T, árg.2001, ek. 188 Þ.m. 
Með öllum aukabúnaði, lítur ótrúlega 
vel út mv aldur og fyrri störf, gott 
viðhald. Verð kr. 1.490 þús, áhv. 250. 
Mjög gott stgr. Verð. s 860 4152.

Lexus IS350 Luxury, 9/2007. Ekinn 
57þús., 307hö, sjálfsk. Leðursæti með 
hita og kulda, minni í sætum, topplúga, 
gps, fjarlægðarskynjarar, myndavél, 
lykillaust aðgengi ofl. Verð 5990þ. s. 
898 2001.

Opel Astra 2007, ek. 58þús., sjálfskiptur, 
flottur og góður bíll. 1590þús. s. 896 
2732.

Til sölu Subaru legacy station árg.’98 vel 
með farinn. Ekinn220þús. v. 300þús. s. 
868 9160.

Til sölu 19 farþega Ivego rúta góður bíll 
Uppl. Gunnar 896 6278.

Nissan Terrano Luxury 2005, ekinn 
136Þ. Topp eintak. Verð 2.050Þ. Sími 
825 8093

Toyota Hiace árg 00, stuttur bensín. 
Ný sk. ný dekk, púst, bensíndæla og 
altenator. V. 450 Þ. Uppl. 663 4246/698 
7040

Til sölu Golf árg. ‘96 Ek. 190þús. Nýsk. 
Bíll í góðu standi! Tilboð óskast. Uppl. í 
S:822 0830.

Nissan Terrano II model ‘97 e.180þ 
tveir eigendur, eðaleintak, gott lakk, 
einfaldur og traustur bíl, velviðhaldið, 
vhf, hella kastarar ný skoðaður v.550þ. 
s. 821 9266.

Polo árg. ‘99, ek. 120 þ. Reyklaus bíll. 
Nýsk. 13, V. 290 þ. Stgr. S. 896 3667.

Toyota Landcruiser GX árg. 
07’ 7 manna ekinn 90þús. 
Dráttarkúla,filmur,húddhlíf. Ný 
tímareim, bíll í toppstandi. Ásett 
verð 5400þús, verð 4950þús stgr. 
Upplýsingar í síma 858 0413

Landcruiser 90 LX, árg. ‘99, beinsk, ek. 
AÐEINS 155 þús. km ! 33 t.dekk, nýjir 
kastarar, felgur og grind nýpolyhúðað, 
tímareim, allar olíur. Eingöngu 
staðgreiðslutilboð.Upplýs: S: 860 4152.

Toyota corolla til sölu,Árgerð 1998. 
keyrð 235þús. Mjög vel farinn Skoðaður 
2013. 865-4196.

Til sölu Benz 500 CLS árg. 12/’94. 
Ek. 90 þús. Flottur bíll með öllum 
aukahlutum. Verð 5,9 mil. S. 895 9243.

Daihatsu Applause 1600cc, 2000 árg. 
ek. 156.000, 350þús. uppl. í s. 821 
0394.

Subaru forester plus. Árg.’07. Ek. 116 
þús. Ssk, krókur, Cruse control. Skipti 
mögulega á nýlegri, minni, ssk bíl. V. 2,2 
m. Uppl. í s. 868 0490.

Toyota land cruiser 120 vx sjálfskiptur 
12/2005 5 manna ekinn 113km ásett 
4.990.000 Skoða ódýrara uppítökuverð

Tilboð v.1.950.þ. staðgreitt verðið er 
2.190.þ. Toyota Rav4 árg’06 ek.96þús, 
ssk, áhvílandi 1.millj. athuga öll skipti. 
S:695 0381.

Eigð´ann
Leigð´ann

www.avisbilar.is

Nissan X-trail  2,0 Dísel

IDJ82 I árg. 2008 I Sjsk. I 101.000 km

Nissan X-trail  2,0 Bensín

EHD32 árg. I 2008 I Sjsk. I 116.000 km

Nissan X-trail  2,0 Dísel

VAE74 I árg. 2008 I Sjsk. I 93.000 km

Ford Expl. 4x4 ‘96 ek. 235 þús. km, í 
góðu lagi. Verð:225 þús. s: 899 2307.

Subaru Legacy, árg. 2005, sjálfsk., ekinn 
56þ., verð 1590þ. Uppl. s 864-7917.

Til sölu
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Góður LC 120 GX árg. 2008. Keyrður 
aðeins 74þ. sjálfsk. diesel. Einn eigandi, 
ný dekk. Mjög gott eintak. Stgr. afsl. s. 
821 5935.

Til sölu Subaru Legacy 4x4, árg 03, 
vínrauður, nýskoðaður, ek 137þ, s/v 
dekk, krókur, nýleg tímareim. Verð 
1050 þús, lán 580 þús, afborgun 23þ, 
skipti ódýrari. Nánari uppl í 8472929 og 
mistermotor@hotmail.com

Kia Rio 1400 ekinn 149.000 BSK 2002 
árgerð ný skoðaður. Ný tímareim. Ný 
smurður verð 350 þús. s. 660 1832.

Daewoo Matiz, árg. 99, ek. 110 þ. ný 
tímareim. ofl. eyðir 5- 6 l á hundraði. V. 
250 þ. S. 847 2730

Vw Golf, árg. ‘98, ek. 130 þkm. bsk. 
smá klesstur að aftan. 2ja, dyra. V. 175 
þ. S. 864 7498.

Til sölu Santa fe SA, hvítur árg.’01 
ek.175þús. verð 430 þús. uppl. í s. 
862 2339.

LAND CRUISER 150 GX skráður des. 
2011 Dísel, sjálfsk. ek.5400km. Filmur, 
dráttarkrókur. Verð 9,5 m. Engin skipti. 
S: 868-6420.

 0-250 þús.

Til sölu MMC Carisma árg.’99 
Nýskoðaður athugasemdalaus til jún 
2013. Verð:180þ. Uppl. s: 869 4474.

!!! TILBOÐ 250Þ TILBOÐ !!!
Sjálfskiptur Nissan Almera árg ‘98, 1.6 
Ekinn aðeins 135 þús., góð heilsársdekk 
og nýsmurður. Verð 370þús. TILBOÐ 
250þús. Uppl. s. 777-3077.

TILBOÐ 250 ÞÚS!!!
RENAULT LAGUNA 1,6 16v árg.’98 
ek.165 þús.,5 gíra beinsk.5 dyra með 
stóru rúmgóðu skotti, eyðir litlu um 7 
ltr., skoðaður 13 verð 380 þús. TILBOÐ 
250 ÞÚS. stgr! s. 841 8955.

Suzuki sidekick sport. 33” breyttur. 
árg.’96. Ek. 169 þ. Ssk á 31” fínum 
dekkjum. Þarfnast viðhalds. V. 240 þ. 
S. 891-7788.

 250-499 þús.

Til sölu Subaru Legacy GL árg.’98 Ek. 
aðeins 191 þ., sk. í des. s.l. V. 390 þ. 
Áhugas. hafi samband í s. 778 1197.

Til sölu Renault Megane Scenic. árg 99 
ekinn 160.þús beinskiptur skoðaður 13. 
Verð 290.000kr uppl:8499605

MMC Spacewagon GLXi 4x4, árg ‘98, 
ek. 267 þús. Nýleg tímareim, ssk, ný 
dekk, dráttarkr. Skráður tjónabíll. Verð 
320 þús. S. 659 3459

Primera 2001 Tilboð 320 
þús!

Nissan Primera árg 2001 ek.170 þús, 
beinskiptur,ný skoðaður 2013,álfegur, 
cd, ofl. góður bíll. ásett verð 520 þús 
TILBOÐ 350 ÞÚS s.841 8955

Til sölu Honda CRV árg. ‘98. Fallegur og 
góður bíll. S. 860-1289.

Forester ‘01, ssk. keyrdur 230 Þús. 
km. dökkblár, krókur. Verd 350 Þús. s. 
866 9423.

M. Lancer árg.99 ekinn 164þ skoðaður 
2013 sumardekk og nagggladekk fylgja. 
verð 260þ S :696-0404

 500-999 þús.

Subaru Legacy 2.0 GL ‘02 k141þ. ssk. 
m.dr.kúlu16” álfelg. 700þ. stg. S. 824 
8015.

Nissan X-Trail 02”, ek.185.000. Í góðu 
standi. v. 650þ. Ekki skipti. s. 897 
1526/823 1546.

Kia Sportace árg. ‘02, 5g, bs. ek. 
132 þús. Nýleg tímareim, sko 2013, 
dráttarkr., ný dekk. Verð 550 þús. S. 
659 3459.

Til sölu Fiat Punto disel. árg 2005. 
ekinn 140þús,1,3 vél, beinskiptur, 
3dyra, álfegur, spoiler, ofl. Verð 990.
þúsund. Upplýsingar í síma 8499605

Chevrolet Lacetti árg. ‘05 ek. 80þús 
Tilboð 800þús stgr. Uppl. s. 696 4606 
Jón

Til sölu Peugeot 307, árg 2001 ek 58 
þús km. Aðeins einn eigandi. Verð 790 
þús. S. 844 4191

 1-2 milljónir

SJÁLFSKIPTUR SMÁBÍLL
Honda Jazz nýskráður 27.10.2005 
SJÁLFSKIPTUR ekinn 112 þús., 
nýskoðaður 2013. Ásett verð 1190 
þúsund, möguleiki á allt að 75-100% 
láni, skoðað skipti á ódýrari. Uppl. 
693-5053.

FLOTTUR BÍLL , SKOÐA 
ÖLL SKIPTI

Til sölu MERCEDES BENZ ML 430 
árg.’99 ek.117 þúsund mílur Sjálfskiptur, 
leður, lúga, krókur, nýskoðaður 2013, 
flottur bíll. Ásett verð 1690 þús. SKOÐA 
ÖLL SKIPTI. Uppl. í s. 691-1001.

 2 milljónir +

Í Ferðaþjónustuna. F Econoline 1996. 
Hópferðaskoðaður. Leiðsögukerfi. 38” 
breyttur. V. 3.8millj. Uppl. 863 0300.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1815 eða sendu sms.

Óska eftir smábíl fyrir minna en 300 
þús stgr. Eftirfarandi væri æskilegt að 
prýddi gripinn. Yngri en ‘95, skoðaður 
2012, sumar og vetrardekk, ekinn 
minna en 160 þús km, óskemmt boddý 
gott almennt ástand. Vinsml. hafið 
samband í síma 665-9806.

 Jeppar

Toyota Landcruiser 120 GX 2007 Diesel 
7 manna. Ekinn 54 þ. Uppl. 869 1122.

Toyota Tacoma 38” til sölu. Ekinn 128 
þús. Árgerð 2003, auka millikassi, 
5.29 hlutföll, læstur framan og aftan. 
Weld álfelgur 13”, nýleg 38” AT dekk. 
Loftpúðafjöðrun, auka tankur Einn með 
öllu. 2.840 þús. s: 822 2581

Nissan double cab 2,5 turbo diesel 
Int.cooler árg 1999. Upphækkaður á 
35”dekkjum. Ekinn 175 þús km í góðu 
standi. Pallhús fylgir með. Verð 1250 
þús. s. 8628994.

Til sölu TOYOTA TACOMA árg 2006 
ekinn 79 þ.m Nýskráður 1/2006 5 
manna. Bensín 4000 sjálfskiptur 4WD. 
Verð 2.500.000. Uppl. í s. 897 0303

 Vespur

Linhai Eggy 125. V. 300þús. Fyrst skráð 
19-05-2011. Ek. 108 km, Afturdrif, 
sjálfskipt. Enginn skipti. Hjól í sal hjá 
VDO.

Bílasýning
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 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

 Húsbílar

Fiat húsbíll til sölu árg.’91. Ný upptekinn 
gírkassi, ný tímareim. Ek. 192 þús. V. 
TILBOÐ 1.1 millj. Uppl. í s. 896 1974.

 Fjórhjól

Til sölu Polaris 800 sportsman EFI 4 x 
4 ágerð 2006 Vel með farið ekið 6000 
km. verð 990.000- Gsm 862 7762.

Til sölu can-am 650 fjórhjól árg. ‘08. 
Ek. 3300 km. Ný 14” dekk og felgur. V. 
1900 þ. S. 660-4410.

Til sölu Honda 500FM, Lítið ekinn, árg. 
‘08, V. 775 þ. S. 894 2460.

Fjórhjól til sölu
2007 SUZUKI Quadracer. Ekið 35 klst. 
Verð 595 þús. Uppl. 699 5049.

 Kerrur

Ný 3 tonna kerra til sölu með sturtum 
Ford 350 King Range 2005 ekinn 91 
þús. km, ný sprautaður mjög flottur 
Fift Wiler.

Vorútsala á kerrum
Samanbrjótanlegu kerrurnar eru nú á 
vorútsölu. Aðeins 167.000 kr. VISA/
EURO raðgreiðslur Orkuver ehf. s. 
5343435 www.orkuver.is

 Vélsleðar

Vélsleða/fjórhjólapallur
Nýr, ónotaður pallur úr áli til sölu. 
Passar á flestar gerðir pallbíla. Tekur 10 
mín. að setja á og taka af. Ásett verð 
320 þús. S. 869 1122.

 Hjólhýsi

LMC Hjólhýsi gerð Lord Ambassador 
árg. 2007 til sölu. Með ALDE hitakerfi, 
bakarofni, 150 ltr. ísskáp, 19” LCD 
TV með DVD, útvarpi, skyggni með 
tveimur hliðum, sólarsellu og auka 
geymi, hjólagrind fyrir 2 hjól. Hjólhýsið 
er sem nýtt - verð: 4.250.000 kr. Nánari 
uppl. í síma 664 1300.

Dethleffs Beduin Emotion 
Silver 595 S

Árg. 2007 Hlaðið aukabúnaði s.s. 
Vetrarpakki, (auka einangrun) 
Alde hitakerfi með gólfhita Auka 
rafgeymir Auka vatnstankur Simpark 
Power Mover til að keyra húsinu 
um á plani Rafmagnslappir Markísa 
Sjónvarpsloftnet og tengi Sólarsella 
Hleðslutenging við bílinn 2 Gaskútar 
Ásett verð 4.990 þús. Skipti mögulega 
á pallhýsi. Uppl. S 660 1304.

Til sölu hobby 560 kojuhús árg.’06 
Isabella penta fortjald. S. 893 7949.

Til sölu Fendt 620TF Diamant hjólhýsi. 
Staðsett í Rvk. Upplýsingar í síma 899 
4551.

 Fellihýsi

Til sölu Viking 1706 fellihýsi, m. fortjaldi 
og loftpúðum skoðað ‘13. Verð aðeins 
550 þ. S:773 5901

 Tjaldvagnar

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

 Vinnuvélar

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu 23 feta skúta Jeanneau Tonic 
árg. 1987. Til sýnis á bryggjunni í 
Gufunesi í dag (14.4.) kl. 13 til 15. Uppl. 
í síma 844 4406 (Gísli) 895 0729 (Orri) 
825 7165 (Jóhann)

Harðbotna Valiant DR520 Mercury 
90Hp. Bátur og kerra í sérflokki. Bein 
sala. Uppl. s: 665 7070.

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Smíðum álhurðar í báta stórar sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

 Varahlutir

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land 
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. 
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og 
lau. 12-16.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 
01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, 
Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97. 
Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00. 
Transporter ‘99 Kaupi bíla til niðurrifs. 
sími 661 5270.

GS Varahlutir 
 Sími 567-6744

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir 
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan 
komin á mánudegi. Gott úrval af 
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða 
14, 110 Rvk.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Öll verktaka og garðþjónusta. Gæði 
framar öllu. vinnangofgar.is, s. 778 
0100.  Bjóðum upp á raðgreiðslur.

Felli tré, grisja og snyrti. s. 698 1215 
Halldór garðyrkjum.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

 Bókhald

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

Bókhald, VSK, laun, ársreikningar 
og skattframtöl. Fagleg og vönduð 
þjónusta. Bókhaldsstofan Stapar ehf. S: 
456-2500 bstapar@bstapar.is

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

 Málarar

Öll málningar og verktakaþjónusta. 
Gæði framar öllu. vinnangofgar.is, s.778 
0100. Bjóðum upp á raðgreiðslur.

Bjössi málari kemur 
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

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. 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

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.

Hellulagnir/Pallasmíði
Tökum að okkur alla lóðalögun. Leitið 
tilboða. S. 869-1700, jardlausnir@
gmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

 Spádómar

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

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir frá kl. 13.00.

Spásími 908 7000
Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn, 
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið 
frá 10-17 lau og allan sun. S. 863 1987 
visa/euro.

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Þarfnast bílaplanið þrifa 
eða viðhalds?

Við bjóðum upp á eftirfarandi: 

Götusópun 

Gangstéttarsópun 

Þvott á götum, bílastæðum 
og gangstéttum Málun og 
merkingar á bílastæðum 

Malbiks- og kantsteinaviðgerðir 

Grasslátt og umhverfishreinsun

Allar nánari upplýsingar 
veita ráðgjafar Íslenska 

Gámafélagsins. www.gamur.is 
S: 577 5757 eða 

gamur@gamur.is
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Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

Bílastæðamálun malbiksviðgerðir, 
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna, 
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn 
S 551 4000 www.verktak.is

Kaupum nútímalist
pall.lara@simnet.is. s. 561-8886.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Hillur í búðina, bílskúrinn eða 
verslunarhornið. Frístandandi 
raufapanill/hillur, tilvalið í verslun fyrir 
vörur. Á einnig á vegg. Gott verð. Einnig 
krókar og skúffur. S: 664 3177.

Ódýr heimilstæki
Höfum til sölu notaðar þvottavélar, 
þurrkara og ísskápa. Einnig ódýra 
varahluti í flestar gerðir þvottvéla. 
Síðumúli 37, neðan verðu. S. 845 5976 
- 445 4237.

LED perur, led er þróun sem lækkar 
orkunotkun allt að 80%, perurnar eru 
umhverfisvænar. Led pera endist í allt 
að 10 ár. Gerið verðsamanburð. www.
smakaup.is

Fermingartilboð
15% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata). Opið mán-fös 12-18, lau 
12-15. Sími 517-8060. ditto.is

 Óskast keypt

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.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ),
 Verið velkomin

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.

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

 Hljóðfæri

Til sölu Hornung&Möller píanó. Uppl. í 
síma 6921253

Harmonikur fyrir byrjendur og lengra 
komna. Harmonikugeisladiskar í úrvali. 
Vantar harmonikur í umboðssölu. 
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Dalvegi 16b  s: 554-2727

Gardsman
Öryggiskerfi

Sjá nánar á
www.hugna.is

Vortilboð -10%

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf

viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540/697 4540
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 Til bygginga

Vantar timbur til uppsláttar, t.d doki 
1x6” 2x4” 2X5” og 2x8”. Uppl. í s. 662 
0400

 Verslun

Skoffín í Álfheimum!
Skoffín verður í Álfheimum 2-4, 16. 
og 17. apríl. Litrík og lífræn barnaföt. 
Góð tilboð!

 Fyrirtæki

Ein af betri sjoppum 
borgarinnar 

Til sölu
eigin atvinnurekstur Mikil 
og stöðug velta, bílalúga, 

spilakassar, ís, ofl. 

Eignaskipti koma til greina.
Áhugasamir sendi póst á : 

plan10@simnet.is

Pylsuvagn/verslun/grill til sölu. 16 m2 
pylsuvagn til sölu. Er í rekstri í 101/107. 
Eignaskipti koma til greina. Miklir 
tekjumöguleikar. Áhugasamir sendi 
póst á:mmist05@gmail.com

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

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

NUDD OG HEILSA
Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Námskeið

 Þjónusta

Dóra Dröfn Skúladóttir, hefur opnað 
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti 
50b. Með Diploma í Hugrænni 
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla 
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

3ja ára vel ættuð og yndisleg Siberian 
Husky tík til sölu upplýsingar í S: 869-
8885.

15kg poki kostar frá 3.326,- á þessu 
tilboði. Jón bóndi, Réttarhálsi 2, 110 
Rvk, www.jonbondi.is Opið mán-fös 
10-18.

Langar þig í hund?
Hundaræktarfélag Íslands er eina 
hundaræktarfélagið á Íslandi, sem 
er aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga. Hundaræktarfélag 
Íslands stuðlar að réttri meðferð, 
aðbúnaði og uppeldi hunda og góðum 
samskiptum milli hundeigenda, 
yfirvalda og almennings. Leitaðu 
upplýsinga á vefsíðu HRFÍ, www.hrfi.is

Ættbókarf. Min Pinscher hvolpar til sölu 
Tilb. til afhend eru bólusettir örmektir 
og heilsufarss. Uppl. í 859 9499 visa/
euro kortalán.

Miniature Pincher ættbók HRFÍ Mjög 
lofandi 9 vikna hvolpar óska eftir 
GÓÐUM framtíðar heimilum uppl sími 
552-1231 & 659-5415

Glæsilegur Schnauzer rakki fæddur 
23.12.’11. Ættbók HRFÍ, örmerktur. 
Foreldrar marg verðlaunaðir. 
Upplýsingar í síma 699-6309.

Svartir labradorrakkar til sölu, tilb. 
til afhend. HRFÍ ættbók. Gott verð. 
Uppl. í s: 822 2118, 822 0383 & á fb; 
fornastekksræktun.

Til sölu franskir bolabítar. Eru að verða 8 
vikna og verða afhentir ættbókarfærðir, 
örmerktir, heilsufarsskoðaðir og 
bólusettir. Yndisleg hundategund. 
Endilega hafið samband í síma 821 
1787.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

3. herb. íbúð til leigu, í nágrenni Rvk. 20 
mín. keyrsla til Rvk. S. 869 5212.

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.

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Glæsilega 3 herb íbúð í vesturbæ 
Kópavogs stærð 115m2 +8,8m2 
geymsla langtímaleiga Upplýsingar í 
síma 6606600 eða ksv@vortex.is

79ferm. 2 herbergja íbúð í Engihjalla 
í Kópavogi, laus til leigu út sumarið. 
frekari uppl. zikzak@talnet.is

Einbýlishús í Laugarásnum 104 
Reykjavík til leigu. Laust nú þegar. Uppl. 
eftir kl. 17.00 í s. 695 4977 Margrét og 
693 9899 Ingibjörg.

Herb. til leigu með aðgang að öllu 
200 kóp. v.45þ. 1mán. + trygg. Uppl. 
660 0550.

 Húsnæði óskast

Óska eftir stúdíó eða tveggja herbergja 
íbúð á leigu í Reykjavík, Hafnafirði 
eða Kópavogi frá og með næstu 
mánaðarmótum. Skilvísar greiðslur og 
meðmæli ef þess er óskað. Uppl í síma 
698-6282 eftir kl. 17.00.

Óska eftir húsnæði þar leyft er 
dýrahald, helst í Kópavogi.þó ekki 
skilirði Reglusemi skilvísvísar greiðslur. 
Uppl. í síma 865 5963.

Herbergi óskast 
á sv. 104-105-108

óska eftir herbergi á sv. 104 / 105 / 
108. Með aðgangi að neti, wc/sturtu. 
Á verðbilinu 25-30 þús. Uppl. í s. 660 
6302.

óska eftir samþykktri íbýð til kaups, ekki 
í kjalla. óskir um 1-2 herb, 20-60fm, 
5-10milljónir staðsetning í reykjavík. 
uppl í síma 7775066 eða hudjonr2@
internet.is

Óska eftir 3herb. íbúð í rvk til leigu, 2 
námsmenn í HÍ reglusamir og skilvísar 
greiðslur. s. 865 9075.

Ung pólsk reglusöm og reyklaus hjón, 
sem eiga von á fyrsta barni, óska 
eftir íbúð um 60 fm. til langtímaleigu. 
Verðhugmynd 85-90 þús. S. 693-7407 
(Anna)

 Sumarbústaðir

Lítið sumarhús til sölu. s: 774-
2574/868-2574.

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Gistiaðstaða f. 10-12 manns. 
Helgarleiga 60þús. sun-föst 5 nætur 
75þús . Heitur pottur og sauna. Uppl. 
898 1598 sjá heimasíðu og myndir á 
www.sumarhus.edicypages.com

Til sölu Gesthús/vinnuskúr/sumarhús. 
Húsið er 10 fm, með afstúkað WC, 
rafmagnstöflu og skrifborði. Uppl. í s. 
770 5144.

Til sölu 60 fm vandað fullbúið 
sumarhús. Verð 10 millj. Innfalið 
flutningur á húsi. Uppl. í s. 840 6100

Til sölu nýlegt 20 fm hús m/kamínu 
tilvalið sem veiðihús. Verð 2,5m. Uppl. 
í s. 840 6100.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

 Gisting

GÓÐ GISTING 
Í MIÐBÆ RVK

Gott verð, dags, viku- og 
mánaðarleiga. 

www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

STAY APARTMENTS leitar eftir þernu í 
fullt starf. 25 ára eða eldri. Dagvinna 
og 3ja hver helgi. .Vinsamlegast sendið 
umsóknir í stay@stay.is

Vantar mann á 
pústverkstæði

Púst ehf í Kópavogi vantar strax 
vanan járniðnaðarmann í vinnu. 

Viðkomandi þarf að kunna 
MIG-suðu, vera reglusamur, 

iðinn og stundvís. Vinnutími er 
virka daga 8-18.

Aðeins er tekið við umsóknum 
á netfangið: 

pustehf@gamil.com

Smiðir
Óska eftir smiðum/
launamönnum, góð 

verkefnastaða.
Uppl. s. 659 9661.

Thorvaldsen óskar eftir:
lærðum Kokki/matreiðslumanni 

í fullt starf, einungis íslensku 
talandi eða mjög góða 
ensku kemur til greina 

aðstoðamanneskju í eldhús 
fullt starf, verður að tala 

íslensku eða mjög góða ensku. 
pizza bakari, verður að tala 

íslensku eða mjög góða ensku 
„Sólarfólki” fólk til að þjóna úti 
á sólardögum, verður að vera 
röskur, stundvís og hress :)

vinsamlegast sendið ferilskrá 
með mynd/ cv með mynd á 

kolbrun@thorvaldsen.is

Ginger veitingastaður óskar eftir 
reglusömu, reyklausu, jákvæðu 
starfsfólki í liðsheildina sína. Okkur 
vantar vanan grillara á vaktir, unnið 5 
daga eina vikuna og 2 daga hina, einnig 
vantar okkur afgreiðslumanneskju í sal, 
vinnutími er frá 10:00-17:30 alla virka 
daga. Umsóknir með ferilskrá og mynd 
skulu sendar á nonni@ginger.is

Óska eftir smiðum og verkamönnum. 
Uppl. í s:696-6050

Óska eftir múrara og flísalagningamanni. 
Uppl. s. 866 6291

Vantar handlangara í málningarvinnu, 
þafr að vera hraustur. S: 869 4550

Au pair USA
Íslensk fjölskylda í Bandaríkjunum 
óskar eftir að ráða au pair. Bandarískur 
ríkisborgararéttur væri gagnlegur. 
Umsóknir sendist Jóhönnu á joagp@
hotmail.com

 Atvinna óskast

45 ára iðnaðarmaður óskar eftir starfi. 
Uppl. Kristinn 697 8694 eða kiddi66@
gmail.com

Harðduglegur, reglusamur og 
heiðarlegur 19 ára kk óskar eftir vinnu. 
Margt kemur til greina s.s lagerstörf, 
útkeyrsla, smíðar og fl. S. 695 0640.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Par sem þarf á gjafaeggi að halda 
óskar eftir að komast í samband við 
hugsanlegan egggjafa. Sú sem kynni 
að hafa áhuga og er tilbúin að gefa 
egg er vinsamlegast beðin um að hafa 
samband við póstfangið eggjafi@gmail.
com

 Einkamál

Ert þú djörf kona?
Leyfðu körlum að heyra óra þína. 100% 
leynd, frítt að taka upp. Rauða Torgið, 
s. 555-4321.

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar. Engin bið nema 
þegar talað er.

fyrir íslenskar aðstæður 
SVALALOKANIR

 lipur og þvingunarlaus opnun
 viðhaldsfrítt 
 vindlokun
 skrölt frítt
 þolir hreyfingar hússins 

Gæði er okkar merki

Skemmuvegi 24 - 200 Kópavogi
Sími 554 2570 - smidjaheidars.is

Til sölu
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Fyrsta Yoyo ísbúðin var opnuð 
í ágúst 2010 í Kópavogi. Að-
sóknin hefur verið mjög 

góð frá opnun og vinsæl meðal 
allra aldurshópa, segir Einar Ás-
geirsson framkvæmdastjóri. Yoyo 
býður upp á 100 bragð tegundir 
af jógúrtís auk þess sem boðið 
er upp á hefðbundinn rjóma-
ís með vanillu-  og súkkulaði-
bragði. „Bragð tegundum er skipt 
út reglulega og því er alltaf eitt-
hvað nýtt og  spennandi 
í boði þegar ís búðin 
er heimsótt.“ Hann 
seg i r ís búði na 
búa t i l sinn 
eigin jógúrt-
ís á hverj-
um degi og 
bjóði ein-
göngu upp á 
ferska ávexti. 
„Við bjóðum 
aðeins upp á 
ferska ávext i 
sem eru skornir 
á staðnum eftir 
þörfum. Hér eru 
engir  ávextir í 
dós eða  frosnir 
 á v e x t i r  h e l d u r 

ferskleikinn í fyrir rúmi. Auk þess 
inniheldur jógúrt ísinn enga jurta-
fitu ólíkt f lestum öðrum ísum hér 
á landi,“ segir Einar. Það er einn-
ig orðið vinsælt að kaupa jógúrtís 
í hádegismat að sögn  Einars. Þeir 
sem kjósi hollan og léttan hádegis-
mat geti keypt sér jógúrtís með 
ávöxtum og  múslíi.

Upphafsmenn jógúrtís-
menningar

Þótt jógúrtís hafi verið seld-
ur áður hérlendis var Yoyo 

fyrsti  staðurinn hér 
sem sérhæfði 
sig í hei ma-

löguðum 
jógúr tís og 
bauð upp 
á sjá l fsa f-

greiðslu sem 
v a r  n ý j u n g 
hjá ísbúðum 

á þeim t íma. 
„Það má segja 
að v ið höfum 

 b y r ja ð  þ e s s a 
jógúrt menningu 

á Íslandi. Þegar 
v ið v or u m að 

undir búa opnun ís-

búðarinnar skoðuðum við ýmsar 
aðrar ísbúðir og það var eigin-
lega  enginn með jógúrtís. Þeir 
sem auglýstu jógúrtís voru  nánast 
með slökkt á vélunum. Nú er 
jógúrt ísinn orðin mjög vinsæll 

hér á landi og það er okkur 
a ð  þ a k k a . 

Við sjáum til 
dæmis að innlendir fram-
leiðendur eru farnir að framleiða 
mun meiri jógúrtís en áður.“ Í 
dag rekur Yoyo tvær ísbúðir á 
höfuðborgarsvæðinu og er í leit 
að  hentugu húsnæði fyrir f leiri 

verslanir, bæði á Reykjavíkur-
svæðinu og á Akureyri.

Hugmyndin sprottin frá Banda-
ríkjunum
Fjölskyldan bjó í Orlando í Banda-
ríkjunum um nokkurt skeið og 
hugmyndin er sprottin þaðan. Í 
Bandaríkjunum eru margar ísbúðir 

og keðjur sem selja jógúrtís að 
sögn Einars. Þegar fjöl skyldan 
flutti heim lá beinast við að 

hella sér út í þennan rekstur. 
Upphaflega var gert ráð fyrir að 
aðrir myndu framleiða ísinn en á 
endanum var tekin ákvörðun um 
eigin framleiðslu. Í dag framleiðir 
Yoyo eigin ís daglega. „Jógúrt ísinn 
okkar er mjög ferskur og bragð-
góður og það er alls ekki mikið 

jógúrt bragð af honum. Auk þess 
inniheldur hann enga jurtafitu eða 
harða fitu sem er í flestum gerðum 
af innlendum ís.“

Yoyo um allan heim
Auk tveggja ísbúða á Íslandi á fjöl-
skyldan tvær ísbúðir á Spáni sem 
eru reknar undir sama nafni. 
Nokkrar ísbúðir voru síðan opn-
aðir í Austur-Evrópu í fyrra en þar 
hafa aðrir aðilar keypt réttinn til 
að framleiða og selja ísinn eftir 
forskrift Yoyo ísbúðanna. „Í dag 
rekum við tvær ísbúðir á Spáni og 
aðrir aðilar reka nokkrar ísbúðir í 
Eystrasaltsríkjunum, Rússlandi og 
Úkraínu. Nokkrar ísbúðir verða svo 
opnaðar síðar á árinu en það kemur 
í ljós seinna hvar það verður.“

Ferskleiki 
og hollusta 
hjá Yoyo
Fyrsta Yoyo ísbúðin var opnuð árið 2010 og hefur notið 
mikilla vinsælda frá upphafi. Ísbúðin framleiðir eigin 
jógúrtís og leggur mikla áherslu á gæði og ferskleika.

 Fyrsta Yoyo ísbúðin var opnuð árið 2010 í Kópavogi og hefur aðsóknin verið mjög góð. MYND/VALLI

 
Yfir 100 bragðtegundir eru í boði hjá Yoyo. Bragðtegundum er skipt út reglulega og því er alltaf eitthvað nýtt og spennandi í boði fyrir viðskiptavini.

Yoyo rekur tvær ísbúðir á Spáni; á Benidorm og í Alicante.                                                                   Einungis er boðið upp á ferska ávexti í Yoyo ísbúðum.

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

GUY’S BIG BITE
Á FOOD NETWORK
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Bragðarefur varð til með fikti 
þegar fólk bað um mjólk-
urhristing og óskaði eftir 

sælgæti saman við fyrir hartnær 
 tuttugu árum,“ segir Pétur um til-
urð vinsælasta ísréttar Snæland-
videos.

„Allar götur síðan höfum við 
verið leiðandi í útfærslum bragða-
refs, um leið og við höfum fylgst 
náið með smekk og óskum Íslend-
inga í ískaupum,“ segir Pétur.

Það kitlar bragðlaukana að 
skoða ísbarinn í Snælandvideo því 
hráefnið er ferskt og freistandi.

„Við leggjum mikið upp úr 
ferskleika og erum ávallt með 
ný, fersk jarðarber og ávexti, og 
brakandi ferskt sælgæti í úr-
vali og óvæntum útfærslum,“ 
upplýsir Pétur sem er með 
margt spennandi og bragðgott 
í  pípunum.

„Í 27 ára sögu Snælandvideos 
höfum við verið sterkir í ísnum 
með Kjörís og boðið upp á ljúf-

fengan ís í brauðformi, boxi og 
bragðaref, en ískrap sækir líka 
alltaf í sig veðrið með hækkandi 
sumarsól,“ segir Pétur.

Í Snælandvideo má einnig fá 
úrval gómsætra rétta af grillinu og 
ávallt úr fersku og góðu íslensku 
hráefni.

„Hingað kemur fólk á öllum 

aldri og úr öllum stéttum þjóð-
félagsins. Indæl kona á tí ræðis-
aldri kemur reglulega í ham-
borgara og ís á Laugaveginum og 
allt niður í káta krakka sem kaupa 
sér íspinna,“ segir Pétur sem vill 
vera í góðu sambandi við við-
skiptavini sína.

Auk þess að seðja munn og 
maga er Snælandvideo leiðandi 
í útleigu á kvikmyndum, eins og 
nafnið ber með sér.

Nú má gera sér glaðan dag í 
sex útibúum Snælandvideos: 

í Furugrund og Núpalind í 
Kópavogi, á Reykjavíkurvegi 
og í Staðarbergi í Hafnar-
firði og á Laugavegi í Reykja-
vík. Snælandvideo er  einnig 
að finna í Mosfellsbæ en er 
þar rekið af sjálfstæðum 

rekstrar aðila. Í Snæland-
video vinna hátt í hundrað 

manns sem leggja metnað í af-
bragðsþjónustu, gæði og ánægju-

lega upplifun viðskiptavina.

Snælandvideo og 
Kjörís sterkir í 
ísnum í 27 ár
Fjölskyldufyrirtækið Snælandvideo hóf göngu sína í Furugrund fyrir 27 árum. Feðgarnir 
Smári Vilhjálmsson og Pétur Smárason eru enn að, en Pétur stýrir daglegum rekstri. Í 
dag er þessi besti vinur sælkerans á sex stöðum og vitaskuld bestir í bragðaref.

Feðgarnir Smári Vilhjálmsson og Pétur Smárason vita fyrir víst að góður ís gerir daginn enn ljúfari en ella. Smári fékk sér ljúffengan 
bragðaref, hnausþykkan af sælgæti, en Pétur tvo í brauðformi. MYND/STEFÁN
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Krossgáta
Lárétt
1. Kantaður gengur fjörur (11) 
6. Lifandi eikurnar bera þá dauðu 

síðasta spölinn (8) 
10. Einnig potuðust þau og kollsteyptust (12) 
13. Fel þá sem erfiðast er að botna í (8) 
14. Nær yfir enda á báðum bökkum en haf á 

milli þeirra (11) 
15. Sendi herra rudda til sveitalubba (10) 
16. Maður karla (9) 
18. Tíðir gefa b-línu (4) 
20. Hleypur þegar kjólar birtast (7) 
22. Elskuðu, töfina nýtum við til að 

andmæla formlega (12) 
23. Tíðindi: Stríð og fæðing renna saman (8) 
26. Geyma hlutbundinn girndarlogann 

enn í huga sér (11) 
27. Þar sem ástríða einkennir matargerðina (3) 
29. Sendi þá með malpoka, í honum leynast 

tá og tugga (7) 
30. Lofa að fjötra loforð (8) 
32. Yfirbuguð, drepin og verkuð (5) 
33. Heiti sætra asískra erta og sætan Dana (10) 
35. Hún dansaði fyrir skírara höfuð (6) 
37. Nóg gras á flakki og það sem því fylgir (11) 
38. Tel nagg útbreitt rugl (7) 
39. Vaðið étandi (3) 
40. Míg í nær uppþornaðar árnar (10) 
41. Dóp naðra (9)

Lóðrétt 
2. Eitt korn fyrir kjarkaða (7) 
3. Bein stelling getur afhent þrjóska (9) 
4. Sver slanga gerist grobbhani (10) 
5. Eyðileggja alþjóðlegt hjálparlið (19) 
7. Hætta, eiga skap við illgjarna (7) 
8. Leita Svalagrófar milli Oks 

og jökla (9) 
9. Kliður boðorða fyrir sveitarlimi (13) 
11. Heimskingjahópur eða pólitísk 

hreyfing prímata? (10) 
12. Fagnaði þegar hann féll (7)
16. Fleygi næstum tíu hnetum 

fyrir eina (8) 
17. Standa við vinnu og vísindi í 

raungrein (13) 
18. Hamrar heiðursmerki hispurslaus (8) 
19. Tótal egó ruglar sú úfna og ljóta (8) 
21. Vinstrikona vex hratt ef hún etur 

þessa fiska (12) 
24. Þjór þráir að þetta séu 

þarmatotur (10) 
25. Flaut framrásin? Könnunin 

sýnir það (10) 
28. Gríp til þurrkna til að hylja 

án véla (9) 
31. Borðuðum topp með leikföngum (8) 
34. Smástelpur geyma smáaura (6) 
36. Rugl um saur (4) 

Vegleg verðlaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist fyrirbæri sem alls staðar 
ætti að vera sjálfsagt og heilagt en er þó að engu haft allt of víða. Sendið lausnarorðið í 
síðasta lagi 18. apríl næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „14. apríl“.

Lausnarorð síðustu viku var

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Einvígið frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Sturla Þórðarson, 
Sandgerði.

ær 
i

F R A M H A L D S L Í F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13

14

15

16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31

32

33 34

35

36 37

38 39

40 41

P R E S S U K A N N A L Á F K

I E Y Ú U N A Ð S D A L U R

S T A L L I N U M K U T E A

S S S E A N Á V Í G I N U

S K A P A D Æ G R I N B I Ð M

O I L S Ó S A N N F Æ R Ð A

A Ð S K O T A H L U T R L A

A I Ó A T A N N G A R Ð U R
H N Ú Ð S V A N U R R Æ U A I

D E S G R M Ð

F I N G U R B J A R G A R B L Ó M I N U

O U K Ó É Þ U S Ð S

R J Á T L I A F T U R Ö X L A N A M

D T Ð K T A N V I

J A L I M L E S T A A Ö T

A N D V Ö K U M E V A N I L L A

R Í R V I N K L A D L Ð

F R O S T B I T I Ð Á T T L A U S I

A U N G I L D I N A R R

R H R A U N G O S R I N G Ó

Á þessum degi fyrir réttum 
147 árum, hinn 14. apríl árið 

1865, var Abraham Lincoln, for-
seti Bandaríkjanna, veginn í 
áhorfenda stúku í Ford leikhúsinu.

Banamaður forsetans var 
 leikarinn John Wilkes Booth, 
suðurríkjamaður sem var haldinn 
hatri á Lincoln eftir að suðurríkin 
voru lögð að velli í borgarastríðinu 
sem þá var nýlokið. 

Booth hafði um nokkra hríð 
ráðgert, ásamt nokkrum öðrum 
 mönnum, að ræna Lincoln, en 
 áætlunin breyttist og hópurinn, 
sem taldi þrjá aðra, ákvað að 
myrða Lincoln, varaforsetann og 
utanríkisráðherrann sama kvöldið.

Lincoln sat ásamt eiginkonu 
sinni í stúkunni, algerlega grun-
laus. Öryggisvörður hafði brugðið 
sér frá og því gat Booth laumað 
sér inn að baki hjónanna. Um leið 
og hann hleypti af kallaði Booth 
að svona færi fyrir harðstjórum 
og sagði suðurríkjanna nú hefnt. 
 Lincoln lést af sárum sínum um 
nóttina. Booth stökk niður á sviðið 
og komst undan.

Á sama tíma særðist utanríkis-
ráðherrann í árás á heimili hans en 
lifði af. Þriðji maðurinn guggnaði 
á að ráðast á varaforsetann og hinn 
fjórði flúði land daginn eftir.

Booth var skotinn á flóttanum en 
fjórir voru teknir af lífi fyrir þátt-
töku í samsærinu. - þj

Heimild: History.com

Í ÞÁ TÍÐ: Árið 1865

Skaut Lincoln 
á leiksýningu 
Leikarinn John Wilkes Booth myrti 
forseta Bandaríkjanna.  

MORÐINGINN John Wilkes Booth drap 
Lincoln forseta og var skotinn til bana á 
flóttanum.
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Okkar ástkæri

HÉÐINN HJARTARSON
Seljahlíð, Reykjavík,

lést 1. apríl. Útförin fer fram frá Seljakirkju 
þriðjudaginn 17. apríl kl. 13.00.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Margrét Héðinsdóttir

24 tíma vakt
Sími 551 3485

Davíð H. Ósvaldsson S: 896 8284   Óli Pétur Friðþjófsson S: 892 8947

ÞEKKING–REYNSLA–ALÚÐ

ÚTFA
RARÞJÓNUSTA

Vaktsími: 
581 3300 & 896 8242

www.utforin.is 

Allan sólarhringinn 

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir Hermann Jónasson

Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur vináttu, samúð og hlýhug við andlát 

og útför eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa, 

GUÐFINNS ÞORGEIRSSONAR 
skipstjóra,  

Brimhólabraut 8, Vestmannaeyjum, 

sem lést fimmtudaginn 22. mars. Sérstakar 
þakkir færum við starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja 
fyrir frábæra umönnun.
 
Valgerður Helga Eyjólfsdóttir
Jakobína Guðfinnsdóttir  Kristmann Kristmannsson 
Hafsteinn G. Guðfinnsson  Hildur K. Oddgeirsdóttir 
Sigurleif Guðfinnsdóttir  
Guðfinna Guðfinnsdóttir  Óðinn Haraldsson 
Þorgeir Guðfinnsson  Guðrún Þórey Ingólfsdóttir 
Helga Guðmundsdóttir
Lilja Guðný Guðmundsdóttir  Páll Emil Beck 
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu okkur 
samúð, vináttu og hlýhug vegna andláts 

elskulegrar dóttur okkar, systur, 
mágkonu og frænku,

BRYNJU SVANDÍSAR 
KRISTJÁNSDÓTTUR
Þverholti 5, Vopnafirði,

Guð blessi ykkur öll.

Kristján Magnússon Guðfinna Kristjánsdóttir
Magnús Kristjánsson Anna Dóra Halldórsdóttir
Signý Björk Kristjánsdóttir Höskuldur Haraldsson
og fjölskyldur.

Hjartans þakkir til allra þeirra er sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 

móður minnar, tengdamóður og ömmu,

BIRNU ODDSDÓTTUR
meinatæknis, 

áður til heimilis að Kleppsvegi 26.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
Droplaugarstaða, Hlíðabæjar og Sinnum 
heimaþjónustu. Einnig til ættingja og vina sem studdu hana í 
veikindum hennar.

 
Sigríður Kristín Birnudóttir          Ingvi Már Pálsson
Emilía, Karítas og Lovísa Ingvadætur

timamot@frettabladid.is

FRANSKI HEIMSPEKINGURINN SIMONE DE BEAUVOIR  (1908-1986) lést á þessum degi.

„Enginn er hrokafyllri í garð kvenna, árásargjarnari eða fyllri fyrirlitningar, en karl-
maður sem hefur áhyggjur af karlmennsku sinni.“

Á þessum degi fyrir 20 árum vígði Markús 
Örn Antonsson, þáverandi borgarstjóri, 
Ráðhúsið við Reykjavíkurtjörn. Þegar ráðist 
var í byggingu Ráðhússins höfðu umræður 
um nauðsyn þess staðið yfir í áraraðir. 
Fyrstu hugmyndirnar um það heyrðust 
árið 1799, þegar kanselíið í Kaupmanna-
höfn sendi bréf til landstjórans, þar sem 
minnst var á að hús vantaði fyrir borgar-
ráðið. Borgaryfirvöld veltu byggingunni 
fyrir sér áratugum saman saman, leituðu 
að hentugum stað og kölluðu eftir til-
lögum um gerð og útlit hússins. 

Oft kom til tals að reisa Ráðhúsið við 
Tjörnina, en það var alla tíð umdeild 
hugmynd. Það var í valdatíð Davíðs Odds-

sonar sem framkvæmdir við Ráðhúsið fóru 
af stað en hann tók fyrstu skóflustunguna 
að húsinu árið 1988. Ákveðið var að 
byggja ráðhúsið í norðurenda Tjarnarinnar, 
að undangenginni samkeppni meðal 
arkitekta um teikningar og útlit hússins. 

Í Ráðhúsinu í Reykjavík er aðsetur 
borgarstjóra og borgarstjórnar. Þar er 
líka kaffihús og stærðarinnar Íslandskort 
sem ferðamenn sjást oft grandskoða. 
Tjarnarsalurinn er „salur fólksins“ eins 
og segir á heimasíðu Reykjavíkurborgar. 
Fólkið er Reykvíkingar, gestir borgarinnar, 
jafnt innlendir sem erlendir. Hann er hluti 
af opnu rými Ráðhússins sem ætlað er 
almenningi. Tjarnarsalurinn er leigður út 

fyrir fjölþætta starfsemi, svo sem tónleika, 
ráðstefnur, kynningar og menningarvið-
burði af öllu mögulegu tagi.

ÞETTA GERÐIST:  14. APRÍL 1992

Ráðhúsið við Tjörnina 20 ára

RÁÐHÚS VIÐ TJÖRNINA Það var umdeild 
framkvæmd að reisa Ráðhús við Tjörnina árið 
1992.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

ODDNÝ GESTSDÓTTIR
frá Garðsvík, Svalbarðsströnd,

lést á páskadag á Hrafnistu. Útförin fer  
fram frá Háteigskirkju mánudaginn 16. apríl 
kl. 11.00. Blóm og kransar afþakkaðir en 
bent er á líknarstofnanir.

Sigrún Hákonardóttir
Sólveig Hákonardóttir
Karin Hákonardóttir Byström Karl Byström
Margrét Elín Arnarsdóttir Tómas Beck
Nína Dröfn Arnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

BJARNI SVEINSSON
múrarameistari og fv. stórkaupmaður,

Glerárgötu 14,  síðar í Asparhlíð,
Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu Akureyri 
laugardaginn 7. apríl. sl. Jarðarför hans fer 
fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 16. apríl nk. kl. 13.30.

Ásta Sigmarsdóttir
Sveinn Bjarnason Alda Benediktsdóttir
Ingibjörg Bjarnadóttir
Björg Bjarnadóttir
Sigmar Bergvin Bjarnason Þóra Berg Jónsdóttir
Alma Bjarnadóttir Antonio Perrone
Bjarni Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

„Áhugaóperufélög eru til úti um allan 
heim en það hefur lengi vantað slíkt 
félag hér á landi. Ég lærði og bjó í Eng-
landi og þar er mikið af óperufélögum 
og þar af leiðandi ótal tækifæri fyrir 
unga söngvara til að spreyta sig og fá 
hlutverk í óperu. Hér hafa verið til 
félög, sem hafa lifað í stuttan tíma, 
eða verið búin til í kringum einstaka 
sýningar. Það er okkar draumur að 
Alþýðuóperan sé komin til að vera til 
langs tíma,“ segir Dagrún Ísabella 
Leifsdóttir, ein af stofnendum hins 
nýstofnaða óperufélags. Í sýningum 
Alþýðuóperunnar verður lögð sérstök 
áhersla á litla umgjörð og lagt upp úr 
því að sýningar fari fram í alþýðu-
rými, svo sem á vínveitingastöðum, 
þar sem nálægð við áhorfendur er 
mikil. 

Ísabella hafði lengi gengið með þá 
hugmynd í maganum að stofna óperu-
félag en þegar hún fór að vinna með 

þeim Signýju Leifsdóttur og Sig-
ríði Aradóttur hjá Auru menningar-
stjórnun fór boltinn að rúlla. Þær 
fengu svo til liðs við sig Ingólf Níels 
Árnason óperuleikstjóra.

Hópurinn fékk styrk frá samfélags-
sjóði Landsvirkjunar og Reykjavíkur-
borg fyrir fyrsta leikárið. Hann fékk 
Sigríði Ellu Magnúsdóttur óperusöng-
konu sem verndara félagsins. „Okkur 
þykir voðalega vænt um að hafa  fengið 
Sigríði sem verndara og við erum afar 
þakklát bakhjörlum okkar, því án 
þeirra hefðum við aldrei getað ráðist í 
þetta verkefni,“ segir Ísabella.

Fyrsta verkið sem Alþýðuóperan 
ræðst í er La serva padrona eða Ráðs-
konuríki eftir Pergolesi, í þýðingu 
Guðmundar Jónssonar, næsta haust. 
Ekki er búið að ráða í hlutverk og eru 
söngvarar hvattir til að sækja um þátt-
töku. „Við hvetjum fólk til að senda 
okkur upptökur og öllum er frjálst að 

sækja um. Okkur langar að virkja sem 
flesta með okkur í þetta verkefni,“ 
segir Ísabella, sem efast ekki um að 
margar umsóknir eigi eftir að berast. 
„Við eigum fullt af óperusöngvurum á 
Íslandi, en líka heilmikið af hæfileika-
ríkum söngnemum og áhugafólki um 
söng.“

Það er von stofnenda Alþýðu-
óperunnar að hún muni höfða til sem 
flestra og færa þeim gleði, svo fleiri 
læri að njóta óperu. Meðal annars 
verður unnið að því markmiði með 
fræðslustarfsemi í skólum og öðrum 
stofnunum. „Okkur langar að eyða 
þeim fordómum að óperur séu óað-
gengilegar og háfleygar. Með því að 
fara með óperuna til fólksins sýnum 
við því að þetta er skemmtun sem er 
fyrir alla, sem sameinar svo margt, 
leiklist, söng og hljóðfæraleik. Nafnið 
okkar - Alþýðuóperan - segir allt sem 
þarf.“ holmfridur@frettabladid.is

NÝSTOFNUÐ ALÞÝÐUÓPERA:  SETJA UPP RÁÐSKONURÍKI EFTIR PERGOLESI Í HAUST

Vilja færa óperuna til fólksins

AÐSTANDENDUR ALÞÝÐUÓPERUNNAR Þær Didda, Ísabella, Signý og Esther Ýr standa að Alþýðuóperunni ásamt Ingólfi Níels óperuleikstjóra. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Miðasala  |   568 8000   |   borgarleikhus.is

Gói og Baunagrasið
Einn Gói, þrjár baunir og margfaldur Þröstur Leó 

verða að heilu ævintýri. Risinn, gamla konan, sjálfspilandi 

harpan, hænan sem verpir gulleggjum og allir þorpsbúarnir 

mæta til leiks á litla sviði Borgarleikhússins. 

Leikhúsglaðningur fyrir alla fjölskylduna!

Fréttatíminn

Morgunblaðið

Sun   15/4    kl. 13:00   UPPSELT
Sun   15/4    kl. 14:30    Örfá sæti

Sun   22/4   kl. 13:00   Örfá sæti 

Lau   28/4   kl. 13:00   Örfá sæti  
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

SIGRÍÐUR SAMSONARDÓTTIR
Hraunvangi 7, Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði 30. mars. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 
Alúðarþakkir fyrir hlýhug og auðsýnda 
samúð. Starfsfólk deildar 3b á Hrafnistu 
Hafnarfirði fær sérstakar þakkir fyrir frábæra umönnun.

Halldóra Hermannsdóttir Ásmundur Jónasson
Aðalheiður Hermannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

GUÐBJÖRG JÓNSDÓTTIR 
frá Kollafjarðarnesi síðar Stórholti 

Dalasýslu,

lést þann 12. apríl á Dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund, Reykjavík. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Börn hinnar látnu.

Innilegar þakkir færum við öllum sem 
hafa sýnt okkur dýrmæta hlýju og samúð 

við fráfall elskulegrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

GUÐRÚNAR E. GUÐMUNDSDÓTTUR
Lækjargötu 32, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við yndislegu 
starfsfólki fjórðu hæðar Sólvangs fyrir 
einstaka umönnun.

     
 Sigríður Harðardóttir
Margrét Magnúsdóttir
Sigríður Magnúsdóttir Einar Gylfason
Guðmundur Magnússon Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir
Magnús St., Magnús Björn, Jón Páll, Guðrún, Gylfi,  
Sigurjón, Guðrún Edda, Ólafur Björn, Hjalti Geir, Erlendur 
og Sigríður Theódóra
og langömmubörn.

Okkar ástkæri,

SIGURÐUR JÚLÍUSSON
Álfaskeiði 72, Hafnarfirði,

lést þann 10. apríl á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. Útförin fer fram 
frá Hafnarfjarðarkirkju þann 18. apríl  
kl. 13.00.

Ingibjörg Ása Júlíusdóttir Jóhannes Þórðarson
Ásta Haraldsdóttir Steinþór Nygaard
Erla Júlíusdóttir 

Júlíus, Valgerður, Ásbjörn Ingi, Jón Páll, Sigurður Þór, 
Erlendur, fjölskylda og vinir.

ÁSA S. BJÖRNSDÓTTIR
þýðandi  

frá Sleðbrjótsseli, 
Reynimel 88, Reykjavík,

andaðist á Borgarspítalanum föstudaginn 
6. apríl. Útför fer fram frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 16. apríl kl. 13.00.

Björn Gunnarsson
Þórdís Linda Guðjónsdóttir
Davíð Fannar Björnsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma, 

ÓLÍNA KRISTJÁNSDÓTTIR
frá Syðra-Langholti, Hrunamannahreppi, 
lengst af í Bólstaðarhlíð 33, Reykjavík,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund, 
föstudaginn 30. mars. Útför hennar hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á deild A3 á Grund og Lilja 
Ólafsdóttir fyrir alúð og vináttu. Þeim, sem vilja minnast hennar, 
er bent á minningarkort Grundar.

Guðni Kristinsson Dagbjört Þyri Þorvarðardóttir
Kristján Kristinsson Birna Guðbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Mamma okkar,

GUÐRÚN SIGRÍÐUR JÓNSDÓTTIR

sem lést laugardaginn 7. apríl verður 
jarðsungin frá Áskirkju mánudaginn  
16. apríl kl. 13.00. 
Ykkur, sem viljið heiðra minningu hennar, er 
vinsamlega bent á Barnaspítala Hringsins.

Soffía Grímsdóttir
Hjörtur Grímsson
Jón Grímsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, systir, 
mágkona og frænka,

SIGURBJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR
Laufengi 8, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi á föstudaginn langa, 6. apríl, 
verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 18. apríl kl. 15.00.  

Björn H. Þ. Ingvarsson
Guðmundur Björnsson 
Unnar Elías Björnsson 
Jón Ingi Björnsson 
Ása Guðmundsdóttir 
Anna Dóra Guðmundsdóttir Sigurður Ársælsson
Gylfi Guðmundsson Nína Karen Grjetarsdóttir
Magnús Guðmundsson Margrét Sigurmonsdóttir

systkinabörn og tengdafólk.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát 

og útför sonar okkar, stjúpsonar,  
bróður og mágs,

KRISTJÁNS PÉTURS  
GUÐMUNDSSONAR

Hjallalundi 17f, Akureyri.

Helga Þóra Kjartansdóttir
Guðmundur Kristjánsson Anna Karin Júlíussen
Hrefna Guðmundsdóttir
Kjartan Guðmundsson Emilía Gunnarsdóttir

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

INGIBJÖRG KOLBEINSDÓTTIR
Sóltúni 12, Reykjavík,

lést á  Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
við Hringbraut, þriðjudaginn 3. apríl. 
Útförin fer fram frá Áskirkju, þriðjudaginn 
17. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á KFUM og KFUK og Samband íslenskra 
kristniboðsfélaga. 

Margrét Árný Sigursteinsdóttir  Sigurður Leifsson
Þórir Sigursteinsson  Birna Einarsdóttir
Gunnar Hersveinn  Friðbjörg Ingimarsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur hlýhug og samúð við andlát og útför 

okkar ástkæra,

SKARPHÉÐINS ARNAR  
ÁRSÆLSSONAR

Erla Inga Skarphéðinsdóttir Helgi Valur Helgason
Sara Ósk Ársælsdóttir Magnús Ómarsson
Helga Vala Helgadóttir 
Helma Ýr Helgadóttir Ólafur Erling Ólafsson
Skarphéðinn Guðmundsson Guðbjörg Axelsdóttir
Erla Ársælsdóttir
Salka Dögg Magnúsdóttir

Í ár eru liðin hundrað ár 
síðan hinn ungi og ást-
sjúki Þórbergur Þórðarson 
 laumaðist í land í Norður-
firði á Ströndum og gekk 
alla leið til Reykjavíkur 
með það í huga að heilsa 
upp á elskuna sína í Hrúta-
firðinum. En hann gekk 
fram hjá bænum hennar án 
þess að gera vart við sig. Í 
tilefni þessarar göngu Þór-
bergs, sem hann greindi frá 
í bókinni Íslenskur aðall, 
ætla Pétur Gunnarsson rit-

höfundur og Baldur Sigurðs-
son íslenskufræðingur að 
halda námskeið hjá Endur-
menntun Háskóla Íslands.

Pétur mun meðal annars 
velta fyrir sér hvað Þór-
bergur var að hugsa þetta 
örlagaríka ár í lífi sínu og 
Baldur ætlar að fylgja göngu 
Þórbergs frá Norðurfirði til 
Reykjavíkur og heilsa upp á 
staðhætti og þjóðlíf fyrr og 
nú.

Á komandi sumri hyggst 
Ferðafélag Íslands svo 

skipuleggja gönguferð í 
fótspor Þórbergs á þrettán 
dögum þar sem ferða langar 
kynnast fortíð og nútíð í 
mannlífi og munnmælum 
sem enn lifa um heimsókn 
Þórbergs fyrir hundrað 
árum.

Námskeiðið er haldið í 
húsnæði Endurmenntunar 
að Dunhaga 7 í Reykjavík 
og hefst miðvikudaginn 18. 
apríl klukkan 20.15. Hægt er 
að skrá sig á endurmenntun.
is eða í síma 525 4444.  

Námskeið um göngu Þórbergs

ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON

Barna- og fjölskylduleiksýningin 
Herra Pottur og ungfrú Lok  verður 
sýnd í Kaldalóni í Hörpu nú um 
helgina. Sagan er sögð af sögumanni, 
sex brúðum og jafnmörgum hljóð-
færaleikurum. Einn þeirra er Krist-
ín Mjöll Jakobsdóttir fagottleikari. „Í 
þessu verki blandast leikhúsið og tón-
listin saman. Við hljóðfæraleikararnir 
erum hluti af sviðsmyndinni og tökum 

 beinan þátt í sýningunni, sem gerir 
hana mjög sérstaka,“ segir hún. 

Verkið var fyrst sýnt á Listahátíð 
árið 2010 og aftur á opnunarhátíð á 
Hörpu í fyrra. Það hlaut tilnefningu 
til Grímuverðlaunanna árið 2011 fyrir 
barnasýningu ársins.  

Sýningin er bræðingur tónlistar 
frá 1927, eftir tékkneska tónskáldið 
 Bohuslav Martinu, og sögu franska 

leikhúsmannsins Christophe Garda frá 
árinu 2007. Ævintýrið um herra Pott og 
ungfrú Lok er draumur lítils drengs 
um að áhöldin í eldhúsinu lifni við.

Sýningarnar fara fram  klukkan 
11.30 og 13.00 í dag og á morgun. 
Miðaverð er 1.800 krónur en sérstakt 
tilboðsverð er fyrir leikskólabörn, eða 
750 krónur. Til að nýta sér það verður 
að snúa sér til miðasölu Hörpu. - hhs 

Glettin fjölskyldusýning í Hörpu
BRÆÐINGUR Hljóðfæraleikarar taka beinan þátt í sýningunni um Herra Pott og ungfrú Lok, sem gefur sýningunni sérstakan blæ.



Háskólabíó
Laugardaginn 21. apríl kl 20:00

Miðasala á midi.is

Miðasala í  síma 528 5050 og á harpa,is og midi.is

25
faldir

Grammy-
verðlaunahafar

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI
DJASSVIÐBURÐUR Á HEIMSMÆLIKVARÐA

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI
DJASSVIÐBURÐUR Á HEIMSMÆLIKVARÐA
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Fáðu þér góða 
mjólkurskvettu!

www.ms.is

krakkar@frettabladid.is
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Skemmtilegur leikur í sumar

Á FIMMTUDAGINN verður komu sumarsins fagnað um allar grundir. Á félags-
svæði hestamannafélagsins Fáks verður opinn dagur milli 13 og 16, þar sem 
 krökkum verður meðal annars boðið á hestbak og mörg hesthús á svæðinu verða 
opin fyrir gesti og gangandi. Frekari upplýsingar er að finna á www.fakur.is.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Stína: Mamma, mamma, 
 krakkarnir segja að ég sé með 
gæsahúð!
Mamma: Hvað er athugavert 
við það? 
Stína: Fæ ég þá kannski fjaðrir?

Bóndinn við ferðamanninn: 
Hér í sveitinni vekur haninn 
okkur á hverjum morgni.
Ferðamaðurinn: Frábært! Stilltu 
hann endilega á klukkan átta.

Lögreglumaður ber að dyrum 
og ungur drengur kemur til 
dyra.
Lögreglumaður: „Er pabbi þinn 
heima?“
Drengur: „Neibb.“
Lögreglumaður: „En mamma 
þín.“
Drengur: „Nei, hún hljóp líka 
og faldi sig þegar þú barðir að 
dyrum.“ 

Hvað er að frétta af þér, Frans-
ína? Ég er að vinna í Afríku. Ég 
er að hjálpa Kalíhander frænda 
mínum. Hann er ævintýra-
gangavörður þar og það er  alltaf 
svo mikið að gera hjá honum.  

Er Afríka mikið öðruvísi en 
Ísland? Afríka er sko miklu 
stærri. Á Íslandi var ég alveg 
svolítið stór en Afríka er svo 
svakalega stór að ég verð 
bara minni. Mér finnst það 
dálítið skrýtið, en líka voðalega 
gaman. 

Hvernig er veðrið í Afríku? Það 
er eiginlega alltaf sól hérna. 
Stundum er samt rigning og 
einu sinni rigndi froskum. Mér 
fannst það mjög fyndið en þeir 
meiddu sig smá þegar þeir duttu 
úr skýjunum. Það var samt allt í 
lagi með þá. Ég er eiginlega allt-
af með sólgleraugu og stundum 
er ég líka í sundbol. Bleikum 
sundbol. En ég er bara í honum 
ef það rignir. 

Eru margar óþekkar mýs þar 
sem þú býrð núna? Já, sjúklega 
margar. Sumar eru hvítar og 
brúnar og svartar. Sumar mýsn-
ar verða líka gular út af sólinni.  

Saknarðu Björgvins Franz? Já, 
ég sakna hans oft því hann var allt-
af að búa til eitthvað vesen. Mér 
finnst hann svo fyndinn. Hann 
skrifar mér oft bréf og ég skrifa 
honum til baka. En mest sakna ég 
allra krakkanna á Íslandi. Þeirra 
sakna ég alveg heilan helling! 

Hvað er best að borða í Afríku 
og á Íslandi? Í Afríku er best að 
borða ost og á Íslandi er best að 
borða ost. Stundum fæ ég mér 
litlar flugur og set þær inn í  
 ostinn minn. Samt bara á laugar-
dögum.  

Prumparðu þá mikið á laugar-
dögum? Nei, ekkert sérstak-
lega. Ég prumpa mikið alla 
daga, því það er best í heimi.

Hvenær kemurðu aftur heim? 
Ég veit það ekki. Ég kom samt 
heim um jólin til að heimsækja 
mömmu og öll systkinin mín. 
Það var mjög gaman. Sérstak-
lega af því að ég fékk fimm  
pakka.  

Var gaman í f lugvélinni á 
leiðinni til Afríku eða varstu 
hrædd? Heyrðu nú mig, ég fór 

auðvitað bara til Afríku  með 
töfralyklinum mínum. Ég nenni 
ekki að eyða tíma í flugvélar. 
Svo er ég líka lofthrædd. Ég var 
bara nokkrar sekúndur á leið-
inni. Ég gat ekkert lagt mig, en 
það var samt gaman og dimmt.  

Hvað ætlarðu að verða þegar 
þú ert orðin stór? Ég er sko 

stór. Miklu stærri en allar 
aðrar mýs. Af því að ég á töfra-
duft. Ég vil allavega ekki verða 
stærri. En kannski verð ég 
söngkona. Ég held að ég syngi 
mjög vel. Engum öðrum finnst 
það samt. Börnin í  Afríku 
syngja fyrir mig. Þau eru ótrú-
lega skemmtileg og stundum 
erum við á tánum saman.  

FRANSÍNA FLUTT TIL AFRÍKU
Fransína mús, sem var vinkona Björgvins Franz í Stundinni okkar, býr núna í 
 Afríku þar sem hún hjálpar frænda sínum, Kalíhander ævintýragangaverði.

FRANSÍNA MÚS Músinni finnst gaman í Afríku, sem er miklu stærri en 
Ísland.

Nú er sumardagurinn fyrsti 
á næsta leiti og því vel við 
hæfi að læra eða rifja upp 
nokkur vorlög. 

Allir krakkar á kreik  
Allir krakkar á kreik,
komum strax út í leik
því að vorið og sólskinið kallar.
Leikum fjörugt og létt, 
eins og lömbin á sprett,
út um ljómandi grundirnar 
allar.
Tra la la la la la…

Nú er sumar
Nú er sumar,

gleðjist gumar
gaman er í dag.
Brosir veröld víða.
Veðurlagsins blíða
:,: eykur yndishag.:,:

Látum spretta,
spori létta
spræka fáka nú.
Eftir sitji engi,
örvar víf og drengi.
:,: Sumarskemmtun sú:,:

Tíminn líður, 
tíminn býður 
sælan sólskinsdag. 
Yndi er úti á grundum, 

yndi er heim þá skundum 
:,:seint um sólarlag.:,:
Við göngum
Við göngum mót hækkandi 
sól, sól, sól
og sjáum hana þíða allt er 
kól,kól, kól.
:,:svo vætlurnar streyma og 
vetrinum gleyma,
því vorið er komið með sól, 
sól, sól:,:

Orðskýringar: 
gumar = drengir
fákar = hestar
víf = stúlka/stúlkur
Merkið :,: þýðir að vísu-
hendingin er endurtekin.



Gildir til 15. apríl.
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. hæð, 6. frá, 8. mánuður, 9. hafið, 
11. kringum, 12. laust bit, 14. enn 
lengur, 16. bardagi, 17. þjálfa, 18. 
goð, 20. pfn., 21. ögn.

LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. hljóm, 4. peningar, 5. 
festing, 7. fáskiptinn, 10. gogg, 13. 
frjó, 15. máttur, 16. siða, 19. tveir 
eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. hóll, 6. af, 8. maí, 9. rán, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. at, 17. 
æfa, 18. guð, 20. ég, 21. arða. 

LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. óm, 4. lausafé, 
5. lím, 7. fálátur, 10. nef, 13. fræ, 15. 
magn, 16. aga, 19. ðð.

Jæja, hvaða erindi á 
þessi hringlaga líkami 
inn á mína skrifstofu?

Herra! Ég kem 
með „Hefnd bláu 

apanna“!

200 blaðsíður af 
epískri frásagnar-
list á par við það 
besta sem gerist 

úti í heimi!

M
am

m
a!

Segir 
hver?

Ah!

Gjörðu svo 
vel! Hér 

hefuru blóð 
mitt og svita!

Hefuru 
kynnst 

rauða leið-
réttingar-

pennanum?

Ég verð að 
viðurkenna 
að tárin geta 
líka brotist 
fram hvað 
úr hverju!

Já... ég finn að 
það eru margar 

tilfinningar að 
brjótast fram 

núna!

Hvers vegna hlustarðu 
ekki á mig 

þegar ég tala við þig??

Hvers vegna talarðu við mig þegar 
þú veist að ég er ekki að hlusta??

Önnur 
gamanmynd!? 

Þetta er í síðasta 
skipti sem þú 

og híenan veljið 
mynd!

Hei, eru þetta ekki 
gömlu bleiku apanátt-

fötin hennar Sollu?
Jú. 

Mamma 
gaf mér 

þau.

Mér fannst þau ekki töff fyrst, en 
svo breytti ég þeim aðeins.

Bleikir vampíru-
sporðdreka-

ninju-apar eru 
karlmannlegri í 
mínum augum.

Teiknaðiru 
hala og horn á 

alla apana?

Dagur rennur upp og sólin skín á Álfta-
nesið. Eftir endurnærandi svefn 

rumska ég og finn kaffiilm í loftinu. Það 
er gott að fara á fætur og gott að fá sér 
morgunsopann. Ég renni yfir blöðin. Þar 
er náttúrulega ekkert að frétta frekar en 
venjulega, merkilegt hvaða slúbbertar 
skrifa orðið í blöðin. Jú, jú, þarna eru ein, 
tvær pillur á mig, eins og við var að búast. 
Maður er nú einu sinni forseti.

JÆJA þá er að skella sér í sturtuna og koma 
sér í vinnufötin. Ætli brotið í  buxunum 
sé ekki nógu stíft? Jú, þetta verður að 
duga. Hvað er nú á dagskrá í dag? Jú, eldri 
 borgarar eru væntanlegir og ég þarf að 
ræða við þá um sögu Bessastaða. Síðan 
fer ég á sýningu nemenda í fatahönnun 
við Listaháskóla Íslands. Úff, enn einn 
bissí dagurinn á Bessastöðum. Jæja, 

þetta var sosum rólegt í gær. Þá komu 
Sturla og Arngrímur og ræddu við mig 

um baráttu sína gagnvart fjármálafyrir-
tækjum. Ekki það að sá fundur var á við 

fjóra! Morgun dagurinn er líka tiltölu-
lega rólegur, setning Búnaðarþings og 

ekkert annað.“

HVERN í veröldinni fýsir að eiga 
þá morgunstund sem lýst er 
hér að ofan? Þar er nokkrum 
skyldustörfum forsetans, sem 
lesa má um í dagskrá hans á 

heimasíðunni, skellt saman í 

áhugaverða daga. Tja, eða daga allavega. 
Samkvæmt dagskránni eru dagarnir ósköp 
svipaðir; forseti hittir þennan og hinn um 
þetta og hitt málið, er viðstaddur þennan 
og hinn viðburðinn og flytur þetta og hitt 
erindið. Einn til þrír viðburðir á dag virðist 
vera normið.

SENN líður að forsetakosningum og 
fagna því ýmsir að margir sækist eftir 
 embættinu. Núverandi forseta finnst svo 
gaman í vinnunni að hann getur hreinlega 
ekki hætt. Og frambærilegasta fólk eyðir 
nú tíma sínum og peningum í að komast í 
starfið. Komast í þær aðstæður að líta yfir 
dagbók dagsins og sjá að vinnudagurinn 
ber í skauti sér opnun myndlistarsýningar 
og hátíðarkvöldverð Klúbbs matreiðslu-
meistara í Súlnasalnum.

GROUCHO Marx sagði eitt sinn að hann 
neitaði að vera meðlimur nokkurs þess 
félags sem samþykkti hann sem með-
lim. Mér verður oft hugsað til hans þessa 
 dagana. Margt gott má um það fólk segja 
sem sækist eftir því að verða forseti 
Íslands. En það hefur allt einn galla; það 
sækist eftir því að verða forseti Íslands.

ÞAÐ að vilja verða forseti Íslands er því 
í raun næg ástæða fyrir því að kjósa ekki 
viðkomandi. Líklega er best að finna þann 
sem síst vill verða forseti og skylda hann í 
djobbið.

Ég og Groucho Marx

Fliss

he he

hahah

tíhíhí

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS



Verðvernd BYKO tryggir þér lægsta verðið. Ef þú kaupir vöru hjá okkur og sérð sömu eða sambærilega vöru auglýsta ódýrari annars staðar, innan 20 daga, endurgreiðum við þér mismuninn og 10% af honum að auki! Njóttu vel.  Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is

FYRIR SUMARIÐ
VERUM KLÁR

29.900kr.

29.900kr.

69.900kr.19.900kr.

Vnr. 49620261
24“ reiðhjól, 18 gíra, hvítt.

Vnr. 49620200
28“ götureiðhjól fyrir karla, 6
gíra með brettum og bögglabera.

Vnr. 50632306
OUTBACK gasgrill með
2 járnbrennurum.

Vnr. 50630100
OUTBACK gasgrill, 
tvískiptur járnbrennari
og grillflötur 48x36 cm.
Efri grind og hitaplata yfir
brennara, niðurfellan-
leg hliðarborð, neista-
kveikjari og þrýstijafnari
fylgja. 6,2 kW.

Vnr. 49620201
26“ götureiðhjól, kvenhjól, 6 gíra 
með brettum og bögglabera.

Vnr. 49620204
26“ fjallahjól, 21 gíra.

34.900kr.

1.990kr.

Vnr. 41120463
Tvöföld 
reiðhjólataska.

2 brennarar
Efri grind

3 brennarar
Efri grind

2 brennarar
Efri grind

Vnr. 50630099
OUTBACK gasgrill,
tvískiptur járnbrennari 
og grillflötur 48x36 cm. 
Neistakveikjari og 
þrýstijafnari fylgja. 
6,2 kW.

17.490kr.

ÚRVAL AF PALLAEFNI 
Á LÆGRA VERÐI

13.860kr.

5.177kr.

5.215kr.

Vnr. 0291500
Ræktunarkassi,
500x1000x1200 mm, 
gagnvarinn.

Vnr. 0291460
Blómakassi,
290x430x500 mm.

Vnr. 0291440
VERBENA FACADE girðingar-rr
eining, 800x1800 mm.

22.942kr.

Vnr. 0291539
Garðbekkur, þriggja sæta, 
gagnvarin fura.
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Vnr. 0058254 
Fura, alheflað, 

22x95 mm, 
AB-gagnvarið.

216kr./lm.

39.900kr.

Vnr. 50630097
SUNSET SOLO gasgrill, 
með 3 brennurum.

2 brennarar

með brettum og bögglab

29.900kr.
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Listvinafélag Hallgrímskirkju 30. starfsár

MESSA Í C-MOLL    
& REQUIEM

HALLGRÍMSKIRKJU
LAUGARDAGINN 21. OG SUNNUDAGINN 22. APRÍL KL. 17

Aðgangseyrir 4.500 kr. / 3.500 kr. Miðasala á midi.is 

og í Hallgrímskirkju, s. 510 1000, opið kl. 9-17 alla daga.

ÞÓRA EINARSDÓTTIR - HERDÍS ANNA JÓNASDÓTTIR

AUÐUR GUÐJOHNSEN - ELMAR GILBERTSSON - MAGNÚS BALDVINSSON

MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU 30 ÁRA - KAMMERSVEIT HALLGRÍMSKIRKJU

stjórnandi: HÖRÐUR ÁSKELSSON
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menning@frettabladid.is

Myndlistarmaðurinn Sigga 
Björg Sigurðardóttir hefur 
skapað sinn eigin heim þar 
sem óræðar kynjaverur 
hafa verið gegnum gangandi 
stef. Í sýningunni 33, sem 
verður opnuð í Kling & 
Bang í dag, kynnir hún nýja 
karaktera til leiks.  

Á ferli sínum, sem spannar nú 
rúman áratug, hefur Sigga Björg 
Sigurðardóttir skapað heim sem 
dansar á mörkum hins heillandi 
og annarlega og andlitslausar og 
óræðar kynjaverur eru gegnum-
gangandi stef. 

„Þetta er heimur sem ég hef 
verið að vinna með í raun frá því 
ég var lítil stelpa,“ segir Sigga 
Björg. „Ég á bágt með að útskýra 
hvaðan þessar verur koma bein-
línis; þetta er eitthvað sem undir-
meðvitundin sýður saman úr hinu 
og þessu fólki sem verður á vegi 
manns og ýmsum atburðum og 
birtast í þessum verum sem eru 
einhvers staðar á mörkum manna 
og dýra.“

Á sýningunni 33, sem verður 
opnuð í Kling & Bang í dag,  kynnir 
Sigga Björg 33 nýja  karaktera 
til leiks – þrjá skúlptúra og 30 
 myndir. Sú breyting hefur þó orðið 
á verunum að þær eru meira unnar 
en hingað til; með augu, andlit og 
eigin auðkenni. „Ég veit ekki hvað 
varð til þess en ég ákvað að fara 
skrefi lengra og spyrja: hvað heitir 
þessi karakter og hver er hann?“ 

Ferill Siggu Bjargar spannar 
rúman áratug; hún útskrifaðist 
með BA-gráðu frá myndlistadeild 

Listaháskóla Íslands árið 2001 og 
með mastersgráðu í myndlist frá 
Glasgow School of Art árið 2004. 
Í Skotlandi ílengdist hún í sjö ár. 

„Ísland er mitt aðalheimili núna 
en ég er alltaf með annan fótinn 
í Skotlandi,“ segir hún. Verkin 
á sýningunni 33 vann hún hins 
vegar að miklu leyti í Austurríki 
þar sem hún fékk stöðu gesta-

listamanns í nóvember og fram í 
janúar. „Sýningin hefur því alls 
verið um sex mánuði í vinnslu,“ 
segir hún. „Mér finnst mjög gott 
að fara út fyrir landsteinana til að 
vinna. Maður fær smá fjarlægð á 
sjálfan sig og nær betur að vinna 
úr því sem hefur verið að gerjast 
með manni heima og getur tekið 
gagnrýnar ákvarðanir.“

Sýning Siggu Bjargar í Kling 
& Bang galleríi á Hverfisgötu 42 
stendur til 6. maí.  Í tengslum við 
sýninguna verður gefin út veg-
leg bók um verk Siggu Bjargar í 
33ja eintaka upplagi. Þar  birtist 
 einnig nýr texti „Að horfast í 
augun við djöfsa“ eftir Guðmund 
Odd  Magnússon.  

 bergsteinn@frettabladid.is

Kynjaverur í Kling & Bang

SIGGA BJÖRG  Listamaðurinn hefur unnið með myndheim þar sem óræðar kynjaverur ráða ríkjum. Á sýningunni 33 sýnir Sigga 
Björg mótaðri verur en hún hefur gert hingað til.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Söngkonan Jana María segir 
frá lífi og starfi Erlu Þorsteins-
dóttur, stúlkunnar með lævirkja-
röddina, og hins þekkta Hauks 
Morthens á tónleikum í Salnum 
á morgun. Flutt verða þeirra 
þekktustu lög í bland við hin 
minna þekktu. 

 „Við verðum í sannkölluðu 
vorskapi,“ segir Jana María um 
sig og sína gesti, meðal annarra 
Valdimar Guðmundsson sem hún 
segir hafa komist einna næst því 
að hljóma eins og Haukur Mort-
hens. Aðrir gestir eru Thelma 
Hrönn Sigurdórsdóttir og Þór 
Breiðfjörð sem hefur slegið 
í gegn í Vesalingunum í upp-
færslu Þjóðleikhússins. Hljóm-
sveit hússins verður á sínum stað 
en hana skipa Hallgrímur Jónas 
Ingvason, Stefán Gunnarsson, 
Valgarður Óli Ómarsson og Þor-
valdur Örn Davíðsson.

Þetta eru síðustu tónleikar 
vetrarins hjá Jönu Maríu undir 
yfirskriftinni Söngfuglar þar 
sem hún fjallar um ástsæla 
íslenska dægurlagasöngvara. 
Þeir hefjast kl. 15 á morgun og 
miðaverð er 2.500 krónur. Miða-
sala er á salurinn.is.

Söngfuglar 
í vorskapi

JANA MARÍA Lofar því að söngfuglarnir 
syngi sinn fegursta söng. 

Rithöfundarnir Sjón og Gyrð-
ir Elíasson hafa verið tilnefndir 
til erlendra verðlauna. Ensk þýð-
ing Rökkurbýsna eftir Sjón var í 
 vikunni tilnefnd til Independent 
Foreign Fiction Prize í London, 
en þau eru veitt til bestu skáld-
sögunnar eftir samtímahöfund, 
sem hefur verið þýdd á ensku og 
gefin út í Bretlandi. Gríðarsterkir 
höfundar eru tilnefndir auk Sjóns: 
Umberto Eco, Haruki Murakami, 
Amos Oz, Peter Nadas og Bern-
ardo Atxaga. 

Þá hefur Milli trjánna, smásagna-
safn Gyrðis Elíassonar, verið til-
nefnt til evrópsku bókmenntaverð-
launanna, Prix Jean Monnet de 
Littérature Européenne, sem afhent 
verða í nóvember í haust. Stofnað 
var til verðlaunanna árið 1995 en 
þau eru veitt fyrir verk sem eru 
samin eða þýdd á frönsku. Meðal 
verðlaunahafa fyrri ára má nefna 
William Boyd, Herbjørg Wassmo, 
Arturo Perez Reverte og Antonio 
Tabucchi. Milli trjánna kom út í 
franskri þýðingu í byrjun apríl. 

Gyrðir Elíasson 
og Sjón tilnefndir

SJÓN - Rökkur-
býsnir eru 
tilnefndar sem 
besta skáldsagan í 
enskri þýðingu.

GYRÐIR ELÍASSON
Frönsk þýðjng Milli 

trjánna er tilnefnd til 
evrópskra bók-

menntaverðlauna. 

AUKASÝNING Á LA BOHÈME  Vegna mikillar eftirspurnar eftir miðum hefur annarri 
aukasýningu verið bætt við á La Bohème, laugardagskvöldið 21. apríl. þetta verður allra síðasta 
sýningin en rúmlega 9.000 miðar hafa þegar selst á óperuna. 



KOMIN  
Í KILJU! 
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Rafræn skráning er hafin 

Skráning og ítarlegar upplýsingar 
um starfsemi skólans á
www.listdans.is

Inntökupróf fara fram:
laugardaginn 21. apríl 2012

Grunnskóladeild árgangar 2001 
til 2003 (9 til 11 ára) milli klukkan 
11:00 og 13:00

Eldri nemendur (12 til 15 ára) 
biðjum við að koma í opna tíma 
þegar kennsla hefst í haust

Framhaldsdeild árgangur 1995 og 
eldri, milli klukkan 14:00 og 16:00

Framúrskarandi árangur nemenda 
á innlendum og erlendum vettvangi

Tvær sýningar á ári í 
atvinnuleikhúsum

Farsæl starfsemi í 60 ár

Geymið auglýsinguna

Skólaárið 2012–2013

Myndirnar eru teknar á 60 ára afmælissýningu skólans, mars 2012. 
Ljósmyndari Joe Ritter.

Þekking
Reynsla

Fagmennska
Gæði

Úrvalskennarar í klassískum 
og nútíma listdansi

48
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➜ Gjörningar
13.00 Norski myndlistarmaðurinn 
Jana Winderen flytur fyrirlestur og tón-
listargjörning í Listasafni Íslands. Við-
burðurinn er hluti af fyrirlestraröðinni 
Panora - listir, náttúra og stjórnmál.

➜ Fundir
11.00 Aðalfundur KFUM og KFUK á 
Íslandi verður haldinn að Holtavegi 28.
11.00 Áhugasamir hundaeigendur 
í Árborg og nágrenni efna til fundar 
um hagsmunamál hundaeiganda í 
húsi Rauða krossins að Eyravegi 23 á 
Selfossi. Fjallað verður um hundahald 
frá ýmsum hliðum. Allir velkomnir.

➜ Sýningar
13.00 Vorsýning Félags áhugamanna 
um tréskurð opnar í Gerðubergi. 
Heiðurssýnandi er Örn Sigurðsson tré-
skurðarmaður. Lifandi tónlist verður við 
opnunina.
14.00 Arna Valsdóttir sýnir mynd-
bands- og hljóðinnsetningu í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi. Sýningin 
stendur til 22.júní.
14.00 Sverrir Björnsson (Dónald) 
opnar sýningu sína í kaffihúsi Gerðu-
bergs. Um er að ræða sýningu á skop-
stúdíum á samfélagi og mannlífi.
15.00 Sýningin Núningur/Friction, 
Myndlistin í borginni og borgin í mynd-
listinni, opnar í Listasafni ASÍ. Sýningin 
er samvinnuverkefni með rúmlega 30 
þátttakendum.
17.00 Ólöf Helga Helgadóttir frumsýnir 
vídeoverk sitt 7 hnettir, Helena Hans-
dóttir frumsýnir verkið Hornsteinn, Kláði 
og Sjón og Ríkharður H. Friðriksson 
frumsýnir hljóðinnsetningu sína Massar 
á sýningu í Freyjugöturóló, Freyjugötu 9. 
Sýningin er aðeins opin um helgina.
17.00 Sigga Björg Sigurðardóttir opnar 
sýninguna 33 í Kling og Bang gallerí, 
Hverfisgötu 42. Þar sýnir hún 33 port-
rett af skrautlegum og óhugnarlegum 
karakterum.
19.00 Listamaðurinn Unndór Egill 
sýnir verkið Gandhi vs Manson í Gallerí 
Klósetti, Hverfisgötu 61.

➜ Umræður
11.30 Gunnar Bragi Sveinsson þing-
flokksformaður Framsóknar verður 
gestur á laugardagsspjalli Framsóknar, 
Hverfisgötu 33. Gunnar ræðir ofbeldis-
fulla framkomu Framkvæmdastjórnar 
ESB er ætlar að standa að óréttmætum 
málarekstri gegn Íslandi vegna Icesave.
14.00 Heimspekikaffihús verður haldið 
á Horninu, Hafnarstræti 15. Umræðu-
efnið er Hvað eru til margar tegundir af 
vináttu? Allir velkomnir.

➜ Uppákomur
22.00 Vorfagnaður Breiðfirðinga-
félagsins verður haldinn í Breiðfirðinga-
búð. Hljómsveitn Klassík leikur fyrir 
dansi. Allir velkomnir.

➜ Tónlist
13.00 Stórsveit Reykjavíkur stendur 
fyrir árlegu Stórsveitamaraþoni í Ráð-
húsi Reykjavíkur. Fjölbreytt dagskrá 
með yfir 140 flytjendum og aðgangur er 
ókeypis á meðan húsrúm leyfir.
14.00 Orgeltónleikarnir Orgel fyrir alla 
verða í Hallgrímskirkju. Guðný Einars-
dóttir organisti Fella- og Hólakirkju 
 flytur verkið Myndir á sýningu eftir 
Modest Moussorgsky. Sögumaður er 
Valur Freyr Einarsson, leikari. Aðgangs-
eyrir er kr. 1.500, kr. 1.000 fyrir listvini 
og ókeypis fyrir börn.
16.00 Valkyrjurnar, Kvennakór Breið-
holts, býður til söngveislu í Árskógum. 
Boðið verður upp á vöfflur og kaffi 
ásamt skemmtilegri söngdagskrá. Miða-
verð er kr. 1.500, en kr. 500 fyrir börn.
16.00 Vortónleikar Breiðfirðingakórsins 
vera í Langholtskirkju.
21.00 Hljómsveitin Foreign Monkeys 
spilar á Bar 11. Hljómsveitin sendi 
nýlega frá sér lagið Zoology sem hefur 
notið mikilla vinsælda að undanförnu. 
Aðgangur er ókeypis og DJ verður í 
búrinu fram á nótt.

21.00 Lára Rúnars og Myrra Rós halda 
tónleika á Kaffihúsi Garðskaga í Garð-
inum. Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Tríó Glóðir spila lög Odd-
geirs Kristjánssonar á Café Rosenberg. 
Aðgangseyrir er kr. 1.500.
22.00 Benni Hemm Hemm spilar 
spánýtt prógramm með nýrri hljómsveit 
á KEX Hostel. Aðgangseyrir er kr. 1.000.

Stórsveitarmaraþon í Ráðhúsi Reykjavíkur
Um 140 tónlistarmenn taka þátt í 
hinu árlega Stórsveitamaraþoni, 
sem Stórsveit Reykjavíkur  heldur 
í Ráðhúsi Reykjavíkur á laugar-
dag. Stórsveitin býður til sín 
yngri og eldri stórsveitum lands-
ins og leikur hver hljómsveit í um 
30 mínútur. Fram koma: Stórsveit 
Reykjavíkur, Léttsveit Tónlistar-
skóla Reykjanesbæjar, Big Bang 
Lúðrasveitar verkalýðsins, Stór-
sveit Tónlistarskóla Garðabæjar, 
Stórsveit  öðlinga, Stórsveit Skóla-
hljómsveita Reykjavíkurborgar 
og Stórsveit Tónlistarskóla FÍH. 

Þetta er í sextánda sinn sem 

Stórsveitamaraþonið er haldið 
en það er liður í uppeldisstarf-
semi Stórsveitar Reykjavíkur. 
 Sveitirnar eru á ólíkum getu-
stigum og aldri; allt frá börnum 
til eldri borgara. Tónleikarnir 
standa frá klukkan 13 til 16.30. 
Aðgangur er ókeypis og öllum 
opinn á meðan húsrúm leyfir, en 
áhorfendum er frjálst að koma og 
fara á meðan maraþonið stendur 
yfir.

STÓRSVEIT REYKJAVÍKUR 
Stórsveitamaraþonið er liður í uppeldis-

starfi sveitarinnar. 
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Velkomin í framsækinn 
alþjóðlegan háskóla
Opið fyrir umsóknir í meistaranám til 30. apríl

www.hr.is

„Þetta var frábært tækifæri til
að bæta mig í faginu, og læra 
af góðu fólki - eftir námið gat 
ég farið að tækla mjög flókin 
verkefni.“

Árni Már Jónsson

Á fjórða tug lista- og fræðimanna 
taka þátt í sýningunni Núningur/
Friction, sem opnar í Listasafni 
ASÍ í dag. Þar verða í öndvegi 
hugmyndir listamanna sem nýtt 
hafa sér þær sérstæðu aðstæður 
sem borgin býður upp á til list-
sköpunar, til dæmis með því að 
stofna til samstarfs við  stofnanir, 
fyrirtæki og einstaklinga sem 
stutt geta framkvæmd eða þróun 
hugmynda. Sýningarstjórar eru 
þeir Einar Garibaldi Eiríksson, 
Kristinn E. Hrafnsson og  Ólafur 
Gíslason. Allir hafa þeir  mikinn 
áhuga á fjölþættum tengslum 
myndlistar og borgarsamfélags 

og byggir sýningin á hug myndum 
sem þeir hafa rætt og mótað á 
undan förnum misserum. 

Sýningin í Listasafni ASÍ er eins 
konar miðstöð eða vinnustofa verk-
efnisins en verk listamannanna 
verða sett upp á ólíkum tímum og 
í margvíslegum birtingar myndum, 
á víð og dreif um borgina, á þessu 
ári. Sýningin miðlar bakgrunns-
upplýsingum um verk og at hafnir 
listamannanna, auk þess að vera 
yfirlit um verkefnið í heild sinni. 
Þannig verður sýningarrýmið 
eins konar rannsóknarmiðstöð á 
borgar umhverfinu á myndlistar-
legum forsendum. Vikulega á 

meðan á sýningu stendur verður 
boðað til málþings um verkefni 
listamannanna og málefni sem 
tengjast þeim. Meðal þátttakenda í 
sýningunni eru Ásdís Sif Gunnars-
dóttir, Ásmundur Ásmundsson, 
Haraldur Jónsson, Harpa Arnar-
dóttir, Hjálmar Sveinsson,  Hlynur 
Hallsson, Ósk Vilhjálmsdóttir, 
Ragna Sigurðardóttir, Þorvaldur 
Þorsteinsson og Æsa Sigurjóns-
dóttir. Sýningin stendur til 13. maí. 

Sýning um tengsl myndlistar og borgarsamfélags 

NÚNINGUR  Listamaðurinn Christian 
Hasucha sýnir meðal annars verk sitt 

Kleine Welten á sýningu sinni. 

23.00 AK-Extreme snjóbretta- og 
tónlistarhátíð verður haldin á Græna 
Hattinum, Akureyri. Fram koma Agent 
Fresco, Endless Dark, Ugly Alex og Vin-
tage Caravan. Miðaverð er kr. 1.500.
23.00 Beatur er í stuttri heimsókn á 
Íslandi og heldur tónleika á Ob-La-Dí 
Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er 
kr. 1.000.

23.59 Stórhljómsveitin Greifarnir spila 
á SPOT, Kópavogi. Dans, söngur og 
brjálað stuð. 20 ára aldurstakmark.

➜ Leiðsögn
14.00 Katrín Briem myndlistarmaður 
og myndmenntakennari mun leiðbeina 
gestum í teikningu á sýningunni Ásjóna 
í Listasafni Árnesinga. Allt efni er á 
staðnum og aðgangur er ókeypis.
15.00 Tinna Gunnarsdóttir, hönnuður, 
tekur þátt í leiðsögn um sýninguna 
Rætur. Þetta er síðasta sýningarhelgi 
sýningarinnar sem einblínir á íslenska 
skartgripahönnun.

➜ Umræður
13.00 Heilaafritun verður viðfangsefni 
smiðju LornaLABs og Listasafn Reykja-
víkur í Hafnarhúsi. Halldór Úlfarsson 
myndlistarmaður og Deepa Lyengar hjá 
MindGames eru meðal frummælenda. 
Viðburðurinn fer að hluta til fram á 
ensku og er aðgangur ókeypis.

➜ Útivist
10.00 Hjólreiðaferð verður farin frá 
Hlemmi í 1-2 klukkutíma um borgina á 
vegum LHM. Þáttaka er ókeypis.

Sunnudagur 15. apríl 2012 

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í Breið-
firðingabúð, Faxafeni 14.

➜ Sýningar
13.00 Vorsýning Félags áhugamanna 
um tréskurð heldur áfram í Gerðubergi. 
Heiðurssýnandi er Örn Sigurðsson tré-
skurðarmaður.
14.00 Ólöf Helga Helgadóttir frum-
sýnir vídeoverk sitt 7 hnettir, Helena 
Hansdóttir frumsýnir verkið Hornsteinn, 
Kláði og Sjón og Ríkharður H. Frið-
riksson frumsýnir hljóðinnsetningu 
sína Massar á sýningu í Freyjugöturóló, 
Freyjugötu 9. Sýningin er aðeins opin 
um helgina.

➜ Umræður
15.00 Margrét Jónsdóttir Njarðvík, 
vararæðismaður Spánar á Íslandi, og 
listamaðurinn Rebekka Rán Samper 
taka þátt í spjalli um katalónska menn-
ingu og sögu á Kjarvalsstöðum. Spjallið 
er í tengslum við sýningu listamannsins 
Antonis Tápies sem stendur þar yfir.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara 
í Reykjavík verður haldin að Stangarhyl 
4. Danshljómsveitin Klassík leikur létta 
danstónlist. Aðgangseyrir er kr. 1.500, 
en kr. 1.300 fyrir félagsmenn FEB.

➜ Leiðsögn
14.00 Ágústa Kristófersdóttir, sýningar-
stjóri, mun leiða gesti um sýninguna 
TÍZKA - kjólar og korselett í Þjóðminja-
safninu. Leiðsögnin er áhugasömum að 
kostnaðarlausu.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is.
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ZUCKERBERG SAMDI SJÁLFUR  Eins og greint hefur verið frá keypti Facebook fyrirtækið 
Instagram á dögunum fyrir einn milljarð dollara. Mark Zuckerberg, forstjóri Facebook, er ekki vanur að gera 

slíka samninga sjálfur en ku hafa verið maðurinn á bak við kaupin, nánast frá upphafi til enda.

CHLOE

FLAKSANDI BUXUR Skósíðar og víðar 
buxur eru nánast skyldueign fyrir sumarið 
og sáust slíkar buxur víða á tískupöllum 
síðasta árs.  PROENZA SCHOULER

BLÓMLEG SKYRTA 
Litríkar, blómlegar 

og alls kyns munstraðar 
skyrtur fást víða. 

Flaksandi síðbuxur, fallegir blazer-jakkar og munstraðar flíkur eru 
það sem vorvindarnir munu bera með sér til landsins. Sumar dagurinn 

fyrsti er rétt handan við hornið og því tímabært að leiða hugann 
að helstu straumum vor- og sumartískunnar. Litir og munstur 
verða sérstaklega áberandi ásamt síðbuxum, helst víðum og 
 flaksandi.  - sm

Blómlegt sumar

 MUNSTUR 
OG PRENT 

Munstraðar 
flíkur verða mjög 

áberandi í vor og 
haust og skiptir þá 

engu hvort um er 
að ræða skyrtur, kjóla 

eða buxur. Blómamustur 
verður sérstaklega vinsælt. 

JIL SANDER

ISABEL MARANT

BLAZER-JAKKAR Blazer-jakkinn ætlar að tolla 
í tískunni ár eftir ár enda sniðið klassískt og 
fallegt. Mjúkir pastellitir verða vinsælir í vor 
og sumar og þá helst ferskjugulur, fjólublár 
og myntugrænn. PHILIP LIM

NORDICPHOTOS/GETTY

HEILSA Það er heilsubætandi að 
vera íþróttaaðdáandi ef marka 
má niðurstöðu rannsóknar sem 
gerð var við Murray-háskólann í 
Kentucky.

Vísindamenn við háskólann 
komust að því að sjálfsmynd 
þeirra er styðja ákveðið íþrótta-
lið sé oft betri en þeirra er ekki 
styðja ákveðið lið í íþróttum. 
„Því meira sem menn samsama 
sig liði því betri verður andleg 
líðan þeirra,“ sagði prófessor 
Daniel L. Wann og bætir við að 
íþróttaaðdáendur séu ekki aðeins 
með betri sjálfsmynd en  margur 
annar heldur verði þeir síður 
 einmana.

Verða síður 
einmana

STELLA 
MCCARTNEY

HOLL IÐJA Það þykir hollt fyrir sálina að 
vera stuðningsmaður íþrótaliðs. 

NORDICPHOTOS/GETTY



Frábær áfangastaður fyrir alla 
fjölskylduna!
Lloret de Mar er heillandi strandbær sem býður upp á 
frábæra og fjölskylduvæna afþreyingu; skemmtigarða, 
köfun, golf og spennandi skoðunarferðir og margt, 
margt fleira. Fjöldi góðra veitingastaða er á svæðinu og 
matarmenningin afar fjölbreytt. 

Flogið er til Barcelona með nýjum vélakosti Iceland 
Express, Airbus 320. Farþegum ekið til og frá Lloret de 
Mar gegn vægu gjaldi.

Allar nánari upplýsingar er að finna á 
www.expressferdir.is

16.-23. júlí
Fáir staðir í Evrópu njóta jafn mikilla vinsælda og Garda-
vatnið í norðurhluta Ítalíu. Möguleikar á afþreyingu eru 
óteljandi; siglingar, spennandi vatnasport, styttri og lengri 
skoðunarferðir, svo fátt eitt sé nefnt. Einnig er tilvalið að 
heimsækja nærliggjandi staði eins og Verona og Feneyjar. 
Fararstjóri: Margrét Laxness.

SPÁNN

Ármúli 7, 108 Reykjavík | expressferdir.is | sími: 5 900 100 Sveigjanlegir greiðslumöguleikar

COSTA BRAVA

TÖFRAR GARDA-
VATNSINS

Verð á mann í 7 daga, frá:

81.500 kr.
– með fullu fæði
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 
Flogið út 1. júní. Netverð á mann m.v. 2 fullorðna 103.000 kr.

Don Juan Hotel 

Verð á mann í 7 daga, frá:

90.900 kr.
– með hálfu fæði
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2–11 ára. 
Flogið út 1. júní. Netverð á mann m.v. 2 fullorðna frá 103.000 kr

Guitart Central Park I Gold 

28. júlí–5. ágúst
Express ferðir bjóða einstaka ævintýra- og sælkeraferð 
til Toscana. Þetta verður sannarlega ógleymanlega ferð. 
Fararstjóri verður Halldór E. Laxness  sem gjörþekkir 
héraðið. Meðal annars verður farið til Flórens, Pisa, 
Lucca, Siena og Montecarlo. 

ÆVINTÝRAFERÐ
TIL TOSCANA

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, akstur til og frá 
flugvelli, gisting á 4* hóteli með morgun- og kvöldverði. Skoðunarferðir 
og akstur. Íslensk fararstjórn allan tímann.

Verð á mann í tvíbýli frá

199.900 kr.
Fullt fæði

16.-18. júlí
Express ferðir ætla að skella sér á tónleika með 
Madonnu í samvinnu við 2 DO IN LONDON. Þetta eru 
einu tónleikar Madonnu í ár svo það væri tóm vitleysa 
að láta þá framhjá sér fara. Tónleikarnir verða í Hyde 
Park sem er í miðri London.

MADONNA Í
LONDON

Innifalið: Flug með sköttum öðrum greiðslum, gisting 4* hóteli 
í 2 nætur ásamt morgunverði og miði á tónleikana.

Verð á mann í tvíbýli frá

117.900 kr
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á góðu 3* 
hóteli með morgunverði og þríréttuðum kvöldverði, akstur til og frá 
flugvelli, íslensk fararstjórn. Ekki innifalið: Skoðunarferðir.
ATH. Lágmarksþátttaka er 20 manns.

Verð á mann í tvíbýli frá

199.900 kr.

BÓKAÐU 
NÚNA!
TAKMARKAÐ

SÆTAFRAMBOÐ

STUTT TIL

BARCELONA

Sérferð Sérferð Tónleikar
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Ævintýrasumarið 2012
CISV á Íslandi auglýsir nokkur laus pláss fyrir hressa stráka 
og stelpur á aldrinum 12 - 13 ára í unglingaskipti nú í sumar. 
Unglingaskipti CISV eru einstök lífsreynsla þar sem íslenskum 
ungmennum gefst tækifæri til að búa á erlendu heimili í tvær 
vikur. Með sama hætti taka svo íslensku ungmennin á móti 
erlendum félögum sínum í tvær vikur. Fararstjórar sjá um 
meginhluta dagskrárinnar, t.d. leiki, skoðunarferðir, sundferðir, 
útilegur, tónlist og margt fleira en ungmennin taka einnig þátt 
í daglegu heimilislífi. 
Þetta er einstakt tækifæri fyrir 12 - 13 ára unglinga

Ennfremur eru laus pláss í alþjóðlegar Youth meeting sumar-
búðir í Japan  11. - 18. ágúst 2012. Þar koma saman 30 
ungmenni frá 5 þjóðum og skipuleggja dagskrá samkvæmt 
hugmyndfræði CISV.
Laust fyrir 14 - 15 ára stráka

Nánar um CISV á Íslandi á www.cisv.is
Beinið fyrirspurnum á cisv@cisv.is eða í síma 8611122

Aðstandendur kvikmyndarinnar Prometheus fóru til 
Parísar á dögunum þar sem þeir kynntu myndina fyrir 
fjölmiðlafólki. Myndarinnar hefur verið beðið með 
þó nokkurri eftirvæntingu en hún er ekki frumsýnd 
fyrr en í byrjun júlí. Íslendingar bíða margir hverjir 
 spenntir en hluti af tökunum fór fram hér á landi, meðal 
annars við Dettifoss. 

Leikaranir Charlize Theron, Michael Fassbender og 
Noomi Rapace mættu til leiks hýr á brá annað en leik-
stjórinn Ridley Scott sem gaf ljósmyndurum alvar-
legri svip. Mikið var rætt um klæðnað Theron og 
Rapace en blár kjóll Theron þótti skyggja á hvít 
jakkaföt sænsku leikkonunnar. 

PROMETHEUS 
KYNNT Í PARÍS

Fancis Bean Cobain, dóttir Kurts 
Cobain heitins og Courtney Love, 
er búin að fá sig fullsadda af 
móður sinni. Nýjasta útspil Love 
var að skrifa á Twitter síðu sína 
að Dave Grohl, fyrrum trommari 
Nirvana og núverandi söngvari 
Foo Fighters, hafi verið að reyna 
við dóttur sína. Francis Bean er 
æf vegna skilaboðanna og segir 
móður sína ljúga. „Ég reyni að 
skipta mér helst ekki af því sem 
móðir mín gerir en nú fór hún yfir 
strikið. Dave Grohl hefur aldrei 
reynt við mig og við erum ekkert 
meira en vinir. Ég er hamingjusöm 
í mínu sambandi,“ segir Francis 
Bean við E!Online en hún er trú-
lofuð kærasta sínum Isaiah Silva. 

Talsmaður Dave Grohl segir 
tónlistarmanninn í uppnámi vegna 
ásakana Love. „Ásakanirnar eru 
niðurlægjandi og ekki sannar. Því 
miður segja þær meira um Love 
sem enn og aftur notar Twitter 
vefinn til að búa til vandræði.“

Samband mæðgnanna hefur 
aldrei verið dans á rósum og árið 
2009 missti Love forræðið yfir 
Frances Bean, sem í dag er 19 ára 
gömul. 

Sakar Love um að 
ljúga á Twitter

KOMIN MEÐ NÓG Francis Bean Cobain 
segir móður sína Courtney Love ljúga á 
samskiptavefnum Twitter. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Crystal Humphries, kærasta 
leikarans Sam Worthington, vissi 
ekki að kærastinn var frægur 
fyrr en þau voru komin á fast. 

Humphries starfaði sem bar-
þjónn þegar hún kynntist Wort-
hington en parið hefur verið 
saman í tæpt ár og deilir  heimili 
á Havaí. „Hann sótti staðinn sem 
hún vann á reglulega og bauð 
henni loks á stefnumót. Þegar 
vinur hennar sagði henni frá því 
hver kærastinn væri varð hún 
mjög hissa,“ hafði tímaritið Star 
eftir heimildarmanni sínum. 

Worthington varð heims frægur 
eftir leik sinn í kvikmyndinni 
Avatar og hefur síðan þá leikið í 
stórmyndum á borð við Clash of 
the Titans og Wrath of the Titans.

Kærastinn 
kom á óvart

KOM Á ÓVART Það kom Crystal Hump-
hries á óvart að kærasti hennar, Sam 
Worthington, væri þekktur maður.

NORDICPHOTOS/GETTY

BLÁKLÆDD
Leikkonan 
Charlize 
Theron var í 
bláum kjól og 
var ófeimin 
við að stilla 
sér upp 
fyrir framan 
mynda-
vélarnar. 

TÖFFARI Leikkonan Noomi Rapace var í 
hvítklædd frá toppi til táar. 

FLOTTUR Írski leikarinn Michael Fass-
bender var að sjálfsögðu mættur en 
hann leikur eitt af aðalhlutverkum 
myndarinnar.

35 ÁR  fyllir leikkonan Sarah Michelle Gellar í dag en hún leikur þessa dagana í sjón-
varpsþáttaröðinni Ringer sem er sýnd í Bandaríkjunum. 
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Stórhljómsveitin Nýdönsk mun 
halda upp á 25 ára afmæli sitt 
með tveimur tónleikum í septem-
ber, í Hörpu þann 22. september og 
í Hofi á Akureyri þann 29. septem-
ber, eins og Fréttablaðið greindi 
frá á dögunum.

Margir góðir gestir munu slást 
í för með meðlimum Nýdanskrar 
og taka með þeim nokkur ódauð-
leg lög. Nú þegar hefur verið stað-
fest um þátttöku Gus Gus söng-
konunnar Urðar Hákonar dóttur, 

þeirra Högna Egilssonar og 
 Sigríðar Thorlacius úr  Hjálmum, 
Kristjáns Kristjánssonar (KK) og 
Svanhildar Jakobsdóttur. Bryndís 
Halla Gylfadóttir, sellóleikari, og 
Samúel Jón Samúelsson, básúnu-
leikari, munu einnig láta ljós sitt 
skína.

Í tilefni afmælisársins munu 
ýmsir listamenn endurgera lög 
hljómsveitarinnar. Þar á meðal er 
KK sem nýlega tók upp lagið  Frelsið 
sem hefur hlotið mikla athygli. 

Urður og Högni syngja 
með Nýdanskri

AFMÆLISTÓNLEIKAR
Nýdönsk heldur tvenna tónleika í 

september til að fagna tuttugasta 
og fimmta aldursári sínu. Urður 

úr Gus Gus og Högni úr 
Hjaltalín syngja með á tón-
leikunum.

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.ISFÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW STOD2 IS
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T I L B O Ð S B Í Ó laugardagur - sunnudagur

battleship kl. 1 12 
amercan pie: reunion kl. 1 12
lorax 3d/2d kl. 1 l

iron sky kl. 3.30 12
hunger games kl. 3 12
lorax 3d kl. 3  l
lorax 2d kl. 3.30  l
 

tryggðu þér miða á sambio.is

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ
MÖGNUÐ ÞRÍVÍDD

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

LAUGARDAGUR: IRON SKY 18:00, 20:00, 22:00  INDLAND: 
HÁLSMENIÐ 17:00  INDLAND: VÉLMENNI 20:15  CARNAGE 
20:00, 22:00  BARÁTTAN UM LANDIÐ 18:00  MARGIN CALL 
17:50  SVARTUR Á LEIK (ENGL. SUBS) 20:00 SUNNUDAGUR:
IRON SKY 18:00, 20:00, 22:00  INDLAND: VÉLMENNI 17:00 
 INDLAND: STÓRI DAGURINN 20:15  CARNAGE 20:00, 23:00 
 BARÁTTAN UM LANDIÐ 18:00  MARGIN CALL 20:00, 22:10 
 SVARTUR Á LEIK (ENGL. SUBS) 17:40, 22:20                                                   
ÍSL. TEXTI ENG. SUBS     

11.-20. APRÍL

INDVERSK
KVIKMYNDAHÁTÍÐ

IRON SKY
         KÖLT-GRÍNMYND ÁRSINS!

-betra bíó

Hljómsveitin Klezmer Kaos  heldur 
útgáfutónleika á Nasa þann 28. 
apríl næstkomandi í tilefni af 
útgáfu fyrstu plötu sveitarinnar, 
Froggy, er kom út í byrjun árs. 
Söngkona sveitarinnar er íslensk 
en aðrir meðlimir hennar eru 
franskir að uppruna.

Klezmer Kaos er skipuð þeim 
Heiðu Björgu Jóhanns dóttur, 
Charles Rappoport, Pierre 
 Polveche, Sylvain Plommet og 
Laurent Lacoult og hefur  sveitin 
komið víða fram í Evrópu sem 
og samið tónlist fyrir franskar 
heimildar myndir. 

Hljómsveitin spilar blöndu af 
hefðbundinni klezmer-tónlist og 
jiddískum og íslenskum þjóðlaga-
arfi. Heiða Björg, sem hefur verið 
búsett í París frá árinu 2004, segir 
klezmer-tónlist eiga uppruna sinn 

að rekja til Austur-Evrópu og eiga 
margt skylt með sígaunatónlist.

„Ég kynntist klezmer-tónlist 
fyrst á Íslandi, þó það kunni að 
þykja furðulegt, þegar ég stundaði 
nám á klarinett í Tónlistarskóla 
Reykjavíkur. Stuttu síðar  stofnaði 
ég mína fyrstu hljómsveit sem 
var þó aðeins til í nokkra mánuði,“ 
útskýrir Heiða. 

Klezmer Kaos var stofnuð í 
 byrjun ársins 2007 og var fyrsta 
plata sveitarinnar tekin upp í 
 Tankinum á Flateyri. „Við byrjuð-
um á því að taka upp í París en skil-
yrðin þar voru þannig að ef flugvél 
flaug fram hjá tökuverinu urðum 
við að hætta að spila. Við  ákváðum 
því að hætta og byrja aftur frá 
grunni í Tankinum.“

Miðasala er hafin á Midi.is og er 
miðaverð 3.000 krónur.  - sm

Hættu tökum vegna 
hávaða í flugvél Rokkarinn Axl Rose af þakkaði 

inntöku hans í Rock and Roll 
Hall of Fame um helgina sem 
leið. Söngvarinn, sem sló í gegn 
með Guns N‘ Roses í lok níunda 
áratugarins, bað aðdáendur 
hljómsveitarinnar afsökunar á 
synjun sinni.

„Ég neyðist til þess af 
afþakka inntöku mína sem 
meðlimur Guns N‘ Roses inn í 
Rock and Roll Hall of Fame,“ 
skrifaði rokkarinn í bréfi. 
Hann segir ástæðu þessa vera 
þá að enn ríki mikið ósætti 
milli hans og annarra meðlima 
hljómsveitarinnar. 

Í öðrum fréttum af Rose 
þá sást til hans snæða kvöld-
verð með söngkonunni Lönu 
Del Ray fyrir skemmstu og 
telja margir að hér sé nýtt 
 músíkalskt par á ferð.

Axl vill ekki 
vera með 

Verður ekki með Axl Rose vill ekki 
vera tekinn inn í Rock and Roll Hall 
of Fame með öðrum meðlimum 
Guns N´ Roses. NoRdicpHtos/Getty

Spilar klezmer-
tónliSt Heiða 
Björg Jóhannsdóttir 
er söngkona hljóm-
sveitarinnar Klezmer 
Kaos. sveitin spilar 
tónlist sem á rætur 
að rekja til Austur-
evrópu.

Séð og Heyrt/kvikmyndir.iS fréttablaðið

“frumleg og meinfyndin Sýra 
Sem þarf að Sjá til að trúa!”
- tómaS valgeirSSon, kvikmyndir.iS

t.v. - vikan/Séð og Heyrt þ.þ. fréttatíminndrePfyndin mynd!

beSta mynd árSinS um naSiSta á 
tunglinu í framtíðinni!

Smárabíó HáSkólabíó 5%nánar á miði.iSgleraugu Seld Sér 5%

nánar á miði.iS

battleSHiP kl. 1 (tilboð) - 3 -  5.15 - 8 - 10.45  12
battleSHiP lúXuS  kl. 2 - 5 - 8 - 10.45  12
american Pie reunion kl. 1 (tilboð) -  5.30 - 8 - 10.30  12
loraX – íSlenSkt tal 2d  kl. 1 (tilboð) - 3  l
loraX – íSlenSkt tal 3d  kl. 1 (tilboð) - 3 - 6  l
Hunger gameS  kl. 5 - 8 – 11*  12
Svartur á leik  kl. 8 - 10.30  16
*aðeinS laugardag  ** aðeinS Sunnudag

borgarbíó

21 jumP Street forSýning  kl. 10.20*  14
iron Sky kl.  3.30 (tilboð) - 5.45 - 8 - 10.15**  12
battleSHiP  kl. 3 (tilboð) - 6 - 9  12
titanic 3d óteXtuð  kl. 5  10
loraX – íSlenSkt tal 3d  kl. 3 (tilboð)  l
loraX – íSlenSkt tal 2d  kl. 3 (tilboð)  l
Hunger gameS  kl. 9  12
Svartur á leik  kl. 5.30 - 8 - 10.30  16

battleSHiP  kl. 8 - 10.20 12 
american Pie: reunion  kl. 8 - 10.10 12 
Hunger gameS  kl. 5.30 12
Svartur á leik  kl. 5.50   16
loraX 3d kl. 2 (tilboð) - 3.50                            loraX 2d kl. 2 (tilboð) - 3.50 l

BATTLESHIP 4, 7, 10(POWER)
AMERICAN PIE: REUNION 5.45, 8, 10.20
LORAX 2D ISL TAL 2, 4
LORAX 3D ISL TAL 2, 4
HUNGER GAMES 7, 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

HHHH
T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

A.L.Þ - MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

HHHH
Þ.Þ. - Fréttatíminn

ÍSLENSKT TAL

POWERSÝNING
KL. 10

 

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

BRIDESMAIDS
eru æðisleg í þessari frábæru gamanmynd

 „SCOTT EFFORTLESSLY 
STEALS THE SHOW“

– L.S. EW.com

„SEXY, SOPHISTICATED AND SAVVY“
– P.H. Boxoffice Magazine

„FRIENDS WITH KIDS IS THE BEST 
BREEDER MOVIE IN YEARS“
– D.E. NEW YORK MAGAZINE

„KRISTEN WIIG IS SERIOUSLY GOOD“
– P.T. ROLLING STONE

Kristen Wiig, Jon Hamm, Maya Rudolph og Chris O’Dowd úr

MÖGNUÐ ÆVINTÝRAMYND Í

SAM WORTHINGTON   ROSAMUND PIKE   RALPH FIENNES   LIAM NEESON
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MÖGNUÐ SPENNUMYND

Hörku Spennutryllir 
frá framleiðendum
“Girl with the Dragon 
Tattoo” og “Safe 
House”.

ÁLFABAKKA
12

14

14

12

12

12

12

12

12

12

12

V I P

L

L

L

L

L

L

7

7

AKUREYRI

BATTLESHIP KL. 1 - 3 - 5:20 - 8 - 10:40 2D
BATTLESHIP VIP KL. 3 - 5:20 - 8 - 10:40 2D
COLD LIGHT OF DAY KL. 5:50 - 8 - 10:40 2D
AMERICAN PIE  KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20 2D
WRATH OF TITANS KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 3D
FRIENDS WITH KIDS KL. 5:50 2D
GONE KL. 8 2D
JOHN CARTER KL. 10:40 2D
FJÖRFISKARNIR M/ ÍSL. TALI KL. 1:30 - 3:40 2D
JOURNEY 2 KL. 1:30 - 3:40 2D
DÝRA FJÖR 3D  M/ ÍSL. TALI KL. 1 3D
THE MUPPETS MOVIE KL. 1 2D

L

L

L

14

12

12

KRINGLUNNI
LA TRAVIATA ÓPERA Í BEINI ÚTSENDINGU  KL. 5 
COLD LIGHT OF DAY KL. 5:50 - 8:30 - 10:40 
(SÝND SUNNUD. KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10)
WRATH OF THE TITANS KL. 8 - 10:10 
(SÝND SUNNUD. KL. 5:50 - 8 - 10:10)
GONE KL. 5:50 - 8 - 10:10  2D
FJÖRFISKARNIR M/ ÍSL. TALI KL. 3:40 2D
DÝRA FJÖR 3D M/ ÍSL. TALI KL. 3:40 3D

3D

3D

2D

FRÍÐA OG DÝRIÐ ÍSL TAL KL. 2  3D
TITANIC 3D KL. 4  3D
THE COLD LIGHT OF DAY KL. 8 - 10:10 2D
FJÖRFISKARNIR KL. 2 2D
FRIENDS WITH KIDS KL. 4  2D
JOHN CARTER KL. 17:40 2D
GONE KL. 8 2D
WRATH OF THE TITANS KL. 10:10 2D

16

14

12

12

12

L

L

L

KEFLAVÍK

BATTLESHIP KL. 8 2D
COLD LIGHT OF DAY KL. 10:40 2D
GONE KL. 8 2D
AMERICAN PIE : REUNION  KL. 5:30 2D
SVARTUR Á LEIK KL. 10 2D
LORAX M/ÍSL. TALI  KL. 1:30 - 3:30 3D
FRIENDS WITH KIDS KL. 5:50 2D
SKRÍMSLI Í PARÍS M/ÍSL. TALI KL. 2 - 4 2D

EGILSHÖLL

16

7

12
12

12

L

L

L

12

BATTLESHIP  2 - 2:50 - 5:10 - 8 - 10:10 - 10:50 2D
THE COLD LIGHT OF DAY KL. 5:50 - 8 - 10:20 2D
TITANIC KL. 8 3D
WRATH OF THE TITANS KL. 5:40 - 8 2D
PROJECT X KL. 5:50 2D
JOHN CARTER KL. 3 2D
JOURNEY 2 KL. 1 - 3. 2D
FJÖRFISKARNIR KL. 1 2D
FRÍÐA OG DÝRIÐ KL. 1 3D

12

L

L

SELFOSS
16SVARTUR Á LEIK KL. 6 - 8 - 10:10

GONE KL. 6 - 8 - 10:10
PUSS IN BOOTS M/ ÍSL. TALI KL. 2 - 4
FJÖRFISKARNIR M/ ÍSL. TALI KL. 2 - 4
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NÚ Í FULLUM GANGI

FRÁ 5. TIL 29. APRÍL

OPIÐ ALLA DAGA FRÁ 11 TIL 18

GÍFURLEGT ÚRVAL AF ÖLLUM TEGUNDUM 
TÓNLISTAR, HLJÓÐBÓKA OG DVD MYNDA 

NÚ Í FULLUM GANGI

OPIÐ ALLA DAGA FRÁ 11 TIL 18

13 titlar
BD limBD limited extended edition

Strákarnir í Trackshittaz, sem keppa í Euro-
vision fyrir hönd Austurríkis, hafa breytt sviðs-
framkomunni í atriði sínu fyrir keppnina í Bakú.

Í atriðinu í austurrísku undankeppninni var 
mikið notast við neonljós á sviðinu og voru dans-
ararnir til dæmis klæddar í samfestinga með 
neonröndum. Af öryggisástæðum verður ekki 
hægt að hafa sviðið í Bakú alveg myrkvað og 
mun neonlýsingin því ekki skila sér eins vel til 
áhorfenda. Fjölmiðlafulltrúi hópsins, Roman 
Horacek, sagði aðdáendur þó ekki þurfa að 

örvænta því von væri á flottara atriði fyrir vikið. 
Austurríki keppir í fyrri undankeppninni þann 

22. maí, ásamt okkur Íslendingum, og verða 
strákarnir þeir sextándu í röðinni á sviðið.  - trs

Engin neonljós 

HRESSIR TRACKSHITTAZ-DRENGIR Öryggisreglur gerðu það 
að verkum að austurrísku strákarnir þurftu að breyta atriðinu 
sínu fyrir keppnina í Bakú.

42 DAGAR í aðalkeppni Eurovision

Sjónvarpstjarnan Khloe Kardashian segist 
hafa varað systur sína Kim við hjóna-
bandi hennar og Kris Humphries körfu-
boltastjörnu. 

Í viðtali við Ellen DeGeneres viður-
kennir hún að hafa líkað við Kris sem 
persónu en ekki sem eiginmann 
systur sinnar. Hún segir einnig 
frá því að hún var sú eina sem 
var hreinskilin og sagði Kim 
að henni  litist ekki vel á 
samband þeirra. 

Khloe líkar mun 
betur við þá hugmynd 
að Kim og Kanye West, 
sem er fjölskylduvinur 
Kardashian- fjölskyldunnar, 
verði saman.

Varaði við Humphries

Leikkonan Jennifer Love Hewitt 
lýsti því yfir í spjallþætti Ellen 
Degeneres að henni þætti söngv-
arinn Adam Levine myndarlegur 
og að þau gætu orðið flott par. 

„Þetta er mikið hrós og þetta 
var fallega sagt af Jennifer, en ég 
mun ekki láta ummælin stíga mér 
til höfuðs,“ sagði Levine þegar 
hann var spurður út í ummælin. 
Söngvarinn hætti nýverið með 
ofurfyrirsætunni Önnu V.

Þakkar Love 
fyrir hrósið

ÞAKKAR HRÓSIÐ Adam Levine þakkaði 
Jennifer Love Hewitt falleg orð í sinn 
garð. NORDICPHOTOS/GETTY

HREINSKILIN Þær Khloe og 
Kim eru hreinskilnar systur.

Leikkonan Anne Hathaway fer 
með hlutverk Kattarkonunnar, 
eða Catwoman, í væntanlegri 
kvikmynd um Batman. Hathaway 
þurfti að gangast undir stranga 
líkamsþjálfun fyrir verkið.

Að sögn leikstjóra myndarinnar, 
Christopher Nolan, verður Kattar-
konan dekkri og sterkari en áður 
og því þurfti Hathaway að undir-
búa sig líkamlega fyrir hlutverkið. 
„Ég þurfti að taka miklum líkam-
legum breytingum og ég gekk út af 
fyrsta fundinum með Christopher 
og beint inn í líkamsræktarsalinn. 
Ég var þar næstu mánuðina,“ sagði 
leikkonan sem leitaði einnig fanga 
hjá leikkonunum Hedy Lamarr og 
Jean Harlow og til teiknimynda-
bókanna um Batman.

Dekkri og 
sterkari

STERKARI Kattarkona Anne Hathaway 
verður sterkari og dekkri en áður.

NORDICPHOTOS/GETTY
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BURSTAR í vél-
sópa á lager 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- flestar
  stærðir

STJARNAN OG ÍBV  geta í dag komist í undanúrslit í úrslitakeppni N1-deildar kvenna í handbolta þegar leikir 
tvö fara fram í sex liða úrslitunum. Stjarnan vann HK 32-29 í fyrsta leik og ÍBV vann Gróttu 26-19. Tvo sigra þarf til að 
komast í undanúrslitin þar sem bíða topplið Vals og Fram sem sátu hjá í fyrstu umferðinni. Fari einvígin í oddaleik fara 

þeir fram á mánudaginn. 

KÖRFUBOLTI Njarðvíkurkonur fá í 
dag annað tækifæri til að tryggja 
sér Íslandsmeistaratitilinn í 
kvennakörfunni þegar þær heim-
sækja Hauka í Schenker-höllinni 
á Ásvöllum. 

Leikurinn hefst klukkan 16.00 
en staðan í úrslitaeinvíginu er 2-1 
fyrir Njarðvík eftir dramatískan 
endurkomusigur Haukakvenna í 
Ljónagryfjunni á miðviku daginn 
var. Njarðvík vann tvo fyrstu 
 leikina með því að eiga frá bæran 
lokaleikhluta og það hefur því 
verið spenna í öllum leikjunum.

Njarðvíkurkonur töpuðu 3-0 í 
úrslitunum í fyrra en eru á góðri 
leið með að breyta silfri í gull og 
þær ættu að eiga góðar  minningar 
frá Ásvöllum þar sem þær hafa 
unnið þrjá nokkuð sannfærandi 
sigra á þessu tímabili. 

Haukasigur þýðir oddaleik í 
Ljónagryfjunni á þriðjudaginn 
kemur en það yrði þá þriðji odda-
leikurinn um Íslandsmeistara titil 
kvenna á síðustu fjórum árum. 
Haukakonur unnu KR í oddaleik 
2009 og KR-konur unnu Hamar í 
oddaleik árið eftir.  - óój

Njarðvíkurkonur fá annað tækifæri til að tryggja sér fyrsta Íslandsmeistaratitilinn:

Þriðji oddaleikurinn á 4 árum?

MIKIL SPENNA Margrét Rósa Hálfdanar-
dóttir og Salbjörg Sævarsdóttir berjast 
hér um boltann í leik 3. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

KÖRFUBOLTI Það ráku margir upp 
stór augu þegar Bandaríkja-
maðurinn Joseph Henley  birtist 
allt í einu á gólfi Icelandic Glacial- 
hallarinnar í Þorlákshöfn á 
fimmtudagskvöldið, klæddur í 
Þórs búninginn og klár í slaginn í 
mikilvægan leik gegn KR í úrslita-
keppninni í Iceland Express-deild 
karla. Benedikt Guðmundsson, 
þjálfari liðsins, hafði þá fengið Hen-
ley til landsins með skömmum fyr-
irvara en hann fékk þær fréttir dag-
inn fyrir leik að Matthew Hairston 
myndi ekki spila meira á tímabilinu.

„Þá voru góð ráð dýr. Ég  settist 
niður fyrir framan tölvuna og 
reyndi að redda einhverju. Ég vissi 
af þessum strák og þremur tímum 
síðar var hann búinn að samþykkja 
að koma,“ sagði Benedikt. Henley 
lenti á Keflavíkurflugvelli laust 
fyrir klukkan fimm í gær og var 
kominn til Þorlákshafnar um sex-
leytið. Hann hitti þjálfarann í fyrsta 
sinn 45 mínútum fyrir leikinn sem 
Þórsarar svo unnu örugglega.

„Það var ágætt að hann komst 
til landsins í tæka tíð en það var 
ekki haft neitt sérstaklega fyrir 
því. Ef hann hefði ekki komist hefði 
þurft að hafa það – við hinir vorum 
búnir að undirbúa okkur vel fyrir 
 leikinn,“ segir Benedikt.

Hairston hefur haft mikilvægu 
hlutverki að gegna í vetur en meiðsli 
hafa verið að plaga hann síðast liðnar 
vikur. Hann reyndi þó að þrauka 
fyrsta leikinn í einvígi KR og Þórs.

„Hann hafði meiðst illa á 
 hælnum og bæklunarlæknir sagði 
að  meiðslin væru orðin það slæm 
að sprautumeðferð myndi engu 
bjarga. Hann þyrfti einfaldlega að 
hvíla í um átta vikur,“ segir Bene-

dikt. „Henley var að spila með liði 
í Þýskalandi en tímabilinu hans þar 
var lokið. Hann vildi koma – aðal-
lega til að sanna sig fyrir næsta ár. 
Ég sagði honum því bara að drífa 
sig og að við skyldum skoða hann í 
úrslitakeppninni.“

Henley skilaði sínu. Hann skoraði 
þrettán stig og tók sex fráköst á 26 
mínútum sem er nánast sama töl-
fræði og hann hafði að meðaltali í 
Þýskalandi í vetur. „Okkur gekk vel 
í leiknum og því gat ég leyft honum 
að vera lengur inni á en ég hafði 
annars gert. Ég var þó ekki að stóla 
á hann en hann studdi vel við aðra 
leikmenn og gerði sitt vel.“

KR-ingar taka svo á móti læri-
sveinum Benedikts á heimavelli 

sínum annað kvöld og vill þjálfarinn 
ekki segja hvaða væntingar hann 
hafi til Henley. „Ég sé kannski betur 
á fyrstu æfingunni hans í kvöld hvað 
hann hefur fram að færa,“ sagði 
Benedikt í léttum dúr en viðtalið var 
tekið fyrir æfinguna í gær.

Staðan í rimmu KR og Þórs 
er jöfn, 1-1. „Við vorum nálægt 
 sigrinum í fyrsta leiknum, tókum þá 
í næsta leik og við höfum  ekkert að 
óttast fyrir þriðja leikinn. Ég þarf 
bara að passa upp á að menn haldi 
ekki að þeir séu orðnir betri en KR-
ingarnir. Þeir eru með stóra liðið í 
seríunni og langflestir sem reikna 
með sigri þeirra. Við þurfum bara 
að halda okkur við það sem við 
höfum gert.“ eirikur@frettabladid.is

Hittust fyrst rétt fyrir leik
Bandaríkjamaðurinn Joseph Henley var búinn að vera á landinu í rúmar tvær 
klukkustundir þegar hann spilaði í leik Þórs frá Þorlákshöfn og KR á fimmtu-
dagskvöldið. „Ekki óskastaða fyrir neitt félag,“ sagði Benedikt Guðmundsson.

HÁRPRÚÐUR Í STAÐ HAIRSTON Joseph Henley átti góða innkomu í leik Þórs og KR 
þrátt fyrir að hafa lent í Keflavík rúmum tveimur tímum fyrir leik. MYND/JÓN BJÖRN

IE-deild karla:
Stjarnan-Grindavík    68-71
Stjarnan: Justin Shouse 16/8 fráköst/6 
stoðsendingar, Jovan Zdravevski 15/6 fráköst, 
Keith Cothran 14/9 fráköst, Guðjón Lárusson 6, 
Renato Lindmets 6/10 fráköst/5 stoðsendingar/3 
varin skot, Marvin Valdimarsson 6/4 fráköst/5 
varin skot, Dagur Kár Jónsson 3, Sigurjón Örn 
Lárusson 2. 
Grindavík: Giordan Watson 24/6 fráköst/8 
stoðsendingar, J’Nathan Bullock 13/10 fráköst, 
Þorleifur Ólafsson 10/5 fráköst, Sigurður Gunnar 
Þorsteinsson 7/10 fráköst, Ólafur Ólafsson 7, 
Jóhann Árni Ólafsson 5/6 fráköst, Ryan Pettinella 
3/4 fráköst, Páll Axel Vilbergsson 2

ÚRSLIT

HANDBOLTI Handboltafélag Akur-
eyrar réð í gær þá Heimi Örn 
Árnason og Bjarna Fritzson sem 
þjálfara karlaliðsins næstu tvö 
árin. Þeir taka við starfinu af 
Atla Hilmarssyni sem lætur af 
störfum í lok leiktíðar eftir tvö 
ár með félagið. Ekki liggur fyrir 
hvort Atli muni þjálfa annað lið 
næsta vetur.

Sævar Árnason mun áfram 
verða aðstoðarþjálfari liðsins líkt 
og síðustu ár.

Ráðning þeirra félaga vekur 
nokkra athygli enda báðir leik-
menn liðsins og þeir munu spila 
áfram með liðinu. Hvorugur 
hefur reynslu af því að þjálfa kar-
lalið í meistaraflokki og verður 
áhugavert að sjá hvernig nýliðun-
um gengur að tvinna það saman 
að þreyta frumraun sína á þjálf-
arasviðinu á meðan þeir þjálfa 
líka.

Markvörðurinn Sveinbjörn Pét-
ursson og línumaðurinn Hörður 
Fannar Sigþórsson skrifuðu báðir 
undir nýjan samning við félagið 
í dag.

Sveinbjörn skrifaði undir 
tveggja ára samning við Norðan-
menn en samningur Harðar er til 
eins árs.  - hbg

Akureyri ræður nýja þjálfara:

Heimir og 
Bjarni þjálfa

HEIMIR ÖRN Fær að rífast í dómurum 
innan og utan vallar næsta vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Það er risahelgi í enska 
boltanum. Ekki aðeins fara 
fram áhugaverðir leikir í ensku 
úrvalsdeildinni því undanúrslita-
leikirnir í bikarkeppninni verða 
spilaðir á Wembley. 

Erkifjendurnir í Liverpool og 
Everton hefja leik klukkan 11.30 
í dag og á morgun er komið að 
Lundúnaliðunum Tottenham 
og Chelsea en sá leikur hefst 
 klukkan 17.00.

Liverpool er í miklum mark-
varðavandræðum enda eru 
bæði aðalmarkvörðurinn, Pepe 
Reina, og varamarkvörðurinn, 
 Alexander Doni, í leikbanni. Það 
kemur því í hlut Brad Jones að 
verja búrið hjá Liverpool í dag.
Jones er ekkert sérstaklega 
reynslumikill og hefur þess utan 
ekki verið í byrjunarliðinu síðan í 
desember árið 2010.

„Hann er spenntur rétt eins og 
allir aðrir. Hann hefur haldið sér 
í fínu formi í vetur þó svo hann 
hafi ekki gert ráð fyrir að spila. 
Hlutirnir breytast samt fljótt,“ 
sagði Kenny Dalglish, stjóri 
Liverpool, en hann vonast til þess 
að þeir Daniel Agger og Glen 
Johnson verði klárir í slaginn.
David Moyes, stjóri Everton, 
segir að sitt lið mæti til leiks með 
sjálfstraustið í lagi.

„Nýju leikmennirnir okkar 
hafa komið virkilega sterkir inn 
og breytt liðinu til hins betra. 
 Strákarnir sem voru fyrir hafa 
síðan bætt sinn leik og liðið er í 
virkilega góðu formi um þessar 
mundir. Við munum gera Liver-
pool erfitt fyrir í þessum leik,“ 
sagði Moyes borubrattur en búast 
má við átakaleik innan sem utan 
vallar á Wembley í dag.
 - hbg

Enski bikarinn:

Undanúrslitin 
um helgina

BRAD JONES Markvörður Liverpool 
verður undir smásjánni í dag.  
 NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar eru 
komnir í 2-0 í undanúrslitum Ice-
land Express-deildar karla eftir 
71-68 baráttusigur á Stjörnunni í 
Garðabænum í gærkvöldi. Grind-
víkingar komust upp með það að 
skora ekki í tæpar sex mínútur í 
fjórða leikhluta en þeir fóru í gang 
á hárréttum tíma og unnu fjórar 
síðustu mínútur leiksins 17-7.

„Það er gott að komast með 
sigur út úr þessum leik. Við vorum 
ekki að spila fallegan körfubolta og 
Stjarnan ekki heldur. Við  höfðum 
þetta af,“ sagði Helgi Jónas Guð-
finnsson, þjálfari Grindavíkur.

„Við erum búnir að vera í svona 
aðstöðu áður að þurfa að klára 
jafna leiki og höfum unnið. Það 
er að skila okkur hérna. Watson 
steig upp í kvöld og var frábær,“ 
sagði Helgi Jónas og það eru orð 
að sönnu.

Giordan Watson skoraði 12 af 24 

stigum sínum á lokakafla leiksins.
„Við ætlum ekki að fara fram úr 

sjálfum okkur. Við erum með 2-0 
forskot en ætlum ekki að hleypa 
þeim inn í seríuna á mánudaginn,“ 
sagði Helgi Jónas. Teitur Örlygs-
son kollegi hans hjá Stjörnunni var 
niðurlútur í leikslok enda staðan 
orðin mjög erfið fyrir Stjörnuna.

„Þetta var alveg ömurlegt og 
gríðarlega svekkjandi tap fyrir 
okkur,“ sagði Teitur en hans menn 
voru sjö stigum yfir þegar rúmar 
fjórar mínútur voru eftir. „ Vörnin 
var algjörlega til fyrirmyndar 
en við verðum að skora hinum 
megin,“ sagði Teitur en hvað er 
til ráða: „Núna þurfum við bara 
að fara út í Grindavík og vinna á 
mánudaginn. Þetta er heljarinnar 
veggur að klífa en við verðum að 
ráðast á hann og láta reyna á það,“ 
sagði Teitur. 

 - óój

Grindavík hélt sigurgöngunni áfram og er komið í 2-0 í undanúrslitaeinvígi sínu gegn Stjörnunni:

Ekki fallegur en mikilvægur Grindavíkursigur

ÁTÖK Það var ekkert gefið eftir í Ásgarði í gær. Justin Shouse sést hér kveinka sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Liverpool - Everton
Laugardag kl. 11.20

Chelsea - Tottenham
Sunnudag kl. 16.50

„El Clásico“
um næstu helgi

Barcelona - Real Madrid
Laugardaginn 21. apríl 
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Barcelona R

FÍ
TO

N
 /

 S
ÍA

Liverpool - Everton
Laugardag kl. 11.20

Chelsea - Tottenham
Sunnudag kl. 16.50

UPPGJÖRID Á SPÁNI 

Real Madrid
nn 21. apríl 

tu helgi
Real Madrid

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

216 KR. 
Á DAG

Stöð 2 Sport og fylgistöðvar

 KAUPTU ÁSKRIFT Á STOD2.IS

MISSTU EKKI AF STÓRVIÐBURÐUM MÁNAÐARINS

MEISTARADEILDIN UNDANÚRSLIT
Einvígi þeirra bestu

Barcelona - Chelsea
18. og 24. apríl

Real Madrid - Bayern München
17. og 25. apríl
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Nicorette forðaplástrar

Verð frá 3.535 kr.

Nicorette innsogslyf 

Verð frá 2.124 kr.

Nicorette fruitmint 
lyfjatyggigúmmí

Verð frá 679 kr.

fm 92,4/93,5

SKJÁReinn

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

Stöð 2

Endursýnt efni frá liðinni viku.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.00 Fréttir 07.03 Morgunandakt 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Á tónsviðinu 09.00 
Fréttir 09.03 Íslensk menning 10.00 
Fréttir 10.05 Veðurfregnir 10.15 En allt 
eru þetta orð 11.00 Guðsþjónusta í 
Dómkirkjunni í Reykjavík 12.00 
Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 13.50 
Útvarpsleikhúsið: Samræmd stafsetning 
frjáls 15.00 Á upplýsingaöld 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu 
17.25 Vestur um haf 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Óskalögin 
19.40 Fólk og fræði 20.10 Hljóðritasafnið 
21.05 Tilraunaglasið 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 
Sker 23.15 Sagnaslóð 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1

06.00 ESPN America 07.00 RBC 
Heritage 2012 (3:4) 10.45 Golf-
ing World 11.35 RBC Heritage 2012 
(3:4) 16.35 Inside the PGA Tour 
(15:45) 17.00 RBC Heritage 2012 
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 
Presidents Cup Official Film 2011 
(1:1) 23.40 ESPN America 

14.00 Heilsuþáttur Jóhönnu 14.30 
Undur Kenía 15.00 Frum kvöðlar 
15.30 Eldhús meistranna 16.00 
Hrafnaþing 17.00 Græðlingur 17.30 
Svartar tungur 18.00 Björn Bjarna-
son 18.30 Tölvur tækni og vísindi 
19.00 Fiskikóngurinn 19.30 Bubbi 
og Lobbi 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Einar Kristinn og sjávarútvegur 21.30 
Perlur úr myndasafni 22.00 Hrafna-
þing 23.00 Mótoring 23.30 Eldað 
með Holta

06.30 Pepsi MaX tónlist

12.05 dr. Phil (e)

14.20 dynasty (17:22) (e)

15.05 90210 (12:22) (e)

15.55 Britain‘s next Top Model 
(5:14) (e)

16.45 Once upon a Time 
(15:22) (e)

17.35 Franklin & Bash (1:10) (e)

18.25 girlfriends (4:13) 
Skemmtilegur gamanþáttur um vin-
konur í blíðu og stríðu.

18.55 solsidan (10:10) (e)

19.20 The Office (26:27) (e)

19.45 america‘s Funniest 
Home videos (1:48) (e)

20.10 Titanic - Blood & steel 
(1:12) Glæný þáttaröð í tólf hlutum 
sem segir frá því hvernig lúxusskipið 
Titanic varð að veruleika. Sagan hefst 
árið 1907 og er sögusviðið Belfast á 
Norður-Írlandi. Þar er fylgst með því 
hvernig staðið var að smíðum þess 
glæsimannvirkis sem Titanic var á 
sínum tíma. Þættirnir segja frá því 
hvernig skipið var byggt frá grunni, 
frá fólkinu sem kom að hönnun 
þess og sköpun. Leikstjóri er  Ciaran 
Donnelly og með helstu hlutverk 
fara Chris Noth, Billy Carter, Neve 
Campbell og Derek Jacobi

21.00 law & Order (5:22) Karl-
maður finnst látinn í íbúð sinni. Við 
nánari rannsókn kemur í ljós að 
hann hafi nýlega verið viðfangsefni 
sjónvarpsþáttar sem afhjúpar kyn-
ferðisglæpamenn.

21.50 The Walking dead (11:13) 
Hópurinn skiptist í tvær fylkingar yfir 
einum manni en afdrifarík ákvörðun 
liggur í loftinu.

22.40 Blue Bloods (9:22) (e)

23.30 Prime suspect (12:13) (e)

00.20 The defenders (2:18) (e)

01.05 The Walking dead (11:13) 
(e)

01.55 Whose line is it 
anyway? (39:39) (e)

02.20 smash Cuts (48:52) (e)

02.45 Pepsi MaX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar
10.30 Melissa og Joey (12:30)
10.52 Hljómskálinn (6:6) (e)
11.30 djöflaeyjan (e)
12.10 svellkaldar konur (e)
12.30 silfur Egils
13.50 Heimskautin köldu – 
síðustu óbyggðirnar (6:6) (e)
14.40 gerð Heimskautanna 
köldu (6:6) (e)
14.55 Emilíana Torrini á tón-
leikum (e)
15.50 snóker BEINT frá keppni í 
snóker með nýju keppnisfyrirkomulagi.
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 skellibær
17.40 Teitur
17.50 veröld dýranna (52:52) 
(Aniland)
17.55 Pip og Panik (e)
18.00 stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.30 veðurfréttir
19.40 landinn
20.15 Höllin (12:20) (Borgen)
21.15 sigfús Halldórsson Rætt 
er við Sigfús um tónlistina og hann 
syngur lögin sín.
22.15 sunnudagsbíó - Tígurinn 
og snjórinn (La tigre e la neve) 
Ástfangið ítalskt skáld situr fast í Írak 
þegar Bandaríkjamenn ráðast inn í 
landið.
00.05 silfur Egils (e)
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.15 Temple grandin
08.00 Rain man
10.10 Prince and Me II
12.00 arctic Tale
14.00 Rain man
16.10 Prince and Me II
18.00 arctic Tale
20.00 Temple grandin
22.00 stephanie daley
00.00 We Own the night
02.00 How Much do You love 
Me? 
04.00 stephanie daley 
06.00 goya‘s ghosts 

07.00 Barnatími stöðvar 2
12.00 nágrannar
13.25 american dad (14:18) 
13.50 american Idol (28:40) 
14.40 Friends (6:24) 
15.05 Hannað fyrir Ísland (4:7) 
15.50 Mad Men (1:13) 
16.40 The Middle (7:24) 
17.05 Mið-Ísland (4:8) 
17.40 60 mínútur Glænýr þáttur í 
virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi þar sem reyndustu 
fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla 
um mikilvægustu málefni.
18.30 Fréttir stöðvar 2
19.45 sjálfstætt fólk (26:38) 
Jón Ársæll heldur áfram mannlífs-
rannsóknum sínum, tekur hús á 
áhugaverðu fólki og kynnist því eins 
og honum einum er lagið. Þátturinn 
hefur hlotið flest verðlaun sjónvarps-
þátta í sögu Edduverðlaunanna en 
þetta er tíunda þáttatöðin.
20.20 The Mentalist (16:24) 
Fjórða serían af frumlegri spennu-
þáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt 
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögregl-
unnar í Kaliforníu. Hann á að baki 
glæsilegan feril við að leysa flókin 
glæpamál með því að nota hárbeitta 
athyglisgáfu sína. 
21.05 Homeland (6:13)
21.55 Boardwalk Empire (9:12) 
Önnur þáttaröð af þessari margverð-
launuðu seríu sem skartar Steve Bus-
cemi í hlutverki stórkallsins Nucky 
Thompson, sem réði lögum og 
lofum í Atlantic City á bannárunum.
22.40 60 mínútur
23.30 The daily show:  global 
Edition 
23.55 smash (6:15) 
00.40 game of Thrones (2:10) 
01.35 Medium (5:13) 
02.20 The Event (5:22) Hörku-
spennandi þættir um  venjulegan, 
ungan mann sem hafður er fyrir 
rangri sök. Ásamt kærustu sinni 
 lendir hann á flótta og áður en þau 
vita af eru þau orðin flækt í samsæri 
gegn forseta Bandaríkjanna.
03.05 sicko Mögnuð heimildar-
mynd frá Michael Moore sem gerir 
úttekt á bandarísku heilbrigðiskerfi 
og kemst að sláandi niðurstöðu, það 
er meingallað.
05.05 The Mentalist (16:24) 
05.50 Fréttir

13.45 vesalingarnir: 25 ára 
afmælis tónleikar

16.40 Íslenski listinn

17.05 Bold and the Beautiful

18.25 Falcon Crest (15:30) 

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval

19.40 njósnaskólinn 

20.10 american Idol (27:40) 
(28:40) 

22.20 Mið-Ísland (4:8)

22.50 damages (4:13) (5:13) 

00.15 Falcon Crest (15:30)

01.05 Íslenski listinn

01.30 sjáðu 

01.55 Fréttir stöðvar 2 

02.40 Tónlistarmyndbönd frá 
nova Tv 

06.40 Formúla 1: kína

09.10 liverpool - Everton

10.55 Muhammed and larry 
Einstök heimildamynd um  frægan 
boxbardaga í október 1980 þar sem 
Muhammad Ali og Larry Holmes 
börðust og áhrifin sem bardaginn 
hafði á þá báða. Ný viðtöl varpa nýju 
ljósi á bardagann og sýnd eru mynd-
brot sem aldrei hafa verið sýnd áður 
úr herbúðum beggja boxaranna fyrir 
bardagann.

11.50 Formúla 1: kína

14.20 spænski boltinn: Real 
Madrid - sporting

16.20 Fa Cup - Preview show

16.50 Tottenham - Chelsea 
BEINT 

19.00 Iceland Express: kR - 
Þór BEINT

21.00 Tottenham - Chelsea 

22.45 spænski boltinn: 
 levante - Barcelona

00.30 Iceland Express: kR - 
Þór

09.25 southampton - Reading

11.10 swansea - Blackburn

13.00 norwich - Man. City

14.50 Man. utd. - aston villa 
BEINT

17.00 sunnudagsmessan

18.20 sunderland - Wolves

20.10 sunnudagsmessan

21.30 Man. utd. - aston villa

23.20 sunnudagsmessan

00.40 WBa - QPR

02.30 sunnudagsmessan

06.05 EastEnders  08.05 QI  11.35 
Come Dine With Me  13.15 QI  15.45 
Come Dine With Me  18.15 The Graham 
Norton Show  19.00 Derren Brown: Trick 
or Treat  19.50 Peep Show  20.50 Live 
at the Apollo  21.35 The Graham Norton 
Show  22.20 Derren Brown: Trick or Treat  
23.10 Peep Show  00.00 Live at the 
Apollo  00.45 The Graham Norton Show  
01.30 Derren Brown: Trick or Treat  02.20 
QI  02.50 QI  03.20 QI  03.50 Derren 
Brown: Trick or Treat  04.15 The Weakest 
Link  05.45 Come Dine With Me   

09.10 Victorious  09.30 Ponyskolen  
10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 BingoBoxen  10.25 Planck - Rejsen 
mod oprindelsen  10.55 OBS  11.30 
Sømanden &amp; Juristen - historier fra 
et hospice  12.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken  12.45 Downton Abbey  14.00 
Cirkusrevyen 2011  16.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret  17.00 Ekspedition 
Guyana  18.00 Downton Abbey  19.00 
21 Søndag  19.40 Fodboldmagasinet  
20.05 Clement Søndag  20.50 McBride  
22.15 Blod, sved og ris  22.45 Den 
sidste fjende

10.15 Emma  11.15 Smartare än en 
femteklassare  12.15 Högklackat  12.45 
Svenska dialektmysterier  13.15 Suits  
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 Coacherna  19.30 Titanic  
20.15 The Big C  20.45 Rapport  20.50 
30 grader i februari  22.15 Smartare än 
en femteklassare  23.15 Rapport  23.20 
Mord i paradiset

08.10 Uventet besok  08.40 Karanba!  
09.10 Ut i naturen  10.10 Hund i huset  
10.40 Kampen om Michelin-stjernene  
11.40 Maestro  12.40 Ut i naturen  13.10 
Herskapelig redningsaksjon  14.00 Amigo 
Grande  14.30 Mesternes mester  15.30 
Underveis  16.00 Bokprogrammet  16.30 
Newton  17.00 Søndagsrevyen  17.45 
Sportsrevyen  18.05 Røldal NedOpp  
18.35 Verda vi skaper  19.25 Tess av 
slekta D‘Ubervilles  21.10 Kveldsnytt  
21.30 Filmbonanza  22.00 Filmens 
historie  23.00 Mesternes mester   

> stöð 2 kl. 21.05
Homeland
Spennan magnast með hverjum þættinum af Homeland sem hlaut 
Golden Globe-verðlaunin í janúar sem besti dramaþátturinn í 
sjónvarpi. Bandaríska leyniþjónustan reynir núna að komast 
að því hver hjálpaði hryðjuverkamanni sem var í haldi að 
fremja sjálfsmorð og allir sem komu nálægt honum eru 
sendir í lygapróf. Þar á meðal er hermaðurinn nick 
Brody sem var í átta ár gísl hryðjuverkamanna og 
leyniþjónustukonan Carrie mathieson er sannfærð 

um að hann hafi snúist á sveif með óvininum.

> Tom Cruise
„Það bregst ekki að í hvert skipti 
sem ég byrja á nýrri kvikmynd 
líður mér eins og ég hafi ekki 
hugmynd um hvað ég sé að 
gera.“
Meira að segja stórleikarar 
á borð við Tom Cruise 
efast stundum um sjálfa 
sig. Cruise var ungur og 
spengilegur þegar hann lék 
sjálfselskan bróður þroskaheftrar 
persónu Dustins Hoffman í myndinni 
Rain Man sem er sýnd á Stöð 2 Bíó í 
dag klukkan 08.00 og 14.00.
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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

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

17.00 Mótoring 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Mótoring 19.30 
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Græðlingur 21.30 Svartar tungur 22.00 
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og vís-
indi 23.00 Fiskikóngurinn 23.30 Bubbi og 
Lobbi 00.00 Hrafnaþing

Endursýnt efni frá liðinni viku.

06.00 ESPN America 08.10 RBC Heritage 
2012 (2:4) 11.10 Ryder Cup Official Film 
1999 12.45 Inside the PGA Tour (15:45) 
13.10 RBC Heritage 2012 (2:4) 16.10 Golf-
ing World 17.00 RBC Heritage 2012 (3:4) 
22.00 Presidents Cup Official Film 2009 
(1:1) 22.50 US Open 2006 - Official Film 
23.50 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.30 Dr. Phil (e)
13.00 Dynasty (16:22) (e)
13.45 Got to Dance (7:15) (e)
14.35 Mobbed (3:11) (e)
15.25 Hæfileikakeppni Íslands(3:6)(e)
16.15 The Firm (7:22) (e)
17.05 The Jonathan Ross Show (e)
17.55 Girlfriends (3:13) 
18.25 Necessary Roughness (1:12) (e)
19.15 Minute To Win It (e) 
20.00 America‘s Funniest Home 
 Videos (16:48) 
20.25 Eureka (14:20) Carter liggur á að 
leysa ráðgátu um bankarán í Eureka, annars 
er hætt við að bærinn geti flotið á brott.
21.15 Once Upon A Time (15:22) Emma 
ræður Ruby sem aðstoðarmanneskju á skrif-
stofu lögreglustjórans og í ævintýraheimi á 
Rauðhetta í vök að verjast þegar blóðþyrstur 
úlfur herjar á bæinn.
22.05 Saturday Night Live (15:22) 
22.55 Silence of the Lambs Spennu-
mynd frá árinu 1991 með stór leikurunum 
Jodie Foster og Anthony Hopkins. FBI-full-
trúinn Clarice Sterling leitar raðmorðingjans 
Buffalo Bill sem hefur unun af því að húð-
fletta konur. Til að reyna að skilja hvern-
ig svona ódæðismenn hugsa leitar Clarice til 
annars raðmorðingja, Hannibal Lecter, en til 
að öðlast trúnaðartraust hans þarf Clarice að 
opna sig. Bönnuð börnum.
00.55 Jimmy Kimmel (e)
02.25 Whose Line is it Anyway? (e)
02.50 Real Hustle (11:20) (e)
03.15 Smash Cuts (47:52) (e)
03.40 Pepsi MAX tónlist

06.30 Árla dags 06.36 Bæn 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 08.00 
Morgunfréttir 08.05 Við sjávarsíðuna 
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 
Listræninginn 15.20 Málstofan 16.00 
Síðdegisfréttir 16.05 Glæta 17.05 
Matur er fyrir öllu 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Leikritakvöld 
Útvarpsins 19.00 Þau stóðu í sviðsljós-
inu: Soffía Guðlaugsdóttir 20.00 Sjálfstætt 
fólk 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Fyrr og nú 
23.15 Stefnumót 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

08.00 Morgunstundin okkar

10.30 Óvænt heimsókn (1:5) (Uventet 
besøg) (e)

11.00 Hvað veistu? - Íspólarnir þrír 
(Viden om: De tre ispoler)

11.30 Leiðarljós (Guiding Light) (e)

12.55 Kastljós (e)

13.30 Íslandsmótið í hópfimleikum 
Upptaka frá Íslandsmótinu í hópfimleikum.

15.15 Páskaeggjahræra Hljóm skálans 
(e)

15.55 Útsvar (Grindavíkurb. - Reykjav.) (e)

17.05 Ástin grípur unglinginn (37:61) 
(The Secret Life of the American Teenager)

17.50 Táknmálsfréttir

17.58 Bombubyrgið (Blast Lab) (e)

18.25 Úrval úr Kastljósi

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Ævintýri Merlíns (1:13) (The 
 Adventures of Merlin II)

20.30 Hljómskálinn (6:6) 

21.05 Titanic (2:2) (Titanic) Ný bresk 
sjónvarpsmynd í tveimur hlutum.

22.40 Arnarauga (Eagle Eye) Jerry og 
Rachel þekkjast ekki en fá dularfull símtöl frá 
konu sem þau hafa aldrei hitt. Atriði í mynd-
inni eru ekki við hæfi barna.

00.35 Brettagaurinn (Paranoid Park) 
Hjólabrettastrákur missir tökin á lífi sínu eftir 
að hann á sök á því að öryggisvörður deyr. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.

01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

09.00 Fawlty Towers  09.30 Fawlty Towers  10.00 
My Family  10.30 My Family  11.00 My Family  
11.30 My Family  12.00 QI  13.00 QI  14.00 QI  
15.00 QI  16.00 Doctor Who  16.45 Doctor Who 
Confidential  17.00 Strictly Come Dancing  18.05 
Strictly Come Dancing  18.50 Come Dine With Me 
20.35 Come Dine With Me  21.25 Come Dine 
With Me  22.15 QI  23.15 QI  00.15 QI 

08.50 Aaron Stone  09.10 Victorious  09.40 
Troldspejlet  10.00 DR Update - nyheder og vejr  
10.10 Tidens tegn  10.55 Sign up  11.10 Jamie 
Olivers Amerika  12.00 Merlin  12.45 P3 Guld 
2012  14.10 Cirkusrevyen 2010  15.07 Sporløs skilt  
15.10 Sporløs  15.40 Før søndagen  16.00 Min 
sport på vej mod OL  16.20 Held og Lotto  16.30 
TV Avisen med vejret  16.55 SportNyt  17.05 
Mr. Bean  17.30 Limbo  18.00 Flubber  19.40 
Millennium. Pigen der legede med ilden  21.10 
Livet længe leve  23.05 Two Weeks

08.20 Norge rundt  08.45 Megafon  09.15 Min 
idrett  09.45 Brenner - historier fra vårt land  10.25 
Munter mat  10.55 Aldri annet enn bråk  12.15 
Jakta på lykka  12.45 Nasjonens skygge  13.30 
Herskapelig redningsaksjon  14.20 Den store 
reisen  15.10 Danmark fra kyst til kyst  16.10 
Popstokk  17.00 Lørdagsrevyen  17.45 Lotto-
trekning  17.55 Amigo Grande  18.25 Mesternes 
mester  19.25 Valens Rikskringkasting  19.55 
Titanic  21.00 Kveldsnytt  21.15 Titanic  23.10 Scott 
og Bailey  23.55 Dansefot jukeboks m/chat

09.50 Det söta livet  10.00 Rapport  10.05 
Bröderna Reyes  11.00 Från Lark Rise till Candleford  
12.00 Robins  12.30 Coacherna  13.00 Bilar, 50-tal 
och rock‘n‘roll  13.50 Hästkrafter  14.00 Rapport  
14.05 Handboll. Elitserien  15.50 Helgmålsringning  
15.55 Sportnytt  16.00 Rapport  16.15 Go‘kväll  
17.00 Sverige!  17.30 Rapport  17.45 Sportnytt  
18.00 Smartare än en femteklassare  19.00 Robins  
19.30 Mord i paradiset  20.25 Rapport  20.30 
Suits  21.15 Kaka på kaka  21.35 Bröderna Reyes  
22.30 Högklackat  23.00 Ishockey-VM damer

08.00 30 Days Until I‘m Famous
10.00 A Walk In the Clouds
12.00 Ævintýraferðin
14.00 30 Days Until I‘m Famous
16.00 A Walk In the Clouds
18.00 Ævintýraferðin
20.00 Stuck On You
22.00 Black Swan
00.00 The Last House on the Left
02.00 Pride 
04.00 Black Swan

07.00 Strumparnir
11.35 Njósnaskólinn 
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 American Idol (27:40) 
14.45 The Block (2:9) 
15.30 New Girl (9:24)
15.55 Two and a Half Men (15:16)
16.15 Týnda kynslóðin (30:32) 
16.40 ET Weekend
17.25 Íslenski listinn Tuttugu vinsælustu 
lög vikunnar eru kynnt ásamt tveimur nýjum 
sem líkleg eru til vinsælda.
17.55 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 Coraline Skemmtileg teiknimynd 
fyrir alla fjölskylduna sem fjallar um stúlkuna 
Coraline sem uppgötvar ævintýraheim sem 
svipar furðu mikið til þess lífs sem hún þekkir 
svo vel. Sýnd með íslensku tali.
21.15 500 Days Of Summer Rómantísk 
gamanmynd með Zooey Deschanel í aðal-
hlutverki. Myndin fjallar um kynni unga fólks-
ins þar sem hann er yfir sig ástfanginn af 
henni, sem ekki trúir á sanna ást.
22.50 Gifted Hands: The Ben  Carson 
Story Dramatísk hetjusaga Ben Carson 
(Cuba Gooding Jr) sem reis upp úr sárri fá-
tækt og varð einn af fremstu heilaskurð-
læknum Bandaríkjanna.
00.20 Aliens Önnur myndin um hörku-
kvendið Ripley og ævintýri  hennar í 
 geimnum. Langur tími er liðinn frá at-
burðunum í Nostromo-geimskipinu en fáir 
taka orð Ripleys trúanleg um það gerðist. At-
vikin haga því þannig að Ripley snýr aftur út 
í geiminn og nú þarf enginn að efast lengur 
um þann vanda sem við er að etja.
02.35 The Ugly Truth Rómantísk gaman-
mynd með Katherine Heigl og Gerard Butler 
í aðalhlutverkum. Heigl leikur framleiðanda 
morgunþáttar sem er að dvína í vinsældum 
og til að reyna að bjarga áhorfi ræður hún 
Butler, mikla karlrembu. Hann fer ekki í felur 
með skoðanir sínar um samskipti kynjanna 
og ákveður að hjálpa henni í ástarlífinu með 
afar misjöfnum en skemmtilegum árangri.
04.10 Seven Pounds Falleg mynd með 
Will Smith, Rosario Dawson og Woody 
 Harrelson í aðalhlutverkum. 

17.55 Nágrannar
19.15 Spurningabomban (2:10) 
20.05 Týnda kynslóðin (30:32)
20.30 Cold Case (19:22)
21.15 Numbers (15:16) 
22.00 Rizzoli & Isles (2:10)
22.50 Bones (10:23) 
23.35 Better With You (5:22) (6:22) 
(7:22) (8:22) 
01.00 Cold Case (19:22) 
01.45 ET Weekend
02.30 Íslenski listinn
02.55 Sjáðu 
03.25 Týnda kynslóðin (30:32)
03.50 Fréttir Stöðvar 2 
04.35 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

08.20 Premier League Review 2011/12
09.15 Fulham - Chelsea
11.05 Premier League Preview
11.35 Norwich - Man. City BEINT
13.45 Swansea - Blackburn BEINT
16.15 WBA - QPR
18.05 Sunderland - Wolves
19.55 Norwich - Man. City
21.45 Swansea - Blackburn
23.35 Southampton - Reading

08.35 Iceland Expressdeildin 2012

10.20 Fréttaþáttur Meistarad. Evrópu

10.50 FA Cup - Preview Show

11.20 Liverpool - Everton BEINT frá 
undanúrslitum ensku bikarkeppninnar.

13.30 Formúla 1: Kína - Tímataka

15.10 Spænsku mörkin

15.50 Flensburg - Fuchse Berlin

17.20 La Liga Report

17.50 Spánn: Real Madrid - Sporting BEINT

19.50 Spánn: Levante - Barcelona BEINT

22.00 Flensburg - Fuchse Berlin

23.25 Liverpool - Everton (FA Cup)

01.10 Spánn: Real Madrid - Sporting

> Stöð 2 Sport kl. 11.20
Liverpool - Everton

Bein útsending frá leik nágranna-
liðanna og erkifjendanna Liverpool 
og Everton í undanúrslitum ensku 
bikarkeppninnar (FA Cup). Hin 
viðureignin í undanúrslitum er 
einnig milli nágrannaliða en þar 
mætast Chelsea og Tottenham 
og fer sá leikur fram á sunnu-
dag. Báðir leikirnir fara fram á 
Wembley.

Nýverið horfði Við tækið-skrifari á bandaríska 
bíómynd á íslenskri sjónvarpsstöð. Hún var 
textuð. Myndin sjálf var ekki eftirminnileg, en 
ákveðin tilþrif í textun hennar vöktu athygli. 
Í einu atriði hennar var maður sagður 
vera „handsome“. Undir öllum eðlilegum 
kringumstæðum hefði það verið þýtt sem 
„myndarlegur“. Í þessu tilfelli þótti það ekki 
viðeigandi heldur var viðkomandi 
sagður vera „Glæsimundur“. 
„Glæsimundur“ hefur enga þýðingu. 
Við tækið-skrifari veit ekki einu sinni 
til þess að það sé viðurkennt slangur. 
Orðið á því ekkert erindi inn í textun 
bandarískrar bíómyndar. 
Daginn eftir horfði skrifari á aðra 

bíómynd. Þar var blótað mikið. Fátt virðist vefjast 
jafnmikið fyrir íslenskum sjónvarpsefnisþýðendum 

og þýðingar á blótsyrðum. Þannig var „holy shit“ 
iðulega þýtt sem „hver rækallinn“ og „fuck“ 
sem „fjandinn“ eða „fjandakornið“. Rækall og 
fjandi eru hins vegar gömul og góð íslensk 
orð yfir djöfulinn sem hafa enga tengingu við 

„shit“ né „fuck“. Hversu langt þýðendur eru 
tilbúnir að ganga í átt að því að láta 
þýðingar sínar endurspegla raun-
verulegt innihald orða virðist vera 
algjörlega persónubundið. Mikið 
væri gaman ef þetta yrði lagað og 
samræmi yrði í textun. Þá værum 
við með fyrirtæki (e. We would be 
in business). 

VIÐ TÆKIÐ ÞÓRÐI SNÆ JÚLÍUSSYNI LÍKAR ILLA VIÐ TEXTUN

Glæsimundur án þýðingar



S  INNA
Íslenska rafbókabúðin

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN

NÝJUSTU
OG HEITUSTU 
TITLARNIR
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RÝMUM FYRIR
NÝJUM SÓFUM
STAKIR SÓFAR Á 30% AFSLÆTTI 

Birmingham kr. 247.800
afsláttarverð  kr. 176.460

Mancebo kr. 226.800afsláttarverð  kr. 158.760

Hera kr. 218.900
afsláttarverð  kr. 153.230

Avignon kr. 
211.600 

afsláttarver
ð  kr. 148.000

„Þetta snýst í sjálfu sér ekki um 
skoðun okkar á Jóhönnu Sigurðar-
dóttir, heldur er þetta frekar 
sjálf sprottið ferilverk sem sam-
svarar sér víða í listheiminum,“ 
segir Haraldur Ingi Haralds-
son, verkefnastjóri Sjónlista mið-
stöðvarinnar á Akureyri. Sjón-
listamiðstöðin tryggði sér í 
gærmorgun bollamál með vara-
lita fari Jóhönnu á uppboði í 
 þættinum Virkir morgnar á Rás 2.

Uppboðið var æsispennandi og 
þurfti Sjónlistamiðstöðin að bjóða 
þrisvar sinnum til að tryggja sér 
plastmálið. Þeir greiddu 105.000 
krónur fyrir gripinn, en allur ágóði 
rennur til Umhyggju, félags til 

styrktar langveikum börnum. Har-
aldur segir gaman að geta styrkt 
svo gott málefni á sama tíma og 
þeir leggja sitt af  mörkum í feril-
verkið sem þarna  myndaðist. „Það 
var ungur  strákur sem hringdi 
fyrstur inn og bauð 5000 krónur 
og gaf þar með ferilverkinu fram-
haldslíf. Hugmyndin hefði seint 
orðið að neinu ef enginn hefði byrj-
að uppboðið.  Strákurinn hringdi 
svo aftur inn seinna í  ferlinu og 
sagðist þá samt ætla að gefa 5.000 
krónurnar sínar í verkið. Það var 
mjög fallegt,“ segir Haraldur.

Málið verður afhent Sjónlista-
miðstöðinni í beinni út sendingu 
frá Akureyri í þættinum Virkir 

 morgnar á Rás 2  klukkan 
11.10 næstkomandi 
mánudag. „Þau koma 
sérstaklega hingað 
 norður til að afhenda 
okkur málið. Við látum 
þau þá fá stóra ávísun sem 
þau fara svo með suður 
og afhenda langveik-
um  börnum,“ segir 
Haraldur og bætir 
við að verkinu verði 
mjög líklega stillt upp 
í safninu, enda telur 
hann það vera ferli 
sem sé rétt að hefjast 
og engin leið að vita 
hvernig muni þróast. - trs

„Það er frekar glatað að vera á 
hliðarlínunni í ár en ég er  ánægður 
að hafa eitthvað hlutverk,“ segir 
snjóbrettakappinn Halldór Helga-
son sem sest í dómarasætið á AK 
Extreme snjóbrettamótinu sem 
hófst á Akureyri í gær.

Halldór, sem hefur átt  mikilli 
velgengni að fagna í íþrótt-
inni, hefur sjálfur ekki getað 
 stigið á bretti síðan í febrúar, en 
hann slasaðist á ökkla á heims-
meistara mótinu í Ósló í febrúar. 
„Ég  tognaði illa á liðbandi og svo-
leiðis meiðsl eru oft erfið, því það 
tekur svo langan tíma að jafna 
sig. Læknarnir segja að ég þurfi 
allavega mánuð í viðbót áður en 
ég get farið aftur á bretti,“ segir 
Halldór sem kom til Akureyrar 
á fimmtudaginn, en hann hefur 
ekki verið heima síðan um jólin. 

„Það er æðislegt að koma 
 hingað og hitta alla vinina og 
fjölskyldu. Núna eru allir hérna 
fyrir norðan sem ég þekki og það 
er snilld. Það myndast sérstök 
stemning á Akureyri á þessu móti 
og þetta er uppáhaldstími minn 
á árinu. Þetta mót er af gamla 
skólanum, skítugt og gott,“ segir 
hann.

Halldór hlakkar til að vera 
 dómari, en mótið hófst í gær-
kvöldi. Þetta er ekki í fyrsta sinn 
sem hann dæmir á snjóbrettamóti, 
en hann hefur þjónað því hlutverki 
nokkrum sinnum áður á litlum 
mótum úti í heimi. „Ég get örugg-
lega miðlað reynslu minni. Það 
er svo mikil gróska í þessu hérna 
heima og margir mjög efnilegir 
sem ég hlakka til að sjá.“

Halldór er búsettur í  Mónakó 
og hefur meðal annars legið á 
 ströndinni á meðan hann nær 
bata. „Ég er bara búinn að vera að 
vinna í sólbrúnkunni. Það er búið 
að vera mjög gott veður í Mónakó 
og ströndin þar er frábær,“ segir 

Halldór hlæjandi og líkar lífið vel 
í Mónakó. „Það er mjög þægilegt 
að búa þar. Ég er að ferðast mjög 
mikið svo þegar ég kem þangað 
líður mér eins og ég sé í sumar-
fríi. Það er ekki beint ódýrt að lifa 
þar en ég hef það fínt.“

Halldór rekur fjögur fyrirtæki 
ásamt bróður sínum, Eiríki, og 
saman framleiða þeir ýmsar vörur 
tengdar íþróttinni. Til dæmis snjó-
bretti undir nafninu Lobster, húfur 
undir merkinu Hoppipolla og belta-
fyrirtæki sem nefnist 7-9-13. „Það 
er nóg að gera og núna hef ég haft 
tíma til að sinna fyrir tækjunum,“ 
segir Halldór, sem ætlar að dvelja 
út næstu viku fyrir norðan og 
hlakkaði til að geta slappað af í 
góðra vini hópi um helgina. „Vinir 
mínir eru ekki nógu duglegir að 
heimsækja mig út svo það er mjög 
gaman að hanga með þeim núna.“ 

 alfrun@frettabladid.is

PERSÓNAN

Ég tognaði á liðbandi 
og svoleiðis meiðsl 

eru oft erfið, því það tekur 
langan tíma að jafna sig. 

HALLDÓR HELGASON 
SNJÓBRETTAKAPPI

Plastmál Jóhönnu seldist á 105.000 krónur

SJÁLFSPROTTIÐ 
FERILVERK Haraldur Ingi 
segir kaupin á bolla-
málinu ekkert hafa með 
skoðun þeirra á Jóhönnu 
að gera, heldur sé það 

sjálfsprottið ferilverk.

HALLDÓR HELGASON:   ÉG ER BÚINN AÐ VERA AÐ VINNA Í SÓLBRÚNKUNNI

Sest meiddur í dómara-
sætið á heimaslóðunum

NÆR BATA Á STRÖNDINNI Í MÓNAKÓ Snjóbrettakappinn Halldór Helgason er 
meiddur á ökkla og hefur því ekki getað stigið á snjóbretti síðan í febrúar. Halldór er 
samt sem áður kominn til Akureyrar þar sem hann sest í dómarasætið á AK Extreme 
mótinu sem fer fram um helgina.  MYND/EINAR MÁR EINARSSON

Sólveig 
Jónsdóttir

Starf: 
Blaðamaður og 
rithöfundur.
Aldur: 29 ára.
Búseta: 
Vesturbær.
Foreldrar: 
Jón Þór Guð-
mundsson og 
Ástríður Jónas-
dóttir. Þau eru 
bæði bændur.
Fjölskylda: Ég á kærasta sem heitir 
Atli Ragnar Ólafsson.
Stjörnumerki: Ljón.
Sólveig gefur út sína fyrstu 
skáldsögu, Korter, í næstu viku.

„Það er slatti af myndasögum komnar inn 
nú þegar en skilafrestur rennur út þegar við 
vöknum á mánudagsmorguninn næstkomandi. 
Nánari tímasetning fer eftir hvað við  ákveðum 
að sofa lengi,“ segir skopmyndateiknarinn 
Hugleikur Dagsson hjá bókaútgáfunni Ókeibæ, 
sem stendur fyrir myndasögukeppni.

Allir geta sent inn myndasögur, sem mega 
vera að hámarki fjórar blaðsíður, og þær 
bestu birtast í hinu ókeypis Ókeipiss blaði. 
Blaðið er gefið út af Ókeibæ í samvinnu við 
Nexus í tengslum við alþjóðlega ókeypis 
myndasögudaginn þann 5. maí næstkomandi. 
„Nexus  heldur alltaf upp á daginn með því 
að gefa bunka af myndasögum og það verður 
hægt að nálgast það þar. Það myndast alltaf 
rosa löng röð fyrir utan Nexus á þessum 
degi og það er alltaf gott veður. Ég er samt 
viss um að  nördarnir myndu bíða í röð þrátt 
fyrir  rigningu, þeir eru svo þrautseigir. Það 
er  ekkert sorglegra en 100 blautir nördar í 
 rigningu að bíða eftir myndasögum,“ segir 
Hugleikur og hlær.

Enn er tími fyrir þá sem finna hjá sér köllun 
til að senda inn efni. „Oft kemur besta efnið á 
síðustu mínútunum,“ segir Hugleikur.  - trs

Skilafrestur fer eftir svefni

MYNDASÖGUKEPPNI Hugleikur Dagsson segir besta efnið oft koma 
inn á síðustu mínútunum og hann bíði því spenntur eftir að sjá hvað 
gerist á síðustu dögum keppninnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



FLUG EÐA BÍLL   
FLUGFELAG.ISEINFALT REIKNINGSDÆMI

JÁ, ÞAÐ BORGAR SIG!  Við hjá Flugfélagi Íslands viljum ekki horfa niður á þá sem aka á milli en í 
18.000 feta hæð er stundum erfitt að komast hjá því. Á Íslandi var ekki til neitt sem hét bein leið áður en 
flugið kom til sögunnar og þegar allt kemur til alls þá borgar sig frekar að fljúga beint en keyra krókaleiðir.  
Komdu um borð. Við erum með heitt á könnunni.
*Skv. töflu FÍB; bifreið í  3.350.000 kr. verðflokki: 31,33 kr. á km.

FRÁ  6.640 kr. FRÁ  15.209 kr.

REYKJAVÍK

AKU R E Y RI

MIÐI = 6.640 kr.

BLÖÐ KAFFI

ELDSNEYTI = 11.968 kr. *

KAFFI = 245 kr.

PYLSA = 310 kr. PYLSA = 310 kr.

GOS = 240 kr. ÍS = 395 kr.

GÖNGIN = 1.000 kr.

NEYTI  11. RÚÐUPISS = 741 kr.



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

NÝR 
ÍSLENSKUR 

KRIMMI

www.forlagid.is

STELLA  
BLÓMKVIST
ER MÆTT AFTUR!

Hetjuleg frammistaða
Leikkonan Helga Jónsdóttir þykir 
ansi hörð af sér. Hún handleggs-
brotnaði við tökur á stuttmynd 
skömmu fyrir páska en hætti þó 
ekki þrátt fyrir slysið. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins datt 
leikkonan í atriði á móti Theodóri 
Júlíussyni og handleggsbrotnaði 

við fallið. Helga neitaði 
þó að hætta fyrr en 
hún hafði klárað 
allar tökurnar og hélt 

því áfram að leika, 
sárþjáð og kvalin. 

Samstarfsfólki 
Helgu þótti 

hún heldur 
betur hörð 
af sér og 
þótti ansi 
mikið til 
leikkon-
unnar 
koma. 

Casper styður Mið-Ísland
Brot úr nýjasta þætti Mið-Íslands, 
þar sem nýju og vægast sagt 
óvenjulegu ljósi er brugðið á 
 söguna af Andrési Önd, hefur 
slegið rækilega í gegn á vefnum 
Vísi síðan það birtist þar í fyrra-
kvöld. Atriðið er á dönsku og nú er 
ekki nóg með að það hafi birst á 
Vísi, heldur hefur Casper Christen-
sen, annar helmingur tvíeykisins 
úr sjónvarpsþáttunum Klovn, tekið 
það upp á sína arma og birt á sinni 
eigin vefsíðu, Funny-
haha.dk, þar sem það 
hefur fengið töluvert 
áhorf. Atriði er einnig 
komið á Youtube 
með enskum texta og 
ekki er annað að sjá á 
athugasemdum 
notenda en 
að það falli 
fólki vel í 
geð.  

 - sm, sh

1 Fótboltamaður kærður fyrir 
nauðgun

2 Ólafur og Þóra hnífjöfn

3 Plastmál Jóhönnu 
Sigurðardóttur selt á...

4 Skipstjóri flutningaskips 
ætlaði að stytta sér leið

5 Þóra Arnórsdóttir: Auðmjúk 
og þakklát
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