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Alexander Edelstein er af merkri tónlistarætt og ber ættarnafn sitt með stolti. Hann ákvað í barnæsku að verða píanisti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Má ekki puttabrjóta 
sig fyrir páska
Píanistinn Alexander Edelstein er ein af vonarstjörnum Íslands í sígildri  
tónlist. Hann renndi sér á brettum fram af húsþökum á unglingsaldri en  
ætlar að flytja einn af fegurstu píanókonsertum sögunnar um páskana.  ➛2

öflugur liðstyrkur



Það erfiðasta við að vera pían-
isti er fullkomnunaráráttan. 
Maður sættir sig illa við 

annað en að spila af fullkomnun,“ 
segir einleikarinn Alexander Edel-
stein sem sest í tvígang við flygil-
inn um páskana til að flytja einn 
fegursta píanókonsert sögunnar; 
píanókonsert nr. 20 í d-moll eftir 
Wolfgang Amadeus Mozart.

„Ég hlakka mikið til. Verkið 
tekur rúman hálftíma í f lutningi, 
sem er mjög spennandi og mikil 
áskorun. Ég byrjaði að æfa kons-
ertinn strax í fyrrasumar svo ferlið 
hefur verið langt en allan tímann 
skemmtilegt. Það er hefð hjá ein-
leikurum að flytja verkin nótna-
laust og því hef ég lært það utan 
að og nota engar nótur,“ upplýsir 
Alexander.

Hann óttast í engu að fipast á 
nótnaborðinu í strembnum hálf-
tíma píanóslættinum.

„Nei, það geri ég ekki og ef hugur 
manns dveldi við slíkt ykist hætta 
á því að maður slægi feilnótu. 
Þetta er vitaskuld heilmikil pressa 
og maður þarf að vera afar varkár 
þegar maður lærir tónverk utan 
að. Þá má ekki eingöngu reiða sig 
á vöðvaminnið, að puttarnir viti 
hvað þeir gera næst, heldur spilar 
hljómfræði og margt f leira inn 
í. Mestu skiptir þó að tónlistar-
lega sé f lutningurinn gefandi og 
músíkalskur,“ segir Alexander, 
hvergi banginn.

Með tónlist í æðunum
Alexander verður 21 árs í maí. 
Honum er tónlistin í blóð borin 
og í æðum hans rennur blóð tón-
listarfólks sem setti mark sitt á 
íslenska tónlistarsögu.

„Langafi minn, Heinz Edelstein, 
var virtur sellóleikari og tónvís-
indamaður sem kom til Íslands 
þegar hann flúði nasismann í 
Þýskalandi. Hann fór svo aftur 
utan til að sækja fjölskylduna og 
hafði mikil áhrif á íslenskt tón-
listarlíf, stofnaði Barnamúsíkskól-
ann sem nú er Tónmenntaskóli 
Reykjavíkur og kenndi kennara-
efnum í Kennaraskólanum tónlist 
og tónlistaruppeldi, ásamt því að 
vera fyrsti sellóleikari í Sinfóníu-
hljómsveit Íslands og fleiri hljóm-
sveitum fyrir stofnun hennar,“ 
upplýsir Alexander sem ber stoltur 
nafn forföður síns.

„Já, ég er ákaflega stoltur af að 
vera afkomandi hans og að bera 
ættarnafn sem er svo samofið 
tónlist. Pabbi minn, Kristján Edel-
stein, er kunnur gítarleikari sem 
bæði kennir, útsetur og spilar tón-
list, og föðursystkini mín Daníel 
og Ylfa lærðu einnig á hljóðfæri, 
selló og fiðlu, og ólust upp við 
gott tónlistaruppeldi, rétt eins og 
ég sjálfur. Öll hafa þau sýnt mér 
mikla hvatningu og dýrmætan 
stuðning í hvívetna á leið minni á 
tónlistarbrautinni,“ segir Alexand-
er sem lærði fyrst á selló og síðan 
gítar á æskuárunum.

„En ég fann mig í hvorugu og 
það var ekki fyrr en ég fór í fyrsta 
píanótímann að ég var kominn 
á rétta hillu, þá ellefu ára. Eftir 
það var ég staðráðinn í að fara í 
háskólanám í píanóleik og þurfti 
aldrei að segja mér að setjast niður 
við píanóið til að æfa, ég hafði 
alltaf brennandi löngun til þess 
og finnst það enn óendanlega 
gaman.“

Fórnirnar eru vel þess virði
Alexander er fæddur og uppalinn 
á Akureyri. Í haust flutti hann til 
Reykjavíkur ásamt kærustunni 
Andreu Ósk Margrétardóttur og 
hóf nám við einleikaradeild Lista-
háskóla Íslands. Þau eru listelskt 
par því Andrea stefnir á nám í fata-
hönnun.

„Dæmigerður dagur í lífi háskóla-
nema hefst á bóklegum fögum fyrir 
hádegi og allir píanistar fá einn 
píanótíma í viku, auk hóptíma og 
masterklass. Síðan fer restin af deg-
inum í að æfa sig en mér finnst best 
að setjast við píanóið eftir klukkan 
fimm á daginn og kvöldin nýtast 
mér best. Suma kafla þarf að æfa 
alloft en ég æfi mig í skólanum og 
trufla því enga ergilega nágranna 
með endurteknum æfingum,“ segir 
Alexander kíminn.

Alls eru nú átta píanistar í ein-
leiksnámi við Listaháskólann.

„Það getur verið ansi einmana-
legt að vera alltaf einn í herbergi 
að æfa sig í sex tíma á dag og þá er 
gott að vita af fleirum sem eru á 
sama báti. Við einleiksnemarnir 
spjöllum mikið um tónlistina og 
lífið og eigum það sameiginlegt að 
vita hversu mikil vinna það er að 
feta þessa braut. Því fylgir auðvitað 
einhver fórn og maður kemst ekki 
alltaf til þess að gera allt sem mann 
langar til en þegar upp er staðið 
finnst mér það allt þess virði,“ segir 
Alexander sem hefði snúið sér að 
sálfræði ef píanóið ætti ekki hug 
hans allan.

„Píanónámið er það eina sem 
ég hef alltaf stefnt að og ég stefni 
ótrauður á meistaranám ytra að 
BA-náminu loknu. Mér finnst svo 
gefandi að spila þessa mögnuðu 
tónlist sem hefur mótað mig sem 

manneskju, líklega meira en ég 
átta mig sjálfur á. Maður uppsker 
mikinn aga, þolinmæði og ein-
beitingu, og sem nýtist manni vel á 
öðrum sviðum lífsins líka.“

Tekur eitt skref í einu
Í Listaháskólanum stundar 
Alexander nám undir handleiðslu 
Peters Máté. Hann varð stúdent 
frá Menntaskólanum á Akureyri 
í fyrravor og vorið þar á undan 
útskrifaðist hann úr Tónlistar-
skólanum á Akureyri eftir að hafa 
stundað píanónám hjá Þórarni 
Stefánssyni.

„Maður þarf fyrst og fremst að 
hafa gríðarlega ástríðu fyrir því 
sem maður er að gera, elska að æfa 
sig og hafa mikinn sjálfsaga til að 
geta náð langt sem einleikari á 
píanó,“ segir Alexander sem hefur 
tvívegis unnið fyrstu verðlaun í 
píanókeppni EPTA (Evrópusam-
bands píanókennara), árin 2012 
og 2015, og fékk sérstök verðlaun 
sem einleikari þegar hann tók þátt í 
Nótunni, uppskeruhátíð tónlistar-
skólanna, 2012.

„Verðlaunin eru mér mikils virði 
og hafa verið mér hvatning og 
viðurkenning á því að ég sé á réttri 
leið. Ég tek eitt skref í einu, vil ljúka 
náminu hér heima og fara utan í 
enn frekara nám. Ég reyni svo að 
hugsa ekki um of um framhaldið og 
held mér á jörðinni og í núinu.“

Alexander segir stundum geta verið einmanalegt að sitja löngum stundum einn við píanóæfingar en þó elski hann að æfa sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þolinmæði, sjálfsagi og ástríða eru góðir kostir píanista, segir Alexander.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Fjögur tónskáld eru í mestu 
metum hjá Alexander.

„Efstur á blaði er Beethoven, en 
svo að sjálfsögðu Mozart, Bach og 
Schubert. Ekkert eitt tónverk er í 
mestu dálæti hjá mér en ég held 
mikið upp á Goldberg-tilþrifin 
eftir Bach og síðustu píanósónötu 
Schuberts, svo eitthvað sé nefnt. 
Það fyrrnefnda hlusta ég mikið á 
í bílnum þessa dagana,“ upplýsir 
Alexander.

„Enginn einn umfram annan 
hefur heldur haft áhrif á mig sem 
tónlistarmann, en að fara á góða 
tónleika og hlusta á flotta lista-
menn getur virkað mjög hvetjandi. 
Þá langar mig helst að fara strax 
inn í æfingarherbergi og leika af 
fingrum fram,“ segir Alexander sem 
hefur aðeins fengist við að semja 
tónlist og þvertekur ekki fyrir að 
gera meira af því í framtíðinni.

Hann velkist ekki í vafa um 
hvaða klassíska tónverk hann 
mælir með að allir kynni sér einu 
sinni á lífsleiðinni.

„Það er verkið Myndir á sýningu 
eftir Mussorgsky. Magnað verk!“

Ofurhugi á hjólabretti
Alexander á yngri systur og tví-
burabróðurinn Sólon Arnar sem nú 
leggur stund á nám í sjávarútvegs-
fræði við Háskólann á Akureyri.

„Sólon lærði lengi vel á gítar og 
grípur enn í gítarinn. Við eigum 
margt sameiginlegt, eins og flugu-
veiði og förum oft að renna fyrir 
fisk með félögum okkar á sumrin. 
Þar er Eyjafjarðará klárlega í uppá-
haldi,“ segir Alexander og hlakkar 
til komandi veiðiferða í sumar.

Á unglingsárunum vöktu þeir 
bræður mikla athygli sem ofur-
hugar á hjólabrettum.

„Við renndum okkur iðulega 
fram af húsþökum af mátulegu 
kæruleysi unglingsáranna en ég 
tek ekki áhættuna á að handleggs- 
eða puttabrjóta mig í dag. Það er of 
mikið í húfi og ég get lofað að ég fer 
ekki á bretti fyrir tónleikana fram 
undan!“ segir Alexander hlátur-
mildur.

Hann hlustar lítið á popp og rapp  
en stundum rokk.

„Þegar ég er búinn að æfa mig 
tímunum saman á píanóið og vil 
ekki fara beint heim í klassíska 
hlustun finnst mér gott að dreifa 
huganum og hlusta á djass. Annars 

hef ég mikla þrá til að hlusta á 
klassíska tónlist og leitaði hana 
uppi á netinu þegar ég var barn. Það 
er kannski óvenjulegt af barni og 
unglingi en ætli ég sverji mig ekki 
í Edelstein-ættina með klassíska 
áhugann,“ veltir Alexander fyrir 
sér.

Hann segir píanóið verða eins og 
góðan vin.

„Hvert og eitt píanó hefur sinn 
persónuleika. Maður situr lengi við 
það og því fylgir ákveðin tilfinning. 
Því verða sum píanó betri og manni 
kærari en önnur.“

Gefur sig allan við flygilinn
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
stendur fyrir tvennum stórtón-
leikum í páskavikunni þegar tvö 
af stærstu verkum Mozarts verða 
flutt í Hofi á Akureyri og í Lang-
holtskirkju í Reykjavík. Annað 
er Sálumessa Mozarts í flutning 
Kammerkórs Norðurlands og 
Söngsveitarinnar Fílharmóníu 
en rúsínan í pylsuendanum er 
einleikur Alexanders sem spilar 
nyrðra á skírdag og syðra á föstu-
daginn langa.

„Tónlist Mozarts er fyrir alla, 
hvort sem fólk hlustar á klassíska 
tónlist heima eða ekki. Hún er 
falleg, spennandi og allt þar á milli 
og ég hvet fólk til að koma, lygna 
aftur augunum og njóta magnaðrar 
tónlistar,“ segir Alexander og lofar 
stórkostlegri tónlistarveislu.

„Tónlist Mozarts er uppfull af til-
finningum og ég reyni að njóta mín 
við píanóið og hugsa ekki of mikið. 
Ég einblíni bara á tónlistina og verð 
einbeittur við verkefnið. Einleikari 
þarf að setja líkama og sál í flutning 
sinn og ég mun gefa mig allan í 
verkið, upplifa það til fulls og njóta 
af ástríðu. Ef ég veit að ég hef gefið 
mig allan í flutninginn og útkoman 
var góð mun ég sannarlega standa 
sáttur upp frá flyglinum.“

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Benedikt Bóas Hinriksson benediktboas@frettabladid.is s. 550 5725 | Sólveig 
Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 
| Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@
frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Maður þarf að vera 
afar varkár þegar 

maður lærir tónverk 
utan af og þá má ekki 
reiða sig á að puttarnir 
viti hvað þeir gera næst.
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM. EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

MÖRKIN 4
108 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

SUMARIÐ NÁLGAST

AUKAHLUTIR S.S. LUKT OG VASI FYLGJA EKKI MEÐ Í TILBOÐI
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129-3

106

114-1

10420202042

214.900 kr.

161.175 kr.
462.900 kr.

287.900 kr.

215.925 kr.

115

451.900 kr.

427.900 kr.

113

 430.900 kr.

355.900 kr.

 271.900 kr.
202020202020200060606060606060

117

367.900 kr. 343.900 kr.

með öllum legsteinum
allt innifalið

214.900 kr 287 900 kr 462.900 kr.

451.900 kr 343.900 kr 367.900 kr

271.900 kr 430.900 kr 427.900 kr

355.900 kr

6080

358.425 kr.477.900 kr.477 900 kr

338.925 kr.
 257.925 kr. 275.925 kr.

347.175 kr.

266.925 kr.

 323.175 kr.
 203.925 kr. 320.925 kr.

ÖLL VERÐ MIÐAST VIÐ 
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU



ÓVIÐJAFNANLEG VORTI

VINSÆLU REDINGTON  
FLUGUVEIÐIPAKKARNIR  
Á ÓVIÐJAFNANLEGU VORTILBOÐI

VANTAR ÞIG GÓÐA OG VANDAÐA  
FLUGUSTÖNG Í SAFNÐ?  
NÚ ER TÆKIFÆRIÐ!

TFO NÝTT MERKI Í VEIÐIHORNINU  

NDAÐANDAÐAVANTAR ÞÞÞÞIIIIIGGGG GGÓÓÐÐAA OG VVAANNNDAGÓÓ

PATH II  

REDINGTON
FLOTLÍNU FRÁ RIO. HÓLKUR FYLGIR. LÍFSTÍÐARÁBYRGÐ
Á STÖNG FRÁ FRAMLEIÐANDA.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 27.995 KR.
T VERÐ 34 995 KR ÞÚ SPARAR 7 000 KR

N

R GOTT REDINGTON FLUGUHJÓL MEÐ UPPSETTRI 
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UÐ, MIÐHRÖÐ STTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTÖNÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ G Í FJÓRUM HLUTUM. STÖNGINNI 
R GOTT REDINGGTOTONN FLUGUHJÓL MEÐ UPPSETTRI

CROSSWATER 

REDINGTON
MEÐ UPPSETTRI FLOTLÍNU FRÁ RIO. HÓLKUR FYLGIR.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 23.995 KR.
FULLT VERÐ 29 995 KR ÞÚ SPARAR 6 000 KR
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FLOTLMEÐ UPPSETTRI FLOTLÍNU FRÁ RIO HÓLKUR FYLGIR FLOTL
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VÖNDUÐ, MIÐHRÖÐ STÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖÖNÖNNNNNNNNNNG Í FJÓÓÓÓÓRÓÓÓÓÓRÓRÓRÓRÓÓÓÓRÓÓÓÓRÓRÓÓRÓRÓÓÓÓÓÓÓÓRÓRÓÓRÓÓÓÓÓRÓÓÓÓÓÓÓÓRRÓRÓÓRÓÓRRRÓRRÓÓRÓÓÓÓÓRÓÓRRUM HLUTUM. 
STÖNGINNI FYLGIR GOTT RERRRRERRRRRRRRRRRRRRRRRREDDINGGTTON FLUGUHJÓL 
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MINNOW 

HJÓL OG UPPSETT FLOTLÍNA FRÁ RIO. HÓLKUR FYLGIR.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 19.995 KR.
FULLT VERÐ 28.995 KR. ÞÚ SPARAR 6.000 KR.

T
VERÐ 34.995 KR. ÞÚ SPARAR 7.000 KR.
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MENNINA. 8 FETA STÖNG Í FJÓRUM HLUTUM. VANDAÐ 

VICE 

REDINGTON
FLOTLÍNU FRÁ RIO. HÓLKUR FYLGIR. LÍFSTÍÐARÁBYRGÐ
Á STÖNG FRÁ FRAMLEIÐANDA.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 39.995 KR.
FULLT VERÐ 49.995 KR. ÞÚ SPARAR 10.000 KR.

TT 

M
DU

FULLT
FULLT VERÐ 29.995 KR. ÞÚ SPARAR 6.000 KR.

MENN
VANDAÐ REDINGTON FLUGUHJÓL MEÐ UPPSETTRI 

FULLTFULLT

M
VÖND

VICEE
KRAFTMIKIL, VÖNDUÐ STÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖNGNNNNNNNNNNN  Í FJÓRUM HLUTUM. 
VANDAÐ REDINGTON FLUGUHJÓL MEÐ UPPSETTRI

CROSSWATER
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT
REDINGTON PALIX SKÓM.

Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

29.995 KR.

Vöðlupakki
CROSSWATES

NNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝTT MERKI Í VEIÐIHORNINU

Allir insælustu öðlupakkarnir á einum stað fyrir alla
VIÐJAFNANLEG VORTIVIÐJAFNANLEG VORTI

Aðeins í apríl 
 eða á meðan 
birgðir endast

 Við frystum verð á öllum 
Sage flugustöngum 
og hjólum í apríl.

GAMLA GENGIÐ GILDIR TIL 1. MAÍ.  
NÁÐU ÞÉR Í SAGE Á GAMLA GENGINU.

ÁÐUR EN ÞAÐ VERÐUR OF SEINT.

ALLAR SAGE  
FLUGUSTANGIR 
OG FLUGUHJÓL 

Á GAMLA GENGINU  
TIL 1. MAÍ.

GRÆJAÐU ÞIG UPP Í VEIÐIHORNINU 

FERMINGAR 2019 
HÉR ERU GJAFIRNAR

FERMINGAR 2019 
HÉR ERU GJAFIRNAR.

VöðlupakkiV ðl kkðll kV ð kp
FREESTONE
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAM

SIMMS FREESTONE SKÓM.
Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

65.900 KR.

Vöðlupakki
TRIBUTARY
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT

SIMMS FREESTONE SKÓM.
Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

49.995 KR.

i
E
MT 
ÓM V ðl kkðll kV ð k
E
T

Vöðlupakkil kkV ð kp
TRIBUTARY
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT

SIMMS FREESTONE SKÓM.
Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

49.995 KR.

Dömusnið
RR

PALIX
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT
REDINGTON PALIX SKÓM.

Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

34.995 KR.

RRRR Vöðlupakki
PALIXA

Í

GA

V

Á GÁ G
ÍAÍÍ.

20% KYNNINGARAFSLÁTTUR  
Á ÖLLUM TFO FLUGUSTÖNGUM  

OG FLUGUHJÓLUM Í APRÍL. 

VEGLEGUR KAUPAUKI:
VEIÐIKORTIÐ 2019

FYLGIR MEÐ FYRSTU 
100 VÖÐLUPÖKKUNUM

VEGLEGUR KAAUUPPAAUUKKI

WILLOW
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT 

REDINGTON WILLOW SKÓM.
Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

36.995 KR.

Dömusnið
Vöðlupakki

WILLOWL
V ðl kkV ll kkkV



LBOÐ

VANDAÐIR KINETIC VEIÐIPAKKAR 
Á ÓTRÚLEGU VORTILBOÐI

KINETIC TÖSKUR
20% AFSL. Í APRÍL

KINETIC HÁFAR
20% AFSL. Í APRÍL

KINETIC

ÁRÆÐANLEG MERKI
fjölskylduna
LBOÐLBOÐ Ótrúlegt  verð ANLEG MERKANLEG MERK

Frábært  úrval 
ÁÁ

Veiðibúð allra 
 landsmanna 

Verið 
velkomin

SEA MONSTER  

3JA HLUTA 7 FETA  SJÓSTÖNG ÁSAMT HJÓLI.3JA HLUTA 7 FETA SJÓSTÖNG ÁSAMT HJÓLI
Fullt verð 28.995 kr.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 22.995 KR.

Sjóstöng og hjólSjjj gggggg ggggggg jjjjjjSEA MONSTEREA MONSTE

RED OCEAN  

2JA HLUTA 6,6 FETA SJÓSTÖNG ÁSAMT HJÓLI MEÐ 2JA HLUTA 6 6 FETA SJÓSTÖNG ÁSAMT HJÓLI MEÐ
ÁSPÓLAÐRI OFURLÍNU. Fullt verð 18.995 kr.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 14.995 KR.

Sjóstöng og hjólRED OCEANED

DEVILFISH  

2JA HLUTA 6 FETA STÖNG ÁSAMT HJÓLI MEÐ ÁSPÓLUÐU 2JA HLUTA 6 FETA STÖNG ÁSAMT HJÓLI MEÐ ÁSPÓLUÐU
NÆLONGIRNI. Fullt verð 14.995 kr.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 11.995 KR.

Sjóstöng og hjólDEVILFISHDEVI

OXIGAN 
2JA HLUTA STANGIR Í NOKKRUM LENGDUM 
ÁSAMT HJÓLI. Fullt verð 14.995 kr.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 11.995 KR.

Kaststöng 
og hjól

K t t gt t g

MILLENIUM 
2JA HLUTA STANGIR Í NOKKRUM LENGUM 
ÁSAMT HJÓLI MEÐ ÁSPÓLAÐRI LÍNU. Fullt verð 14.995 kr.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 11.995 KR.

g KaststöngKKK
g jog hjól
ð 14ð

K t t gt t g

ENFORCER 
2JA HLUTA STANGIR Í NOKKRUM 2JA HLUTA STANGIR Í NOKKRUM
LENGDUM ÁSAMT HJÓLI. Fullt verð 12.995 kr.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 9.995 KR.

Kaststöng KKKK
og hjól

K t t gt t g

NORDIC LIGHTNING  
2JA HLUTA STANGIR Í NOKKRUM LENGDUM
ÁSAMT HJÓLI MEÐ ÁSPÓLAÐRI LÍNU.ÁSAMT HJÓLI MEÐ ÁSPÓLAÐRI LÍNU   Fullt verð 10.995 kr.Fullt verð 10 995 kr

APRÍLTILBOÐ AÐEINS  8.995 KR.

Kaststöng og hjólK tö g hhhhhhhhjó
RDIC LIGHTNINGDIC LIGHTNIN

OPIÐ ALLA DAGA
ÞAÐ ER KOMIÐ SUMAR – ÞAÐ ÞÝÐIR BARA EITT:

VEIÐIHORNIÐ ER OPIÐ ALLA DAGA VIKUNNAR.
STRAX Í VOR OG NJÓTTU Í ALLT SUMAR.

veiðihornid.is
PANTAÐU Á NETINU OG VIÐ SENDUM ÖLL  
VORTILBOÐIN FRÍTT Á NÆSTA PÓSTHÚS.

FYLGDU OKKUR Á 
 FACEBOOK

FERSKAR FRÉTTIR, 
SPJALL OG 

FYRIRSPURNIR.

FERMINGAR 2019 
HÉR ERU GJAFIRNAR.

FERMINGAR 2019 
HÉR ERU GJAFIRNAR.

Aðeins í apríl eða á 
meðan birgðir endast

SÍÐUMÚLA 8  |  108 REYKJAVÍK  |  SÍMI 568 8410  |  veidihornid.is

Vöðlupakki
FREESTONE
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT 

SIMMS VAPORTREAD SKÓM.
Með gúmmísóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS 

65.900 KR.

V ðl kkV ðl kkl kkV ð k
Dömusnið SONIC PRO

ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT
REDINGTON SIREN SKÓM.

Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

59.995 KR.

Dömusnið
Vöðlupakki
SONIC PROI
V ðl kkV ll kkkVSONIC PRO

ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT 
REDINGTON PALIX SKÓM.

Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

53.995 KR.

Vöðlupakki
SONIC PROI

TRIBUTARY
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT 

REDINGTON YOUTH SKÓM.
Með gúmmísóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS 

29.995 KR.

KrakkastærðirTRIBUTARYTRIBUTA
Vöðlupakkil kkk
TRIBUTARYB
V l kkl kkV l k

CROSSWATER
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT

REDINGTON YOUTH SKÓM.
Með gúmmísóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS 

24.995 KR.

KrakkastærðirCROSSWATERCROSSWA
Vöðlupakki

CROSSWATES
V ll kkkVV l kkV ll kkkVV

SONIC PRO HD
ÖNDUNARVÖÐLUR ÁSAMT

REDINGTON PROWLER SKÓM.
Þú velur gúmmí- eða filtsóla.
PAKKATILBOÐ AÐEINS 

66.995 KR.

Vöðlupakki
SONIC PRO H
V l kk

FFFF

FFFFEFEF

DEVILFISH 
2JA HLUTA STANGIR Í NOKKRUM LENGDUM 2JA HLUTA STANGIR Í NOKKRUM LENGDUM
ÁSAMT HJÓLI MEÐ ÁSPÓLAÐRI LÍNU. Fullt verð 9.995 kr.

APRÍLTILBOÐ AÐEINS 7.995 KR.

Kaststöng KKKKKKKaststöngggggg 
H og hjól

K t t gt t g

FERMINGAR 2019 
HÉR ERU GJAFIRNAR.

FERMINGAR 201
HÉR ERU GJAFIRNARHÉR ERU GJAFIRNAR.

NÝTTU AUKAKRÓNUR  
LANDSBANKANS OG  
NÁÐU ÞÉR Í VANDAÐAR VEIÐIVÖRUR Á GÓÐU
VERÐI Í VEIÐIHORNINU SÍÐUMÚLA 8. 

GREIÐSLUDREIFING
SJÁLFSAGT MÁL – RAÐGREIÐSLUSAMNINGAR  
Á KREDITKORT Í ALLT AÐ 36 MÁNUÐI.



Mörgum þykir einkenni-
legt að rækta dúfur. Hvað 
fær fólk út úr því að halda 

kurrandi fugla í húsi?“ skrifar 
Tumi Kolbeinsson í upphafi for-
mála fyrstu bókar sinnar sem kom 
í verslanir í síðustu viku. Bókin ber 
heitið Dúfnaregistur Íslands og 
fjallar um ræktun, sögu og land-
nám dúfunnar á Íslandi.

Sjálfur var hann einn af þessum 
„einkennilegu“ strákum þegar 
hann ólst upp í Keflavík, byggði 
dúfnakofa og hélt dúfur á níunda 
áratug síðustu aldar. „Ég var langt 
í frá sá eini, dúfnahald var nokkuð 
vinsælt áhugamál á þessum tíma. 
Seinna tóku önnur áhugamál við 
en ég fylgdist með þessu út undan 
mér og byrjaði svo aftur með syni 
mínum fyrir nokkrum árum og 
fékk delluna á ný.“

Tumi byggði stærri kofa og 
flutti inn ný af brigði en hann 
segir dúfnaræktun vera aðeins 
flóknari en margir halda og að það 
sé gaman að stúdera hana. „Það er 
hvíld frá amstri dagsins að kíkja 
út í kofa. Þar er heilt samfélag og 
að ýmsu að huga ef allt á að ganga 
vel. Svo er félagsskapur í kringum 
þetta og pólitík, s.s. í kringum 
sýningar, innflutningsmál o.fl.“

Fjölbreyttir efnisflokkar
Upphaflega ætlaði Tumi að skrifa 
stutt ágrip um sögu dúfnaræktar á 
Íslandi í tilefni skrautdúfusýning-
ar sem var fyrirhuguð snemma árs 
2018. Fljótlega bættust þó við nýir 
efnisflokkar og verkefnið stækk-
aði hratt. „Erlendis hafa verið 
skrifaðar margar bækur um dúfur 
af ýmsu tagi: Dúfur í stríði, skraut-
dúfur, bréfdúfur og hin ýmsu svið 
ræktunar. Engin bók hafði hins 
vegar komið út hér á landi og mig 
langaði að bæta úr því. Þar sem 
þetta er fyrsta og eina bókin er 
komið víða við. Bókin er hugsuð 
fyrir hvern sem er, í henni er farið 
um víðan völl og efnið nálgast 
frá ýmsum hliðum og í henni eru 
margar ljósmyndir. Ekki má svo 
gleyma nostalgíunni fyrir þá sem 
héldu dúfur sem unglingar.“

Margt kom á óvart
Ýmislegt kom Tuma á óvart við 
gerð bókarinnar, t.d. hversu víða, 
hversu mikið og hversu lengi 
mannkynið hefur hagnýtt dúfur. 

„Heimildirnar eru mjög marg-
breytilegar og höfuðverkur að 
velja úr. Það kom mér sérstaklega 
á óvart hversu snemma farið var 
að rækta dúfur hérlendis. Fyrstu 
öruggu heimildirnar eru frá miðri 
sautjándu öld og vísbendingar 
um að það hafi verið ennþá fyrr. 
Margir vita ekki að breska her-
námsliðið var með stórtæka bréf-
dúfurækt í Öskjuhlíð en bréfdúfur 
voru hluti af staðalöryggisbúnaði 
flugsveitanna. Þá þótti dúfna-
kjöt dálítið fínn matur í upphafi 

tuttugustu aldar og var selt víða 
hérlendis en hvarf í kjölfar nei-
kvæðrar umræðu um dúfur sem á 
sér ýmsar  skýringar.“

Sérstakur fugl
Bókin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta 
hlutanum segir Tumi frá upphafi 
ræktunar, hvernig dúfur hafa verið 
notaðar í stríði og sem sendiboðar, 
tengslum við trúarbrögð o.fl. „Í 
öðrum hluta rek ég ræktunarsög-
una á Íslandi frá fálkaföngurum og 
munkum, til unglinga á tuttugustu 

öld og bréfdúfu- og skrautdúfu-
ræktenda dagsins í dag.“ Í þriðja 
hlutanum eru ýmis ræktunarráð 
gefin fyrir þá sem vilja spreyta sig 
við dúfnarækt eða bæta við sig 
þekkingu. „Dúfan er um margt sér-
stakur fugl. Dúfur teyga vatn eins 
og hross, mata unga á svokallaðri 
dúfnamjólk, hvíla sig ekki með 
haus undir væng og þeim hefur 
verið breytt meira með ræktun en 
flestum öðrum dýrum. Það er því 
óhætt að segja að innihald bókar-
innar eigi eftir að koma nýliðum og 
lengra komnum talsvert á óvart.“ 
Dúfnaregistur Íslands fæst í betri 
bókabúðum en þeim sem vilja 
kynna sér málin frekar má t.d. 
benda á Bréfdúfufélag Íslands eða á 
Facebook-síðuna Dúfuspjallið.

Dúfan er um margt 
sérstakur fugl. 

Dúfur teyga vatn eins og 
hross, mata unga á 
svokallaðri dúfnamjólk, 
hvíla sig ekki með haus 
undir væng og þeim 
hefur verið breytt meira 
með ræktun en flestum 
öðrum dýrum. 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Skepnur sem koma sífellt á óvart
Saga dúfunnar hér á landi er lengri, merkilegri og skemmtilegri en margur heldur. Henni má 
kynnast í nýrri bók Tuma Kolbeinssonar, Dúfnaregistur Íslands, sem kom út í síðustu viku.

Tveir strákar veiða dúfur í efra Breiðholti árið 1973 og nota til þess sérstaka 
dúfnagildru. MYND/VALDÍS ÓSKARSDÓTTIR LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Hér má sjá nokkuð stóran dúfnakofa við Kárastíg í Reykjavík á þriðja áratug 
síðustu aldar. MYND/ÞORLEIFUR K. ÞORLEIFSSON ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS

„Það er hvíld frá amstri dagsins að kíkja út í kofa. Þar er heilt samfélag og að 
ýmsu að huga ef allt á að ganga vel,“ segir Tumi Kolbeinsson, dúfnaáhuga-
maður og höfundar bókarinnar Dúfnaregistur Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 

LANDSBYGGÐIRNAR
Föstudaginn 10. maí gefur Fréttablaðið út sérblaðið Landsbyggðirnar.

Í þessu skemmtilega blaði er fjallað um byggðir landsins utan 

öfuðborgarsvæðisins. Fjallað er um  t.d  byggðaþróun, búsetukosti, 

atvinnutækifæri, menntamöguleika og ferðaþjónustu á landsbyggðinni.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jóhann Waage sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5656 / johannwaage@frettabladid.is
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Fleiri myndir á Facebook

Fögnum vorinu 
20% afsláttur af öllum vörum

Kjóll st. 40-44, 44-48 verð nú 6390

 Túnika ein st. passar á 38-44 verð nú 6390 Túnika ein st. passar á 38-44 verð nú 6390, 
Kvartbuxur st. 36-48 verð nú 7190, 

Jakki st. 38-48 verð nú 7190

Jakki Eins st. passar á 38-44 verð nú 7990
Blúndutoppur ein at. passar á 38-42 verð nú 3990

Síður kjóll ein st. passar á38-44 verð nú 7990 
Golla ein st.  passar á38-42 verð nú 5590

Kimano ein st. passar á 38-48 verð nú 6390, 
Blúndutoppur ein st. passar á 38-42 verð 3990

Túnika ein st. passar á 38-44 verð nú 6390  
Kvartbuxur st. 36-48 verð nú 7190

Kjóll ein st. passar á 38-44 verð nú 7990, 
Kvartbuxur st. 36-48 verð nú 7190

Skeifunni 3A
sími: 537 3757



Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Verð frá 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

Til sölu 4 stk sumardekk toyo troxes 
st. 225/R55 “19 Verð 40þús Uppl. í 
s. 846 5799

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér trjáklippingar og 
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer 
bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

Verð 7.000,-

Munið gjafabréfin okkar.

Jólatilboð

Kristjana Guðbrandsdóttir,
Fréttamaður

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla Heilbrigðisþjónusta

Markaðurinn fylgir 
Fréttablaðinu á  
miðvikudögum

Viðskiptafréttir 
sem skipta máli 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


