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HEIÐUR
„Það var fyrst og fremst heiður að fá að spila fyrir 

Pixies. Það er mikil atvinnumennska í þessu hjá þ

OPIÐ Í VIÐEYOpnað hefur verið úti í Viðey að nýju eftir fram-
kvæmdir við bryggjuna í janúar. Viðey er skemmti-
legt útivistarsvæði og þar er rekið kaffihús. Hægt er 
að setjast niður eftir göngutúr og fá sér vöfflur og kakó. Siglingartíma til Við-eyjar má sjá á vefnum videy.com.

MEÐ PIXIES
Mono Town hitaði upp fyrir hljómsveitina heimsfrægu, Pixies, á þrennum tónleikum síðastliðið haust. AÐSEND MYND
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Meiraprófsbílstjóri óskast í útkeyrslu hjá MS í RVK.

Eingöngu reglusamur og duglegur bílstjóri koma  

ð ar upplýsingar  

Útkeyrsla  Forritarar 

f Háskóla Íslands óskar eftir að ráða tvo forritara.

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Einar 
Kristinn 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STARFAR MEÐ
HOLLYWOOD-

STJÖRNUM
Eva María Daniels 

er kvikmynda-
framleiðandi, 

búsett í New York, 
og hefur starfað 

með sumum af 
frægustu stjörnum 

Hollywood. Hún 
ræðir ferilinn, 

endurgreiðslur 
vegna kvikmynda 

á Íslandi og áföllin 
en faðir hennar og 

bróðir létust 
nýlega með 

nokkurra mánaða 
millibili.   24

ÁNÆGÐ Á ÍSAFIRÐI 
Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir 
starfar í Edinborgarhúsinu á 
Ísafirði og er formaður 
Femínista félags Vestfjarða. 38

Sigríður María Egilsdóttir er 
tilnefnd til Eddunnar en önnur 
leikkona talaði fyrir hana. 74
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SÍÐUSTU DAGAR
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BÍLHÁTALARAR HLJÓMBORÐ

ÚTVÖRPBÍLTÆKI SJÓNVÖRP

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTIMYNDAVÉLAR

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

DVD SPILARAR HEYRNARTÓL
HÁTALARAR

FERÐATÆKI
MP3 SPILARAR

MAGNARARÞRÁÐLAUSIR SÍMAR ÍSSKÁPAR
FRYSTIKISTUR

Anna Rún Tryggvadóttir
RÍSANDI STJARNA 
Í MYNDLISTAR-
HEIMINUM 

60

Sumarið
2014 er komið
Bæklingur fylgir blaðinu í dag

HART 
BARIST Í 
SUPER 
BOWL

30

DRAUMURINN UM 
ÓLYMPÍULEIKA 

RÆTTIST 68
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Landsskipulagsstefna 2015-2026 
Samráðsvettvangur 

Skipulagsstofnun hefur í samræmi við reglugerð um landsskipulags-
stefnu nr. 1001/2011 stofnað sérstakan samráðsvettvang vegna 
mótunar landsskipulagsstefnu. Stofnuninni er falið að gera tillögu að 
landsskipulagsstefnu sem fjalli um eftirtalda málaflokka: 

Skipulag á miðhálendi Íslands 

Búsetumynstur – dreifing byggðar 

Skipulag á haf- og strandsvæðum 

Skipulag landnotkunar í dreifbýli 

Skipulagsstofnun býður hér með þeim sem hafa áhuga á eða eiga 
hagsmuna að gæta að taka þátt í samráðsvettvangi vegna mótunar 
landsskipulagsstefnu 2015 - 2026.  
Tilkynningar um þátttöku á samráðsvettvangi sendist til Skipulags-
stofnunar Laugavegi 166, 150 Reykjavík eða á netfangið   
landsskipulag@skipulagsstofnun.is fyrir 17. febrúar næstkomandi. Fram 
komi nafn  og netfang þátttakenda.  

VELFERÐARMÁL Yfirmenn meðal-
stórra fyrirtækja telja að mismun-
un eigi sér stað á íslenskum vinnu-
markaði. Hins vegar vilja fæstir 
kannast við slíkt í eigin fyrirtæki. 
Þetta kemur fram í nýrri könnun 
sem unnin var á vegum Jafnrétt-
isstofu, Fjölmenningarseturs og 
Mannréttindaskrifstofu Íslands 
og kynnt verður í næstu viku. 

„Það er áhuga-
vert að ákveð-
ið misræmi er 
í viðhorfum til 
mismununar 
á vinnumark-
aði almennt og 
hversu mikið 
jafnrétti sé á 
þei r ra  eig i n 
vinnustað. Svar-
endur töldu yfir-

leitt að þessi mál væru í mun 
betra horfi á eigin vinnustað en 
almennt,“ segir Tryggvi Hall-
grímsson, sérfræðingur hjá Jafn-
réttisstofu.  

Í ljós kom kynjamunur, en 90 
prósent karla töldu jafnrétti vera 
mikið eða mjög mikið á þeirra 
vinnustað á móti 75 prósentum 
kvenna. Aftur á móti töldu einung-
is 14 prósent að mismunun ætti sér 
ekki stað á vinnustöðum almennt. 

Þegar spurt var um ástæður 
mismununar nefndu flestir kyn-
ferði og þjóðernisuppruna, en 
fæstir kynhneigð og lífsskoðun. 
Niðurstöðurnar eru áhugaverðar 
í ljósi rannsóknar á upplifun fólks 
af erlendum uppruna á fordómum 
og mismunun, sem greint var frá í 
Fréttablaðinu í vikunni.

„Það er ljóst að það vantar ítar-
legri og betri rannsóknir á þessu 
sviði íslensks vinnumarkaðar,“ 
segir Tryggvi, en 93 prósent fólks 
af erlendum uppruna upplifðu for-
dómafulla hegðun í sinn garð og 
var algengast að atvikin ættu sér 
stað á vinnustað. 

Vakti það athygli að eingöngu 
35 prósent yfirmanna sögðu fyrir-

tækin fara eftir jafnréttisáætlun, 
en samkvæmt lögum ber öllum 
fyrirtækjunum í úrtakinu að vera 
með áætlun um jafnrétti kynja. 

„Stjórnendur skila auðu með 
því að hafa ekki jafnréttisáætlan-
ir og má kannski segja að íslenskir 
stjórnendur séu súkkulaðikleinur í 
jafnréttismálum,“ segir Tryggvi. 

 eva@frettabladid.is

Telja mismunun vera 
vandamál annarra
Ný könnun meðal stjórnenda fyrirtækja leiðir í ljós að þeir telja mismunun vera 
vandamál á vinnumarkaði, en að mikið jafnrétti ríki á þeirra eigin vinnustað. Sér-
fræðingur segir íslenska stjórnendur vera súkkulaðikleinur í jafnréttismálum.

TRYGGVI 
HALLGRÍMSSON

EFNAHAGSMÁL Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra 
lagði í gær fyrir ríkisstjórnina frumvarp um gjalda-
lækkanir ríkissjóðs í samræmi við fjárlög en gjaldtak-
an mun lækka um 460 milljónir króna. Með þessu vill 
ríkisstjórnin styðja við viðleitni kjarasamningsaðila til 
að rjúfa vítahring verðbólgunnar.

Þá skipaði forsætisráðherra í gær fastanefnd um sam-
skipti ríkisins, sveitarfélaga og heildarsamtaka aðila á 
vinnumarkaði til að hafa yfirsýn yfir regluleg samskipti 
og vera vettvangur skoðanaskipta um sameiginleg hags-
munamál. Þá mun nefndin skipuleggja aðgerðir til að 
fylgjast með og vinna gegn hækkun verðlags.

„Nefndin mun fara yfir verðlagsmál og með hvaða 
hætti væri hægt að draga úr verðhækkunum, til dæmis 
með að beita fortölum, til að þessir styttri kjarasamn-
ingar heppnist, það verði raunaukning á kaupmætti á 
grunni þeirra og jarðvegurinn undir búinn fyrir lengri 
kjarasamninga í haust,“ segir Benedikt Árnason, 
nýskipaður formaður fastanefndarinnar.

Þá hefur forsætisráðherra beint því til nefndarinn-
ar að skipuleggja aðgerðir til að vinna gegn hækkun 
verðlags og skoða leiðir til að sporna gegn sjálfvirkri 
vísitöluhækkun ýmissa samninga á markaði, svo sem 
þjónustusamninga fyrirtækja, leigusamninga og verk-
samninga.  - fbj

Forsætisráðherra vill leiðir til að sporna gegn sjálfvirkri vísitöluhækkun:

Nefnd gegn hækkun verðlags

GJALDALÆKKANIR  460 milljóna lækkun verður á gjaldtöku 
ríkisins samkvæmt nýju frumvarpi.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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➜ Mat stjórnenda á ástæðum mismununar 
 á vinnustöðum*
Hverjar eru ástæður mismununar á íslenskum vinnumarkaði?

Þjóðernisuppruni

Kynferði

Aldur

Fötlun

Kynþáttur

Kynhneigð

Lífsskoðun

Mismunun á sér 
ekki stað

64%

55%

44%

39%

38%

22%

21%

14%

➜ Mat stjórnenda á jafnrétti á eigin vinnustað
Hversu mikið jafnrétti er á þínum vinnustað?

Mjög mikið/mikið Nokkurt Lítið/mjög lítið

91%
75%

Karlar

Konur

9,4%
24,2%

0%
0,1%

* Stjórnendur gátu valið fl eiri en eina ástæðu

Magnús Geir Þórðarson Borgar-
leikhússtjóri  var ráðinn útvarpsstjóri. 
Magnús Geir var einn 39 umsækjenda 
og var ráðning hans samþykkt ein-
róma í stjórn RÚV, sem sagðist hafa 
litið sérstaklega til árangurs hans sem 

leikhússtjóra á Akureyri og í Reykjavík.

➜ Sjón hlaut Íslensku bókmenntaverðalaunin í fl okki fagurbókmennta. Þetta var í fj órða 
sinn sem hann var tilnefndur en í fyrsta sinn sem hann hreppti verðlaunin.

María Helga Guðmundsdóttir er ein 
þeirra sem standa fyrir Gettu betur-
búðum fyrir stelpur. Markmið búðanna 
er að gera kynjakvóta í keppninni 
óþarfan eft ir nokkur ár. Í haust var 
ákveðið að taka tímabundið upp 

kynjakvóta í Gettu betur. Reglurnar taka gildi 
vorið 2015 og standa fram á vor 2016.

Margrét Steinarsdóttir, framkvæmda-
stjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands, 
segir að í lögum um réttindi sjúklinga 
sé skýrt tekið fram að sjúklingum sem 
ekki tala íslensku eða nota táknmál skuli 
tryggð túlkun á upplýsingum. Misbrestur 

hefur verið á að lögunum sé fylgt.

Eygló Harðardóttir, félags- og hús-
næðismálaráðherra, segist sammála 
því að það geti ekki verið vandi ein-
staks sveitarfélags að taka á mál-
efnum utangarðsfólks og að hún leggi 
áherslu á að huga að húsnæðisúrræð-

um fyrir heimilislausa, en Reykjavíkurborg kallaði eft ir 
samstarfi  við ríkið.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR EFLIST 4
Stuðningur við Sjálfstæðisfl okk mælist nú 30,5 prósent og hefur aukist á milli kannana. 
Framsóknarfl okkur fengi 15,1 prósent ef kosið yrði nú. VG er í 10 prósentum.

FERÐALÖG FORSETA KOSTUÐU TÆPAR ÁTTA MILLJÓNIR 6
Forseti Íslands var 94 daga erlendis árið 2013 og kostaði hver dagur um 84 þúsund 
krónur. Það er þó lægri tala en árið 2010 þegar hver dagur kostaði 217 þúsund.

HÉR ER BARNADAUÐI 
MINNSTUR 10
Í nýrri skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu 
þjóðanna kemur fram að undanfarna 
áratugi hafi  tekist að draga úr barnadauða 
og fækka vannærðum börnum í heiminum.

ÓVISSA EINKENNIR 
KOSNINGAR 12
Fátt bendir til að kosningar í Taílandi um 
helgina breyti miklu í landinu. Núverandi 
stjórn er spáð sigri, en mótmælendur vilja 
hana áfram burt.

ALLT UM HATT PHARRELLS 20
Allt sem þú þarft  að vita um hatt Pharrells Williams. 

NÝ KENNING UM STJÓRNMÁL 32
Í bók Eiríks Bergmann, prófessors í stjórnmálafræði, 
um hrunið setur hann fram nýja kenningu um íslensk 
stjórnmál.

EIGA 36 GRAMMY-VERÐLAUN 40
Fimm öfl ugar tónlistarkonur voru á meðal 
verðlaunahafa á nýafstaðinni Grammy-verðlaunahátíð. 

BRUTU NIÐUR MÚRA JERÍKÓ 42
Illugi Jökulsson hreifst í æsku af sögunni góðu um 
Ísraelsmenn sem brutu niður múra Jeríkó með 
lúðrablæstri.

SIGRAÐI Í VÍSNA  -
SAMKEPPNI 44
Eyþór Alexander Hallsson á Laugum í 
Þingeyjarsveit sigraði í sínum aldursfl okki í 
vísnasamkeppni grunnskólanna.

NÚ SLÆR Í BAKSEGL POPÚLISMANS 16
Þorsteinn Pálsson um loforð um afnám verðtryggingar og alþjóðlegt myntsamstarf.

HVERJUM EIGA ÞJÓÐARATKVÆÐAGREIÐSLUR AÐ VERA 
ÞÓKNANLEGAR? 18
Ari Trausti Guðmundsson um lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslur.

VIRÐING FORSETA ALÞINGIS! 18
Lilja Rafney Magnúsdóttir um hlutverk þingforseta.

FRAMTÍÐARSKYTTA 
LANDSLIÐSINS 68
Ragnheiður Júlíusdóttir, sextán ára vinstri 
skytta úr Fram, er efnilegasti leikmaður 
Olís-deildar kvenna samkvæmt könnun 
Fréttablaðsins meðal þjálfara deildarinnar.

HELDUR SÍNA FYRSTU EINKA-
SÝNINGU 60
Anna Rún Tryggvadóttir kveður eiginmann og börn til 
að sinna listagyðjunni.

BÖKUR OG BROWNIE-KAKA 62
Svava Gunnarsdóttir deilir uppskrift um að nokkrum 
gómsætum réttum með lesendum Fréttablaðsins.

VIÐ SNERUM ÞESSU Á RÖNGUNA 74
Snorri Helgason, Högni Egilsson og Lay Low koma 
fram með kollegum frá Denver.



FI048764. A1 plaköt, vetrarútsalaFIFFFIFIFIFIIFIFFIIIFFFIFIFIFIIFFIFIFFIFIFFFIFIFIIFFIIIFI000004040404040404040404040404000440440040000404004000404044400400004448888878787878888878887887887878787878787778778888878787788888788788787887878778887877788887887878888887888788887878888878878787787878778777887778788887788888888888778 666666666666666466464644444444444666646444446666666444444446666666644644444444666664444444466444444666646464644444444446444446444446664666666464444444444444664464444444664644444464664444444666444446646644466664444666444444466664444446666666444466446666666664444444444644664444664444444664446644664466446644466664444444444644444666444466 . .... . ..... ... .. . .. A1A1A1A1AAA1A111111A1AA1A1A1A1A111A1A1111A1AA1A1AA1A1A1AAAA11A111111111111111111111111A111111111111AAAAAAAAAAAAAAA  p p p p p pppp p p p p p p pppppp ppppppppppp ppp pppppppppppppppppppppppppllaaal kkökköt,,t,t, v vv tetetetetttttetttttrrrararrarararaaaaaaaaararrararraraaaaaaaaaraaaaaaaaaaararraraaaaaaaraaaaaarraaaaaaaaaaaaraaraaaaaaraaaaaaararrrar rúrúrúrúrúrúrúrúrúúúrúrrúrúrrrrrrrrrrrrrrrúrrrrrúrrrrrrrrrrrúrrrrrrrr tstssstsssalalalalaa aa

FACEBOOK.COM/KRINGLAN.ISKRINGLAN.IS

J
A
N
Ú
A
R

ÚTSÖLULOK
SÍÐASTA HELGIN

Götumarkaður og ótrúleg verð!

OPIÐ 10-18 LAUGARDAG
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Könnun 29.til 30.1. 2014
Könnun 30. til 31.10.2013
Könnun 26. til 27.6.2013
Kosningar 2013

Heimild: Könnun 
Fréttablaðsins og 
Stöðvar 2 dagana 

29. og 30. janúar 2014
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Fylgi Framsóknarflokks heldur áfram að dala

Heimild: Könnun 
Fréttablaðsins og 

Stöðvar 2 dagana 29. 
og 30. janúar 2014

Heimild: Könnun
Fréttablaðsins og 

Stöðvar 2 dagana 29. 
og 30. janúar 2014
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➜ Fjöldi þingsæta

KÖNNUN Sjálfstæðisflokkurinn er 
langstærsti stjórnmálaflokkurinn á 
Íslandi samkvæmt skoðanakönnun 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2 og hefur 
stuðningurinn aukist frá síðustu 
könnun. Stjórnarflokkarnir fengju 
samanlagt 30 þingmenn samkvæmt 
niðurstöðu könnunarinnar og næðu 
því ekki meirihluta á Alþingi.

Samkvæmt könnuninni, sem gerð 
var dagana 29. og 30. janúar, fengi 
Sjálfstæðisflokkurinn 30,5 prósenta 
fylgi og 20 þingmenn, en fékk 19 í 
síðustu kosningum.

Fylgi Framsóknarflokksins hefur 
minnkað mikið frá kosningum, 
þegar flokkurinn fékk 24,4 prósent 
atkvæða. Flokkurinn fengi sam-
kvæmt könnuninni 15,1 prósent og 
10 þingmenn, en fékk 19 í kosning-
unum í fyrra.

Litlar breytingar hafa orðið á 
fylgi Samfylkingarinnar og Bjartr-
ar framtíðar milli kannana, en báðir 
flokkarnir njóta meira fylgis nú en í 
kosningunum í fyrra. 

Samfylkingin fengi 20,2 prósenta 
stuðning og 13 þingmenn yrði geng-
ið til kosninga nú, en flokkurinn er 
með níu þingmenn í dag. Björt fram-
tíð mælist með stuðning 13,5 pró-
senta og átta þingmenn, en fékk sex 
þingmenn í síðustu kosningum.

Vinstri græn tapa fylgi milli 
kannana, og mælast í dag nærri 
kjörfylgi flokksins. Alls myndu 10 
prósent kjósenda styðja flokkinn 
yrði gengið til kosninga nú. Yrðu 
það niðurstöður kosninga myndi 
þingmönnum flokksins fækka um 
einn, úr sjö í sex.

Stuðningur við Pírata mælist á 
uppleið. Flokkurinn fékk 5,5 pró-
senta stuðning í síðustu kosningum, 
en mælist í dag með 9,2 prósenta 
fylgi. Kæmu þau atkvæði í kjörkassa 
fengi flokkurinn sex þingmenn, en 
er með þrjá í dag. brjann@frettabladid.is

Fylgi Sjálfstæðisflokks eykst
Stuðningur við Sjálfstæðisflokkinn hefur aukist milli kannana og mælist nú 30,5 prósent. Framsóknarflokkur-
inn fengi 15,1 prósent ef kosið yrði nú. Stuðningur við Vinstri græn minnkar og er kominn niður í 10 prósent. 

Hringt var í 1.322 manns þar til náðist í 800 samkvæmt lagskiptu 
úrtaki dagana 29. og 30. janúar. Svarhlutfallið var 61 prósent. 
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 
þingkosninga 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 Sjálfstæðisflokkinn, eða 
einhvern annan flokk? Alls tóku 55,7 prósent þeirra sem náðist í 
afstöðu til spurningarinnar.

Aðferðafræðin

1 tilvitnun í kven-
kynspersónu 
þótti eiga heima 

á lista yfi r 20 bestu til-
vitnanirnar úr íslensk-
um kvikmyndum fyrir 
árið 2000.

mælist verð-
bólgan um 
þessar mundir.

3,1% 

milljónir króna eru í verkfallssjóði 
Kennarasambands Íslands.

1.400 

MENNTAMÁL Boðað er til fundar 
kennara í öllum framhaldsskólum 
landsins á mánudaginn. Kennsla 
hefst með venjubundnum hætti 
klukkan 11.05 og leggja kennar-
ar fyrir verkefni fyrir nemendur 
sína. Að því loknu ganga kennarar 
til fundar „vegna þeirrar graf-
alvarlegu stöðu sem við blasir í 
framhaldsskólum landsins“, eins 
og stendur í fundarboði. 

Á dagskrá eru umræður um 
stöðu samninga- og kjaramála og 
næstu skref. Gert er ráð fyrir að 
samþykkt verði ályktun sem send 
verði til stjórnvalda og fjölmiðla í 
lok fundar. - ebg 

Kennarar ræða stöðuna: 

Ganga úr tíma 
og til fundar

LÖGREGLUMÁL Tæpum tveimur 
mánuðum eftir skotárásina í íbúð 
í Hraunbæ, hafa enn engar endur-
bætur hafist á íbúðinni. Bráða-
birgðaþil er fyrir gluggum og blóð-
slettur í stigagangi.

Fréttastofa náði tali af þremur 
íbúum í húsinu. Enginn vildi koma 
í viðtal. Allir sýndu því skilning að 
vanda þyrfti til verka við rannsókn-
ina en engu að síður eru þeir orðnir 
langeygir eftir umbótum. - hh

Sýna lögreglu skilning:

Engar endur-
bætur hafnar

EFNAHAGSMÁL
Raunminnkun í kortaveltu 
Erlendir ferðamenn greiddu 78,4 
milljarða króna með greiðslukortum á 
síðasta ári, samkvæmt Rannsóknasetri 
verslunarinnar. Heildarvelta jókst um 
24,4% á milli ára. Að meðaltali greiddi 
hver ferðamaður 97.400 krónur með 
korti árið 2012, en 100.400 árið 
2013. Aukning á ferðamann var þrjú 
prósent á milli ára, sem er minna en 
verðlagshækkanir. Því er raunminnkun 
í erlendri kortaveltu.

25.01.2013 ➜ 01.02.2013
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ÞETTA ER MÁLIÐ 2014

Kaffimál 

og áfylling allt árið 

aðeins     2.490 kr.

Vinur við veginn

sorptunnur eru í 
Reykjavíkurborg, þar af

41.693

11.225
 bláar tunnur

ára afmælis Sigur 
Rósar var fagnað 
nýverið.

20
10 voru lagðir inn 
til aðgerðar á Landspítal-
anum vegna hálkuslysa á 
einum degi í síðustu viku.

ár eru liðin frá því 
haförn var alfrið-
aður á Íslandi.

100 93% fólks af 
erlend-

um uppruna upplifði 
fordómafulla hegðun 
og mismunun gagn-
vart sér samkvæmt 
rannsókn.

Veðurspá

Mánudagur
Allhvasst NV-til, vaxandi NA-átt S-til.

VINDASÖM HELGI  Hvassviðri eða stormur SA- og NV-lands í dag, víða allhvasst 
annars staðar. Rigning eða slydda S- og A-til, dálítil él eða slydda fyrir norðan. Kólnar 
heldur til morguns með snjókomu eða slyddu N- og A-til.

1°

10
m/s

4°

13
m/s

5°

9
m/s

7°

18
m/s

Á morgun 
13-18 m/s NV- og V-til, annars hægari.

Gildistími korta er um hádegi

0°

-4°

0°

-1°

-2°

Alicante
Basel
Berlín

20°
4°
4°

Billund
Frankfurt
Friedrichshafen

3°
8°
10°

Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas

3° 
3°
20°

London
Mallorca
New York

9° 
15°
6°

Orlando
Ósló
París

26° 
1°
9°

San Francisco
Stokkhólmur

13° 
1°

3°

10
m/s

4°

14
m/s

2°

8
m/s

3°

12
m/s

1°

5
m/s

3°

9
m/s

-2°

9
m/s

2°

-1°

2°

1°

-1°

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður



Skútuvogur - Grafarholt - Hafnarfjörður - Akureyri - Egilsstaðir 
Vestmannaeyjar - Akranes - Ísafjörður - Selfoss - Reykjanesbær

Túlípanar
10 stk.

999 kr.

Rósir
7 stk.

999 kr.
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embættisferðir 
forseta

sinnum var greitt 
fyrir fargjöld 

maka forseta

var samanlagður 
kostnaður við ferðirnar

milljónir króna 
kostaði dýrasta 

ferðin.

17
17

1,3

7.898.570
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STJÓRNSÝSLA Kostnaður við embættis-
ferðir Ólafs Ragnars Grímssonar, for-
seta Íslands, nam tæplega átta milljón-
um króna á síðasta ári. 

Þetta kemur fram í svari forsætisráð-
herra við fyrirspurn Svandísar Svavars-
dóttur, þingmanns Vinstri grænna, um 
ferðalög forseta Íslands og maka hans.

Svandís óskaði eftir svörum við 
nokkrum spurningum, þar á meðal 
hversu marga daga forseti var erlendis 
árið 2013, hverjar utanferða hans voru 
opinberar og hverjar í einkaerindum.

Alls voru embættisferðir forseta 
sautján en í svari forsætisráðherra 
kemur fram að forseti hafi greitt sjálf-
ur fyrir þær ferðir sem hann fór í einka-
erindum.

Dýrasta embættisferð forseta var 
vegna ráðstefnu um norðurslóðir í 
Washington, funda með þingmönnum 
í öldungadeild Bandaríkjaþings, ann-
arra funda í Washington og þátttöku í 
ráðgjafarnefnd Sameinuðu þjóðanna og 
Alþjóðabankans um hreina orku. Kostn-
aður við þá ferð nam um 1,3 milljónum 
króna. 

Ólafur fór sautján ferðir og var 94 
daga erlendis árið 2013 vegna opin-
berra erindagjörða. Árið 2010 fór hann 
í tíu ferðir sem stóðu í samtals 56 daga 
vegna opinberra erinda og voru kost-
aðar af skattgreiðendum. Ferðadögum 
forseta hefur því fjölgað um tæp sjötíu 
prósent á þremur árum.

 erlabjorg@frettabladid.is/haukur@frettabladid.is 

Ferðalög forseta kostuðu ríkið 
tæplega átta milljónir í fyrra
Forseti Íslands var 94 daga erlendis árið 2013 og kostaði hver dagur um 84 þúsund krónur. Það er þó lægri tala en árið 2010 þegar hver 
dagur kostaði 217 þúsund en þá voru ferðadagarnir færri og heildarkostnaður lægri. 

FORSETAHJÓN   
Dorrit Moussa-
ieff fór með 
manni sínum í 
sjö embættis-
ferðir þar sem 
embætti forseta 
greiddi fargjöld 
fyrir hana.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

BRINK 

SJÁVARÚTVEGUR Um áramót breytt-
ust lög og reglur um endur-
greiðslur í hráefnisleysi til fisk-
vinnslufyrirtækja þannig að 
starfsmönnum eru nú greidd laun 
fyrir fyrstu fimm hráefnislausa 
daga á hvorum árshelmingi í stað 
fyrstu þriggja 2013.

Um áramótin 2012/13 lækkuðu 
meðalendurgreiðslur úr 60 pró-
sentum í 40 prósent. Til stóð í fjár-
lagavinnu síðasta árs að fella þær 
niður. Það breyttist eftir viðræð-
ur Samtaka fiskvinnslustöðva og 
stjórnvalda. - skó

Hráefnislausar fiskvinnslur:

Lægri hluti 
endurgreiddur

ORKUMÁL Framkvæmdastjóri 
rafveitusviðs Orkubús Vestfjarða 
segir óvissu um tilkomu Dýra-
fjarðarganga slæma því ekki sé 
hægt að leggja í framkvæmdir 
til að tryggja rafmagnsöryggi 
svæðisins. Þetta kom fram á fundi 
almannavarnanefndar.

„Brýnt er að hafa í huga að á 
meðan beðið er Dýrafjarðarganga 
liggur allt annað viðhald og upp-
bygging í frosti og því lífsspursmál 
fyrir byggðirnar að ríkisstjórnin 
taki af allan vafa og ljúki málinu,“ 
bókaði bæjarráð Ísafjarðar. - gar

Áhyggjur af rafmagnsöryggi:

Tafir á göngum 
skapa óvissu

HEILBRIGÐISMÁL Sveitarfélög á höf-
uðborgarsvæðinu eru samstiga í 
stuðningi við stjórn Slökkviliðs höf-
uðborgarsvæðisins vegna ágrein-
ings við ríkið um greiðslur fyrir 
sjúkraflutninga.

Í ályktununum sem samþykktar 
hafa verið í borgarráði Reykjavíkur 
og í bæjarráðum Kópavogs, Hafnar-
fjarðar, Garðabæjar og Mosfellsbæj-
ar er lýst vonbrigðum vegna þess 
sem kallað er skilningsleysi heil-
brigðisráðuneytisins á því að ríkið 
þurfi að greiða þann kostnað sem 
ríkinu ber. Það hafi nú leitt til þess 

að stjórn SHS hafi þurft að biðja um 
verklok vegna þjónustunnar. „Það 
neyðarúrræði byggist ekki á ein-
lægum vilja til þess að slíta sam-
starfi ríkis og sveitarfélaga og skilja 
að sjúkraflutninga og slökkvistarf, 
heldur á algjöru vonleysi gagnvart 
stöðu mála,“ segja sveitarfélögin. 

Í Hafnarfirði og Garðabæ var 
ályktunin samþykkt mótatkvæða-
laust en sjálfstæðismenn í Reykja-
vík lögðu til að því væri beint til 
stjórnar slökkviliðsins að fallast á 
ósk heilbrigðisráðherra um að hefja 
samningaviðræður að nýju. - gar

Samstiga sveitarfélög vegna ágreinings um greiðslu fyrir sjúkraflutninga:

Telja ráðuneytið skilningslaust

SJÚKRAFLUTNINGUR  Slökkviliðið telur 
ríkið skulda nær milljarð fyrir sjúkra-
flutninga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



fErmInGar-
vEisLUsýnIngIN
eR uM HelGinA

fErMinGaRveIslUsýnIng - DagskRÁ 
frÁ kL. 13:00 til 17:00 - lAuGarDaG oG SunNuDag

13:30 » uPpákOma Frá DanShópNum rEbeL
14:30 » TískUsýnIng Á FermiNgarfAtnaÐi Fyrir stÚLkur og Drengi
           frÁ Cosmo og OutfiTters Nation 
» HÁr og Dekur SÝnir ÞAÐ NÝJasta Í FermiNgargreiÐSlum
» KokkaRnir VeislUÞJÓNusta Gefa Smakk af VeislUmat 
» Okkar BakarÍ Gefur Smakk af FermiNgartErtum
» Studio Duglas Kynnir FermiNgarmYndatÖkur
» blÓMaskrEytar garÐHeima SÝna glÆSilegar 
   VeislUskreYtingar og Gefa GÓÐ RÁÐ
» ÁLetranir Á Kerti, SÁLmabÆkur og ServÍEttur
» Hans Petersen SÝnir FermiNgarbOÐSkort
» sToNewAlL kItCheN KynNiR hUgMynDiR aF VeiTiNguM
» LukkuPottur Á staÐnum Fyrir FermiNgarbÖRnin
» lUkKulEiKur fOreLdrA
   sKiLið Inn aFriFu af fErmInGarBréfInu tIl Að TakA þátT

eFtIrfArAndI FyrIRtækI eRu Með KynNiNgaR 
í gArðhEimUm um hElgInA » mExíkósK kJúkLinGAsúpA mEð NacHoS

» hEiTar sAmlOkuR » GóMsætAr KökUr Og kaFfI

oPið Frá 
11 Til 21
uM hElGar

fOrEldRaR mUNið 
20 % AfsLátTinN 
gEgn fRamVísUn FeRmiNgArbRéfSinS 

+ 10% AukAafSlátTur 
nú Um HeLgiNA
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Sumarvinna
við sjálfstæðar 

rannsóknir

Nýsköpunarsjóður
námsmanna

Umsóknarfrestur 4. mars 2014

VIÐSKIPTI Brynjólfur Bjarnason, 
framkvæmdastjóri Framtaks-
sjóðs Íslands, lætur af störfum 
eftir aðalfund 
sjóðsins 27. 
mars næstkom-
andi. Hann ósk-
aði eftir því við 
stjórnina að láta 
af störfum.

Brynjólfur 
segir í tilkynn-
ingu frá FSÍ 
að ákvörðunin 
eigi sér nokk-
urn aðdraganda og að sú löngun að 
vera „herra eigin tíma“ hafi orðið 
sífellt áleitnari. Brynjólfur hóf 
störf hjá FSÍ í ársbyrjun 2012. - skó

Hættir hjá Framtakssjóði:

Brynjólfur læt-
ur af störfum

BRYNJÓLFUR 
BJARNASON

EFNAHAGSMÁL Virðisaukaskatt-
ur á lyfseðilsskyld lyf í Evrópu 
er hæstur á Íslandi, 25,5 prósent. 
Þetta kemur fram í nýlegri úttekt 
Frumtaka.

Sjö Evrópulönd af 33 leggja 
hæsta þrep af virðisaukaskatti á 
lyfseðilsskyld lyf. Þá leggja 23 lönd 
virðisaukaskatt í neðri þrepum á 
bilinu 2,1 til 15 prósent. Þrjú lönd 
í Evrópu, Malta, Svíþjóð og Bret-
land, leggja engan virðisaukaskatt 
á lyfseðilsskyld lyf. - skó

Virðisaukaskattur í Evrópu:

Vsk. á lyf hæst-
ur hér á landi

SVEITARSTJÓRNARMÁL
Ætla að malbika
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps 
stefnir að því að klára lagningu bundins 
slitlags á íbúðargötur á Flúðum á 
næstu 2 árum.

Vetrarfærð á höfuðborgarsvæðinu

VEL BÚIN  Vetur konungur minnti á sig á sunnanverðu landinu nú rétt fyrir helgi. Eins og gengur er fólk misvel búið til ferðalaga 
í vetrarfæri, en fáir jafn vel og Sigurlaug Hjaltadóttir þar sem ljósmyndari rakst á hana í Reykjavík á leið með barn sitt til dag-
mömmu. Gönguskíði og skíðakerra eru náttúrlega hárréttur búnaður þessa dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Vertu í íslensku sambandi við 

erlent efni á Ljósnetinu

Hjá Símanum er vinsælt YouTube efni hluti af innlendu gagnamagni

Til að auka gæði þjónustunnar og draga úr álagi á útlandasambönd hóf Síminn 
að nýta innlenda netþjóna fyrir erlent efni af krafti í maí á síðasta ári. Í kjölfarið 
minnkaði erlent niðurhal heimila hjá Símanum um 28%. Allt efni sem vistað er 
hérlendis telst til innlends niðurhals hjá Símanum.

Í september jók Síminn einnig gagnamagn leiða í Internetáskriftum um allt að 
40% til að mæta aukinni þörf viðskiptavina og breyttu umhverfi netnotkunar. 
Kynntu þér hraðar og öruggar leiðir til að vera í sterkara netsambandi  
á siminn.is.

www.siminn.is/ljosnet

i

Síminn nýtir innlenda netþjóna til að spegla 
vinsælt erlent efni og flokkar það sem innlent 
niðurhal.

Nánar um innlent og erlent gagnamagn 
á siminn.is
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FJÖLMIÐLAR Nýr þjóðmálaþáttur í 
sjónvarpi lítur dagsins ljós á sunnu-
dag.

Vigdís Hauksdóttir, þingmaður 
Framsóknarflokks og formaður 
fjárlaganefndar Alþingis, og Katr-
ín Júlíusdóttir, þingmaður Samfylk-
ingar og fyrrverandi iðnaðar-, fjár-
mála- og efnahagsmálaráðherra, 
leiða saman hesta sína í fyrsta þætti 
Minnar skoðunar í umjón Mikaels 
Torfasonar, aðalritstjóra fréttastofu 
365. 

Þátturinn hefst klukkan 13.00 á 
sunnudag, 2. febrúar, og er í opinni 
dagskrá. 

„Aðalgestur þáttarins verður hins 
vegar Bjarni Benediktsson, fjár-
málaráðherra og formaður Sjálf-
stæðisflokksins,“ segir Mikael. „Í 
þættinum förum við yfir fréttir 

 vikunnar og það 
sem efst er á 
baugi í þjóðmál-
unum.“

Mikael segir 
að þátturinn sé 
hefðbundinn 
þjóðmálaþáttur, 
en þó með óhefð-
bundnu sniði að 
því leyti að þátt-
arstjórnandinn 

sjálfur leyfi sér að hafa skoðanir. 
„Segja mætti að þátturinn sé 

undir áhrifum frá erlendum þátt-
um sem fólk þekkir, svo sem 
þætti Pierce Morgan á CNN, Bills 
O‘Reilly á Fox eða jafnvel Meet the 
Press á NBC.“ Sannleikans verði 
leitað á sanngjörnum og heiðarleg-
um nótum. - óká

MIKAEL 
TORFASON

Mín skoðun hefur göngu sína á morgun:

Fjármálaráðherra 
mætir í fyrsta þáttinn

Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2014
Lýðheilsusjóður óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til  
heilsueflingar og forvarna á sviði áfengis- og vímuvarna, tóbaks- 
varna, heilbrigðra lifnaðarhátta og geðræktar og með áherslu á að 
draga úr ójöfnuði til heilsu.

Í ár er sérstaklega auglýst eftir styrkumsóknum um eftirfarandi: 
• Heildrænar aðgerðir í forvörnum og heilsueflingu sem miða að 

heilbrigðum lifnaðarháttum.
• Auka þekkingu og færni fagfólks og foreldra um árangursríkar 

áfengis- og kannabisforvarnir. 
• Þjálfun fagfólks í meðferð við tóbaksfíkn og þróun þjónustueiningar 

fyrir aðstoð til tóbaksleysis. 
• Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu og vellíðan barna, 

unglinga og fjölskyldna.

Við úthlutun mun stjórn sjóðsins meta umsóknir út frá því hvernig þær 
falla að hlutverki Lýðheilsusjóðs. Verkefnin eiga að hafa raunhæf og 
skýr markmið og skal gera grein fyrir því hvernig árangur þeirra verður 
metinn. Stjórn Lýðheilsusjóðs úthlutar úr sjóðnum.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2014 og skal sótt um  
á vefsvæði Lýðheilsusjóðs, http://lydheilsusjodur.sidan.is/pages/.  

Nánari upplýsingar fást hjá Embætti landlæknis, Barónsstíg 47, 101 Reykjavík. 
Sími 510 1900. www.landlaeknir.is.  
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum gegnum vefsvæði sjóðsins.
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Brekkurnar bíða

Nánari upplýsingar 
á skidasvaedi.is

Skálafell verður opnað 
um helgina.
Opið um helgar frá 
kl. 10–17 fram yfir páska. 

ÍSRAEL Á fimmtudaginn skýrðu alþjóðlegu 
hjálparsamtökin Oxfam frá því að leikkonan 
Scarlett Johansson væri ekki lengur alþjóðleg-
ur sendiherra á þeirra vegum.

Ástæðan er sú að hún tók að sér auglýsinga-
störf fyrir SodaStream-gosdrykkjatækin, en 
þau eru að mestu framleidd í verksmiðju ísra-
elskra landtökumanna á Vesturbakkanum.

„Oxfam lítur svo á að fyrirtæki á borð við 
SodaStream, sem starfa í byggðum landtöku-
manna, auki á viðvarandi fátækt og réttinda-
brot gagnvart samfélögum Palestínumanna 
sem við vinnum að stuðningi við,“ segir í til-
kynningu frá Oxfam, þar sem Johansson eru 

jafnframt þökkuð þau störf 
sem hún hefur innt af hendi 
fyrir samtökin.

Sjálf sendi Johansson frá 
sér yfirlýsingu þar sem hún 
sagðist styðja efnahagslega 
samvinnu Ísraela og Palest-
ínumanna. 

Málið hefur hins vegar 
vakið athygli umheimsins 
á því að SodaStream-verk-
smiðjurnar eru í eigu Ísraela 

og SodaStream-tækin eru framleidd á landtöku-
byggðum á herteknu svæðunum.  - gb

Oxfam vildi ekki kvikmyndaleikkonuna Scarlett Johansson vegna starfa hennar fyrir SodaStream:

Auglýsingar samrýmast ekki stefnu Oxfam

FRAMLEIÐSLAN  Palestínskir verkamenn setja saman 
SodaStream-tæki í ísraelskri verksmiðju á svæði land-
tökumanna á Vesturbakkanum. NORDICPHOTOS/AFP

SCARLETT 
JOHANSSON

VELFERÐARMÁL Reykjavíkurborg 
styrkir hjúkrunarheimilið Eir um 
22 milljónir króna „til að verða við 
áskorun sjálfseignarstofnunar-
innar um neyðaraðstoð“, eins og 
segir í síðustu fundargerð borgar-
ráðs. Með þessu á að „freista þess 
að tryggja rekstrarhæfi stofnun-
arinnar á þessu ári og framgang 
nauðasamninga félagsins“. Styrk-
urinn er veittur með fyrirvara 
um að ríkið standi við að reka 20 
dagdvalarrými fyrir heilabilaða í 
þjónustumiðstöð við Spöngina. - gar

Borgin styrkir Eir:

Fær 22 milljóna 
neyðaraðstoð

ALÞJÓÐAMÁL Með markvissum 
aðgerðum gegn barnadauða síðast-
liðna áratugi hefur tekist að bjarga 
90 milljónum barna frá dauða, ef  
miðað er við að tíðni barnadauða 
hefði haldist sú sama og árið 1990. 

Samkvæmt skýrslu Barnahjálp-
ar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) 
er lægstu tíðni barnadauða í heim-
inum að finna á Íslandi og í Lúx-
emborg. Tíðni barnadauða hefur 
því lækkað á heimsvísu, en þar sem 
barnadauði er mestur í heiminum í 
dag er hann þó minni en á Íslandi 
fyrir rúmri öld. 

Mikill árangur hefur náðst í að 
vinna gegn vannæringu barna og 
hefur tíðni vanþroska hjá börnum 
vegna vannæringar lækkað um 
tæp fjörutíu prósent á undanförn-
um tveimur áratugum. Þá hefur sá 
árangur náðst að 80 prósent barna í 
fátækustu ríkjum heims hefja nám 
í grunnskóla. 

Enn bíða þó áskoranir þegar 
kemur að því að bæta stöðu barna 
í heiminum. Daglega deyja um 
18.000 börn innan fimm ára aldurs 
vegna ástæðna sem hægt væri að 
fyrirbyggja með einföldum hætti. 

Hæstu tíðni barnadauða í heim-
inum er að finna í Síerra Leóne, þar 
sem eitt af hverjum fimm fæddum 
börnum deyr fyrir fimm ára aldur. 
Þar á eftir koma Afríkuríkin Tsjad 
og Angóla. Á toppnum tróna Ísland 
og Lúxemborg með lægstu tíðni 
barnadauða í heiminum. 

Í skýrslunni er fjallað um mikinn 
fjölda óskráðra fæðinga í heimin-
um. Um 250 milljón börn eru ekki 
skráð þegar þau fæðast og eru því 

„ekki til“ samkvæmt opinberum 
gögnum. Mikill munur er á ríkum 
og fátækum í þessu samhengi. Sem 
dæmi eru fjögur prósent fátæk-
ustu barna Kenýa skráð við fæð-
ingu á móti 56 prósentum ríkustu 
barnanna. 

Aðgangur óskráðra barna að 
grunnþjónustu er oft lakari en ann-
arra. Þá eru þau jafnframt líklegri 
til að enda í barnaþrælkun og verða 
fyrir öðrum réttindabrotum, því án 
löglegra skilríkja er hægt að skrá 
þau í hjónaband, í vinnu eða í her-
inn áður en þau ná löglegum aldri.

Réttur barna til að vera skráð 
og fá fæðingarvottorð er tryggður 
í Barnasáttmála Sameinuðu þjóð-
anna. Eitt af verkefnum UNICEF 

er því að stuðla að skráningu fæð-
inga og voru 30 milljón börn skráð 
árið 2012 fyrir tilstuðlan þeirra.

Á Íslandi styðja 22.000 manns, 
eða svokallaðir heimsforeldrar, 
starf UNICEF í hverjum mánuði.  
  eva@frettabladid.is

Ísland með lægstu 
tíðni barnadauða
Í skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna um stöðu barna í heiminum segir 
að tíðni barnadauða sé lægst á Íslandi. Náðst hefur að lækka tíðni barnadauða og 
fækka vannærðum börnum í heiminum undanfarna áratugi. Enn bíða áskoranir.

Á FÆÐINGARDEILD  Hæstu tíðni barnadauða er að finna í Síerra Leóne þar sem 
eitt af hverjum fimm börnum deyr fyrir fimm ára aldur.  MYND/AFP.

18.000
Daglega deyja um átján 
þúsund börn fyrir fi mm ára 
aldur vegna ástæðna sem 
hægt væri að fyrirbyggja 
með einföldum hætti.
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STJÓRNARANDSTAÐAN
     Mótmælendur: Leiðtogi þeirra er Sutheb
Thaugsaban (til vinstri), fyrrverandi þing-
maður. Mótmælin hófust í nóvemer eftir
að stjórnin reyndi að fá þingið til að sam-
þykkja lög um sakaruppgjöf, sem hefðu
gert Thaksin kleift að snúa aftur úr útlegðinni án
þess að þurfa að afplána fangelsisdóm.

     Lýðræðisflokkurinn er helsti stjórnarandstöðu-
flokkurinn. Leiðtogi hans er Abhisit Vejjajiva 
(til hægri), fyrrverandi forsætisráðherra, sem sakar 
Thaksin um spillingu og segir Yingluck vera 
strengjabrúðu hans.

     Mótmælendur hóta því að hindra kosningarnar
 eftir mætti. Lýðræðisflokkurinn ætlar að hunsa
 kosningarnar.

     Átökin eru í grófum dráttum á milli stórborgar-
búa í Bangkok, sem lengi höfðu einokað völdin í 
landinu, og kjósenda Thaksins í sveitunum í 
norðurhluta landsins.

STJÓRNIN
     Yingluck Shinawatra forsætisráðherra: Bróðir hennar er 
Thaksin Shinawatra, fyrrverandi forsætisráðherra, sem 
steypt var af stóli og býr í sjálfskipaðri útlegð.

     Yingluck komst til valda þegar flokkur hennar,
Pheu Thai, vann stórsigur í kosningum árið 2011.
Hún boðaði í skyndi til kosninga í von um að með
því leystist úr deilunum.
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Bangkok: 10.000
lögreglumenn gæta
öryggis á kjörstöðum

200km

Kosningaúrslit 2011
(meirihluti þingsæta)

Pheu Thai

Demókratar

Aðrir

Umdeildar kosningar í Taílandi
Ríkisstjórnin ætlar að halda þingkosningar á morgun þrátt fyrir átök og 
mótmæli sem öruggt þykir að muni halda áfram þótt stjórnin haldi meirihluta 
sínum. Óttast er að átökin muni harðna enn frekar.

TAÍLAND Yingluck Shinawatra, 
forsætisráðherra Taílands, lætur 
engan bilbug á sér finna og efnir 
til þingkosninga á morgun, þrátt 
fyrir að úrslit þeirra séu ólíkleg til 
að breyta nokkru.

Yingluck er talin eiga sigur nokk-
uð vísan og getur því eftir sem áður 
stuðst við meirihluta á þingi, en 
andstæðingar hennar munu áfram 
krefjast þess að hún segi af sér. 
Stjórnarandstaðan telur kosning-
arnar tilgangslausar, hyggst ekki 
mæta á kjörstað og ætlar að trufla 
framkvæmd þeirra eftir megni.

Krafa mótmælenda er sú að 
Yingluck segi af sér ásamt ríkis-
stjórn sinni, en í stað kosninga 
verði mynduð bráðabirgðastjórn 
sem fái það hlutverk að breyta 
stjórnskipan landsins áður en kosið 
verði að nýju. Breytingarnar eigi að 
tryggja að Yingluck og fjölskylda 
hennar geti ekki lengur haft áhrif 
í stjórnmálum landsins. Mótmæl-
endur munu því áfram fjölmenna á 
götum Bangkok og loka aðgangi að 
ýmsum stjórnarbyggingum. Búast 
má við hörðum átökum áfram og 
pattstöðu, sem lamar þjóðlífið. 

Stuðningurinn við stjórnina 
kemur frá landsbyggðinni,  einkum 

í norðanverðu landinu þar sem 
fátækt er víða meiri en í höfuðborg-
inni Bangkok.

Andstæðingar stjórnarinnar eru 
hins vegar betur stæðir höfuðborg-
arbúar, sem höfðu verið vanir því 
að fara með stjórn landsins allar 
götur þangað til auðkýfingurinn 
Thaksin Shinawatra, bróðir núver-
andi forsætisráðherra, vann sigur í 
þingkosningum árið 2001.

Thaksin höfðaði meira til alþýð-
unnar í sveitunum, en var sakaður 
um lýðskrum og spillingu. Hann 
hrökklaðist frá völdum árið 2006 og 
var á endanum dæmdur í fangelsi 
fyrir spillingu, og býr nú í útlegð 
utan landsteinanna.

Yingluck er á hinn bóginn sökuð 
um að vera strengjabrúða í höndum 
bróður síns.

Óvissan um kosningarnar snýst 
meðal annars um það, hvort stjórn-
arandstæðingum tekst að trufla 
framkvæmd þeirra nægilega mikið 
til þess að úrslitin verði ekki afger-
andi.

Nýtt þing getur til dæmis ekki 
komið saman nema tekist hafi að 
kjósa í að minnsta kosti 95 prósent 
af þeim 500 þingsætum, sem kosið 
er um.  gudsteinn@frettabladid.is

Taílendingar 
kjósa í óvissu
Fátt bendir til þess að kosningarnar, sem haldnar 
verða á morgun, muni breyta miklu. Núverandi stjórn 
er spáð sigri en mótmælendur vilja hana áfram burt.

VILJA EKKI KOSNINGAR  Stjórnarandstæðingar vilja stjórnina burt en engar kosn-
ingar strax. NORDICPHOTOS/AFP
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Á tilboðsdögum bjóðum við allt að 
50% afslátt í verslunum okkar frá 
miðvikudegi til sunnudags. 

Tilboðsdagar

Trúlofunar- og giftingarhringar 20% afsl.
Skartgripir úr gulli 20% afsl.
Skartgripir úr silfri 20% afsl.
Öll úr 20% afsl.
Valdar vörur 30–50% afsl.

Opnunartímar

30-50% afsláttur af völdum vörum
20% afsláttur af öllum öðrum vörum

ð 
á 

Vísindamenn frá Bandarísku geimferðasff tofnuninni (NASA) og Caltech- 
háskóla í Kalifoff rníu vinna nú að þróun nýrrar tækni til ratsjármælinga á hreyf-
ingu jökla í samvinnu við jöklafræðinga Háskóla Íslands. Frumgerð þessa tækni-

ásamt vísindamönnum frá NASA og Caltech.

Dagskrá:
Dr. Helgi Björnsson, vísindamaður við Jarðvísinda- 
stofnun Háskólans
 – Mikilvægi alþjóðlegs samstarfs í jöklafræði

Dr. Mark Simons, prófessor í jarðeðlisfræði, og Brent 
Minchew, doktorsnemi í jarðeðlisfræði, Caltech-háskóla 
– Breytingar á jöklum við hlýnandi loftslag

Í tilefni þessarar heimsóknar efna Háskóli Íslands og Sendiráð Bandaríkjanna á
Íslandi til hádegisfundar í Hátíðasal Aðalbyggingar Háskóla Íslands,  
þriðjudaginn 4. febrúar nk. kl. 12.00–13.15. Íslenskir og bandarískir vísinda-

samstarfsff verkefni NASA, Caltech og Háskóla Íslands.

Opinn fundur:



– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

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

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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SKOGSTAD 

BARNAÚLPUR 

30%  
AFSLÁTTUR

ZAMBERLAN PARROT 
GÖNGUSKÓR
Stærðir 37–48

16.493 KR.
VERÐ ÁÐUR 21.990 KR.

MERIDA KRAKE
CLASSIC REIÐHJÓL

59.990 KR.
VERÐ ÁÐUR 109.990 KR.VVVVVVVVVV

COLUMBIA
POWDERBUG 
KULDASKÓR
Stærðir 25–31

5.990 KR.
VERÐ ÁÐUR 11.990 KR.

DEERHUNTER BIB 
ALASKA VEIÐIBUXUR

19.990 KR.
VERÐ ÁÐUR 39.990 KR.

 

40%  
AFSLÁTTUR

 

50%  
AFSLÁTTUR

DDEERHUNTER EERHUNTER
ALASKA VEIÐIÚLPA

29.990 KR.
VERÐ ÁÐUR 49.990 KR.

MANNBRODDAR
Stærðir S–XL

1.521 KR.
VERÐ ÁÐUR 1.890 KR.

COLUMBIA TRACK
SVEFNPOKI

4.490 KR.
VERÐ ÁÐUR 6.990 KR.

BAKPOKAR   

30%  
AFSLÁTTUR

TATONKATT
HITABRÚSI 750 ML

3.493 KR.
VERÐ ÁÐUR 4.990 KR.

PULSE-LÍNAN 

FRÁ DEVOLD

40%  
AFSLÁTTURSLÁTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 

50%  
AFSLÁTTUR

 

45%  
AFSLÁTTUR

 

50%  
AFSLÁTTUR

DIDRIKSONS RONJA ÚLPA
Stærðir 36–42

21.742 KR.
VERÐ ÁÐUR 28.990 KR.

COLUMBIA BUGABOOT
KULDASKÓR
Stærðir 41–50

22.493 KR.
VERÐ ÁÐUR 29.990 KR.

RAFSKUTLUR
Litur: Svartur, rauður ogg blár

79.990 KR.
VERÐ ÁÐUR 139.900 KR.

COLUMBIA ROPE
TOW KULDASKÓR
Stærðir 25–31

6.995 KR.
VERÐ ÁÐUR 13.990 KR.

MOUNTAIN HARDWEEAR
MONKEY FLÍSPEYSAA KVK
Stærðir S–XL

6.990 KR.
VERÐ ÁÐUR 29.990 KRR.

DIDRIKSONS 

BARNAÚLPUR 

25%  
AFSLÁTTUR

COLUMBIA CHAMPEX 
GÖNGUSKÓR
Stærðir 8,5–15

19.990 KR.
VERÐ ÁÐUR 38.990 KR.

 ATH!  
ÚTLITS- 

GALLAÐAR

20–70%
AFSLÁTTUR  

AF ÖLLUM VÖRUM 

ELLINGSEN

RISA-
ÚTSALA

ANNN

AÐRAR  

DEVOLD VÖRUR  

20%  
AFSLÁTTUR

n starfa sérfræð

20%  
AFSLÁTTUR 

AF ÖÐRUM 

HJÓLUM
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BÆTTU SMÁ 
N-AMERÍKU Í LÍF ÞITT
Verð frá 33.200* kr.

* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Superbowl á sunnudaginn á Laugardalsvelli
Við þekkjum það þegar spennan er í hámarki á Laugardalsvelli. En hún er ekki síðri á Superbowl, úrslitaleiknum 
í ameríska fótboltanum. Hvort liðið skyldi nú vinna, Seattle Seahawks eða Denver Broncos? Láttu það eftir þér 
að finna stemninguna í Bandaríkjunum. Láttu hrífast með á staðnum og taktu flugið með Icelandair. Þeir sem 
kunna að njóta lífsins eru alltaf í sigurliðinu.



+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Loforðið um afnám verð-
tryggingar var einn af 
mörgum ávöxtum hins 
nýja þjóðernispopúlisma 

sem heillaði marga í síðustu 
kosningum. Nú segir meirihluti 
nefndar forsætisráðherra að 
efndir á loforðinu myndu veikja 
þjóðarbúskapinn og íþyngja 
skuldurum.

Einn fulltrúi í nefndinni vill þó 
efna loforðið. Forsætisráðherra 
hefur boðað að ríkisstjórnin ætli 
að taka jafn mikið tillit til hans 
og meirihlutans. Jafnframt lofar 
hann hliðarráðstöfunum til að 

breytingin bitni 
ekki með þeim 
þunga á skuldur-
um er við blasir. 

 Þverstæðan 
í þessu máli 
e r  s ú  a ð 
markmiðið um 
að koma verð-
tryggingunni 

fyrir kattarnef er afar mikilvægt 
en það næst ekki með lögbanni 
án þess að valda einstaklingum, 
fyrirtækjum og þjóðarbúinu í 
heild miklum skaða. Í stað þess að 
beygja sig fyrir þeirri staðreynd 

er strax komið með loforð um 
að skaðann eigi að leiðrétta með 
nýjum töfrabrögðum millifærslu-
hagkerfisins. 

Ástæðan fyrir því að svo fljótt 
slær í baksegl þjóðernispopúl-
ismans er sú að leiðin að mark-
miðinu liggur í gagnstæða átt. 
Hún felst í því að tryggja stöðug-
leika. Þjóðernishlið popúlismans 
er hins vegar Þrándur í Götu á 
vegferðinni þangað. Það er klípa 
ríkisstjórnarinnar og fyrir þá 
sök boðar hún nú millifærslur til 
að deyfa afleiðingar misráðinna 
áforma.

Nú slær í baksegl popúlismans

Verðtryggingin var lögfest 
1979 í tíð ríkisstjórnar 
undir forystu Framsóknar-

flokksins. Þetta var hins vegar 
mál Alþýðuflokksins sem sat í 
þeirri stjórn. Vilmundur Gylfa-
son var helsti baráttumaðurinn. 
Honum voru vel ljósar efnahags-
legar afleiðingar þeirrar peninga-
stefnu sem þá var fylgt. En hann 
beitti hins vegar meir siðferðileg-
um sjónarmiðum til að fá áheyrn.

Menn höfðu lengi látið hag-
fræðilegu rökin fara inn um 
annað eyrað og út um hitt. Vil-
mundur benti aftur á móti, og 
með nokkrum rétti, á þá spillingu 

sem því gæti fylgt þegar pólitískt 
skipaðir bankastjórar veittu lán 
sem ekki þurfti að greiða til baka 
nema að hluta. Það reyndist erf-
iðara fyrir stjórnmálamenn að 
loka eyrunum fyrir þessum mál-
flutningi.

Seðlabankinn hafði ekki á þeim 
tíma sama sjálfstæði og nú. Vaxta-
ákvarðanir voru í reynd teknar á 
vettvangi stjórnmálanna. Þær 
réðust af pólitískum lögmálum en 
ekki efnahagslegum. Að því leyti 
er auðveldara nú að banna verð-
tryggingu. Lögmál markaðarins 
sjá um að keyra upp vextina ef 
aðstæður eru þannig. 

En þá komum við aftur að því 
sem meirihlutinn í nefnd forsæt-
isráðherra sagði: Við það þyngist 
greiðslubyrði skuldara. En póli-
tíski veikleikinn er enn til staðar. 
Það kemur best fram í ummæl-
um forsætisráðherra þegar hann 
segir að lausnin felist í því að 
leiðrétta efnahagslögmálin með 
pólitískum hliðarráðstöfunum. 
Raunverulegar aðstæður í þjóð-
arbúskapnum mega ekki endur-
speglast í fjármagnskostnaðinum 
fremur en á verðbólgutímanum. 
Þess vegna þarf nýjar milli-
færslur. Hver á að borga þann 
brúsa?

Siðræn rök fremur en hagræn

Það leiðir af þjóðernishlið 
popúlismans að hafna þátt-
töku í alþjóðlegu myntsam-

starfi því þá fórni menn fullveld-
isráðum yfir krónunni. Ýmsir sem 
ekki stunda efnahagslegan popúl-
isma sjá reyndar krónufullveldið í 
þessu sama ljósi.

Vandinn er sá að í opnu alþjóð-
legu hagkerfi með frjálsum við-
skiptum er það markaðurinn sem 
ræður gengi krónunnar en ekki 
stjórnvöld. Eina tæki þeirra til að 
beita fullveldisyfirráðunum eru 
höftin. Afleiðingar þeirra birtast 
launafólki í yfirvofandi hættu á 
eignabólu og bráðri hlutabréfa-
bóluvá. 

Margir segja að við þessar 

aðstæður sé best að bæta launaból-
unni við. Tilfinningarnar geta leitt 
menn að þeirri niðurstöðu. Skyn-
semin og reynslan segir annað. 
Hættan er að raunsæið víki ef 
ríkisstjórnin kynnir ekki fljótt til 
sögunnar trúverðuga stefnu í pen-
ingamálum.

Spurningarnar eru þessar: Á 
fullveldið að þjóna stjórnunargleði 
þeirra sem fara með peningamál-
in eða hagsmunum almennings og 
fyrirtækja í landinu? Blasir ekki 
við að almannahagsmunum er 
betur borgið með því að nota full-
veldisréttinn til að tryggja launa-
fólki gjaldgenga mynt? Mynt sem 
ekki þarf að stjórna með höftum 
og ekki kallar á verðtryggingu eða 

millifærslur til að fela raunveru-
legan fjármagnskostnað. 

Nýja verðtryggingarskýrslan 
opnar góða sýn á þetta stærsta 
viðfangsefni íslenskra stjórnmála 
í dag. Alþjóðlegu myntsamstarfi 
fylgja vissulega margs konar 
vandamál. En álitaefnið er hvort 
þau eru ekki léttvægari en hin sem 
við horfumst í augu við.  

Nú reynir á hugsjónir í pólitík. 
Valið er um tvennt: Annars vegar 
óskert fullveldi í peningamálum 
með höftum og millifærslum. 
Hins vegar að nýta fullveldið í 
samvinnu við aðra og fá frelsi til 
að eiga kost á varanlegum stöðug-
leika og möguleika á að skapa ný 
tækifæri. 

Fullveldi fyrir stjórnmálin eða fólkið?

Þ
egar rætt er um beint lýðræði er oft einblínt á það sem 
aðferð til að leysa úr stórum ágreiningsmálum, jafnvel 
málum sem eru svo mikil ágreiningsmál að þau kljúfa 
flesta flokka og eina leiðin til að höggva á hnútinn er 
að almenningur kjósi. Þjóðaratkvæðagreiðslur, sem 

við höfum skyndilega öðlazt nokkra reynslu af, útheimta mikla 
skipulagningu og umstang og eru dýrar í framkvæmd.

Beint lýðræði getur hins vegar nýtzt vel á miklu smærri skala 
og með miklu minni tilkostnaði. Gott dæmi um það eru íbúa-
kosningar í hverfum Reykjavíkurborgar, sem haldnar hafa verið 

undanfarin ár, nú síðast undir 
merkjum Betri Reykjavíkur.

Þessar íbúakosningar hófust 
árið 2009, í tíð þáverandi borgar-
stjórnarmeirihluta, og felast í 
því að íbúar borgarhverfanna 
geta kosið um það hvernig eigi 
að forgangsraða þeim fjár-
munum sem hafa verið settir til 

hliðar í viðhaldsverkefni og smærri nýframkvæmdir í hverf-
unum.

Síðustu tvö árin hafa íbúarnir sjálfir sent inn hugmyndir að 
verkefnum, sem síðan hefur verið hægt að kjósa um á vefnum 
Betri Reykjavík. Árið 2012 voru sendar inn 354 hugmyndir 
og 124 komu til framkvæmda. Í fyrra sendu íbúarnir inn 600 
hugmyndir og 111 þeirra voru kosnar í framkvæmd í rafrænni 
hverfiskosningu.

Nýlega var birt skýrsla um öll verkefnin sem hafa verið unnin 
á árunum 2010 til 2013 og athygli vekur hvað þau eru fjölbreyti-
leg; lagfæring á göngustígum hér, tröppur til að laga aðgengi að 
fjörunni þar, æfingatæki fyrir hlaupara á einum stað og leiktæki 
fyrir börn annars staðar, útigrill, bekkir, sparkvellir, nestis-
aðstaða og þannig mætti áfram telja.

Undanfarin tvö ár hafa talsvert meiri peningar verið settir í 
þessi verkefni, um 300 milljónir hvort ár. Það er bara lítið brot af 
fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar, en með þessari aðferð geta 
íbúar þó haft talsverð áhrif á nærumhverfi sitt.

Að sjálfsögðu eru það íbúarnir sjálfir sem vita bezt í hvernig 
og hvaða verkefni á að ráðast, fremur en embættismenn eða 
borgarfulltrúar. Með þessu móti fæst líka lýðræðislegri niður-
staða en ef það eru bara þeir háværustu eða þeir sem hafa 
beztan aðgang að borgarkerfinu sem hafa sitt fram. Auðvitað er 
hægt að segja sem svo að fylgismenn tiltekinna verkefna geti 
„smalað“ og hvatt fólk til að kjósa með „sínu“ verkefni, en leik-
reglurnar eru þá alltént sanngjarnar og gegnsæjar. Þetta er líka 
ágæt aðferð til að velja úr endalausum frábærum hugmyndum, 
sem flestar eiga skilið að komast í framkvæmd en geta það 
aldrei allar af því að peningarnir eru takmarkaðir.

Þegar íbúakosningar af þessu tagi hófust 2009 sagði Gunnar 
Helgi Kristinsson stjórnmálafræðiprófessor að þetta væri ein-
stök tilraun í beinu lýðræði; hann þekkti þess ekki önnur dæmi 
að þannig væri kosið „um raunverulega peninga“. Líklega er 
það enn svo að Reykjavíkurborg er í fararbroddi á þessu sviði. 
Tilraunin hefur gengið ágætlega og sýnir að það er hægt að færa 
valdið til fólksins með ýmsum hætti.

Íbúakosningar á vef Reykjavíkurborgar:

Beint lýðræði í 
litlu málunum

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is
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Í helgarblaði Fréttablaðs-
ins laugardaginn 25. janú-
ar sl. er viðtal við forseta 
Alþingis, Einar K. Guð-
finnsson. Þar beinir hann 
spjótum sínum enn og 
aftur að þeim þingmönn-
um sem voru annarrar 
skoðunar en hann sjálf-
ur í Landsdómsmálinu. 
Það að Sjálfstæðismað-
urinn Einar K. Guðfinns-
son hafi óbreytta afstöðu 
til málsins er ekki frétt. Hitt er 
mér umhugsunarefni að hann 
sem sitjandi forseti Alþingis skuli 
gefa meirihluta réttkjörinna þing-
manna á síðasta kjörtímabili þá 
einkunn sem hann gerir. „Þarna 
var verið að reyna að ganga milli 
bols og höfuðs, ekki bara á Geir H. 
Haarde, heldur var markmiðið að 
berja niður pólitískan andstæðing 
með þessum leiðum“ er haft eftir 
Einari í viðtalinu. Síðan talar hann 
um „þetta landsdómshneyksli“ og 
les það í hjörtu þeirra þingmanna 
sem voru á öndverðri skoðun við 
hann í málinu að þeir hljóti að telja 
sig hafa gert „gríðarleg mistök“. 
Mér er misboðið við þessi orð for-
seta Alþingis!

Mér er málið skylt. Ég er ein úr 
hópi þess meirihluta þingmanna 
sem greiddi í tvígang atkvæði 
samkvæmt sannfæringu minni 
og bestu samvisku á annan hátt 
en Einar K. Guðfinnsson. Það var 
þegar þingsályktunartillagan um 
ákærur var endanlega afgreidd 
og síðar þegar tillögu um að fella 
málið niður, sem þá var í höndum 
Landsdóms, var vísað frá. Í endan-
legri atkvæðagreiðslu um ákæru-
tillöguna greiddu 33 þingmenn 
atkvæði með tillögunni en 30 voru 
á móti. Tillögu Bjarna Benedikts-

sonar um að fella málið 
niður var vísað frá með 
31 atkvæði en 29 voru því 
fylgjandi. Sem sagt; skýr 
niðurstaða fékkst í báðum 
tilvikum og það var meiri-
hluti réttkjörinna alþing-
ismanna sem réði niður-
stöðu málsins. Ég geri þá 
kröfu til forseta Alþing-
is að hann beri virðingu 
fyrir þessum staðreynd-
um. Þingforseti hverju 

sinni gegnir því veigamikla hlut-
verki að vera forseti allra þing-
manna en má ekki falla í þá gryfju 
að ráðast ómaklega að pólitískum 
andstæðingum sínum fyrir þing-
störf þeirra og skoðanir.

Sérnefnd Alþingis
Mér er málið líka skylt sem einn 
níu þingmanna í sérnefnd Alþing-
is um skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis. Nefndin var kosin til að 
undirbúa umfjöllun þingsins um 
skýrsluna þegar hún bærist og 
gera tillögur um meðferð hennar. 
Við vorum flest nýliðar á þingi sem 
völdumst í nefndina og við tókum 
þetta erfiða verkefni sem okkur var 
falið mjög alvarlega. Nefndin und-
irbjó sig vel fyrir móttöku skýrsl-
unnar, bæði áður en hún kom og 
eins við úrvinnslu hennar nutum 
við aðstoðar fjölda færustu sér-
fræðinga.

Eins og allir ættu að muna komst 
rannsóknarnefnd Alþingis að þeirri 
niðurstöðu að þrír ráðherrar hefðu 
gerst sekir um vanrækslu í skiln-
ingi þeirra laga sem um nefndina 
giltu. Úr þeirri niðurstöðu urðum 
við sem nefnd og síðan Alþingi allt 
að vinna. Mikill meirihluti nefnd-
arinnar, eða 7 af 9, komst eftir 
mikla vinnu að þeirri niðurstöðu 

að ákæra bæri ráðherrana þrjá. 
Fimm nefndarmenn af níu komust 
að þeirri niðurstöðu að bæta ætti 
þeim fjórða við. Framhaldið þekkja 
allir.

Ég vil fullvissa Einar K. Guð-
finnsson sem og aðra um að ég 
vann að þessu erfiða máli af sam-
viskusemi og greiddi um það 
atkvæði samkvæmt samvisku 
minni og sannfæringu, sjálfri mér 
samkvæm allt til enda. Ég veit ekki 
betur en að þetta mál hafi verið 
leitt til lykta í samræmi við stjórn-
arskrá og landslög, með atkvæða-
greiðslum á þingi og fyrir dómi 
eins og allt stjórnskipunar- og 
lagaumhverfi okkar er. Mér finnst 
langt gengið þegar forseti Alþingis 
notar það orðbragð sem hann gerir 
um þá sem komust að annarri nið-
urstöðu en hann sjálfur þegar horft 
er til þessara staðreynda. Höfum 
það hugfast að í þeim hópi sem for-
seti Alþingis talar svona til eru fjöl-
margir núverandi þingmenn sem 
eiga að lúta forsetavaldi hans. Þar 
eru meðal annars tveir ráðherrar 
í núverandi ríkisstjórn sem forseti 
væntanlega treystir og styður.

Virðing forseta Alþingis!
Mikil umræða fer nú 
fram um líffæragjöf 
vegna andláts Skarphéð-
ins Andra Kristjánsson-
ar. Saga hans er einstök 
en eins og flestir vita dó 
hann í kjölfar umferðar-
slyss og gaf líffæri sín til 
sex einstaklinga. Hann 
hafði velt þessu fyrir sér, 
tekið ákvörðun og rætt við 
fjölskylduna án þess að óra 
fyrir að kallið kæmi svo 
snemma. Ég vil þakka for-
eldrum hans fyrir að segja okkur 
frá gjöf Skarphéðins og um leið 
votta þeim, fjölskyldu og vinum, 
mína dýpstu samúð.

Siv Friðleifsdóttir flutti þings-
ályktun um að ráðherra yrði falið 
að leggja fram frumvarp um 
ætlað samþykki við líffæragjöf. 
Á síðasta þingi afgreiddi velferð-
arnefnd málið frá sér, með breyt-
ingum þó, en það komst því miður 
ekki á dagskrá þingsins. Silja Dögg 
Gunnarsdóttir hefur nú lagt fram 
frumvarp um málið og það er á 
starfsáætlun velferðarnefndar.

Nefndin kynnti sér málið vel og 
Siðfræðistofnun Háskóla Íslands 
hélt málþing um siðferðileg álita-
mál vegna líffæragjafar. Ég leyfi 
mér að fullyrða að þingmenn séu 
almennt sammála um mikilvægi 
þess að fjölga líffæragjöfum. 
Breyting til að stuðla að því gæti 
verið að setja ætlað samþykki eða 
krafið samþykki í lög. Í síðara til-
fellinu væri með skipulögðum 
hætti leitað eftir afstöðu fólks til 
mögulegrar líffæragjafar. Sumir 
siðfræðingar benda á að líffæra-
gjöf sé mikilvæg gjöf og það eigi 
ekki að taka ákvörðunina um að 
gefa slíka gjöf af fólki með laga-
setningu. 

En ef til vill þarf ekki laga-
breytingu. Á málþingi Siðfræði-
stofnunar kom fram að mikilvæg-
asti áhrifaþátturinn á vilja fólks 
til að gefa líffæri væri að fram 
hefði farið almenn samfélagsum-
ræða um mikilvægi líffæragjafar 
og spurningar sem vakna í kring-
um jafnviðkvæmt og stórt mál. 
Hvernig sem lögin um líffæra-
gjöf verða þá er það alltaf réttur 
aðstandenda að neita. Umræða 
og fræðsla um líffæragjöf er því 
besta leiðin til að fjölga líffæra-
gjöfum. Gjöfin hans Skarphéð-
ins og foreldra hans er því enn 
stærri en þau grunaði. 

Gjöfi n stóra

Þjóðaratkvæðagreiðslur 
bar hátt í umræðunni um 
nýja stjórnarskrá. Þær geta 
ýmist verið bindandi eða 
ráðgefandi, eftir því hvern-
ig lög eða reglur kveða á 
um.

Núna er ekkert slíkt að 
finna hjá okkur, nema þau 
ákvæði stjórnarskrár sem 
lúta að atkvæðagreiðslu 
vegna synjunar forseta 
Íslands á samþykki við 
nýafgreitt lagafrumvarp 
Alþingis. 

Verði af því að Íslending-
ar taki upp þjóðaratkvæðagreiðslur 
sem hluta af almennu lýðræði, blasa 
fáeinar staðreyndir við. 

Ein er sú að sitjandi ríkisstjórn 
hverju sinni verður að hlíta því að 
efna til slíkrar atkvæðagreiðslu 
(eða láta hana yfir sig ganga 
vegna ákvæða um að Alþingi eða 
stór hópur fólks getur náð fram 
atkvæðagreiðslunni) um margvís-
leg málefni. 

Í fáeinum tilvikum gerist það í 
máli þar sem afstaða stjórnvalda 
er á skjön við svokallaðan þjóðar-
vilja sem atkvæðagreiðslan gefur 
til kynna, sé þátttaka ásættanleg. 
Að öðrum kosti væri bara efnt til 
atkvæðagreiðslna um málefni eða 
afstöðu sem ríkisstjórn teldi sér 
þóknanleg. Væri það ekki undar-
legt lýðræði? 

Undarlegt lýðræði
Hin staðreyndin er sú að leiði niður-
staða þjóðaratkvæðagreiðslu til 
þess að sitjandi ríkisstjórn verði 
skylt að gera eitthvað sem henni er 
mótdrægt, hlýtur hún að inna það 
verk af hendi, hvað sem tautar og 
raular. Ella væri sjálf atkvæða-
greiðslan til lítils og lýðræðið enn 
og aftur afar undarlegt. 

Og væntanlega er ekki til þess 
ætlast að sérhver ríkisstjórn segi 
af sér ef þjóðaratkvæðagreiðsla 
útheimtir aðgerð sem ekki er í sam-
ræmi við stjórnarsáttmála hennar, 
er það? Ríkisstjórn er auðvitað þjón-
ustustofnun að hluta til og hlustar á 
sitt fólk, innan stjórnarflokkanna, 
en líka á meirihlutavilja innan sam-
félagsins. Ef afsögn á að vera regla 
eða refsing, eru þjóðaratkvæða-
greiðslur til lítils gagns sem hluti 
stjórnunarhátta.

Nú ræða ábúðarmiklir stjórn-
málamenn, álitsgjafar eða ræðu-
menn um að ekki megi efna til þjóð-
aratkvæðagreiðslu um málefni þar 
sem ráðamenn telja sig ekki geta 
framfylgt hugsanlegri niðurstöðu 
vegna eigin andstöðu við hana. Þá 
virðist sem þeir hafi ekki íhug-
að afstöðu sína til þjóðaratkvæða-
greiðslna til enda, eða reyna að slá 
ryki í augu fólks.

Fyrrgreindar og augljósar stað-
reyndir eru alveg óháðar afstöðu 
minni eða þinni, lesandi góður, til 
aðildarviðræðna við Evrópusam-
bandið eða sjálfrar aðildarinnar.

Hverjum eiga þjóðar-
atkvæðagreiðslur að 
vera þóknanlegar?

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 
boða til kynningarfundar vegna vinnu við verk efni 2.1 til 2.3 í samningi SSH við 

ríkið um Sóknar áætlun höfuðborgar svæðis ins. Fundurinn verð ur haldinn 
í Kaldalóni Hörpu, miðvikudaginn 5. febrúar kl. 8.30. 

Kynntar verða niður stöður rannsókna og kannana sem hafa verið unnar 
í tengslum við verkefnin. 

Boðið verður upp á kaffiveitingar við komu.

MARKAÐSSETNING 
HÖFUÐBORGAR SVÆÐISINS 
Á ERLENDUM MÖRKUÐUM 
UNDIR VÖRUMERKINU REYKJAVÍK

 8.30 Húsið opnar - kaffiveitingar.

 9.00 Gestir boðnir velkomnir,  Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs.

 9.05 Upprifjun og kynning á verkefninu, þátttakendum og afurðum, 
  Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Hafnarfjarðar.

 9.15 Þórður H. Hilmarsson, forstöðumaður fjárfestingasviðs Íslandsstofu, kynnir helstu niðurstöður 
  um stöðu svæðisins í fjárfestingatækifærum.

 9.45 Rögnvaldur Guðmundsson, ferðamálaráðgjafi hjá Rannsóknum og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 
  kynnir niðurstöður um breytingar á atferli og viðhorfi erlendra gesta í Reykjavík síðustu 10 ár.

 10.10 Friðrik Larsen, lektor, og Guðjón Guðmundsson, markaðsfræðingur, 
  kynna rannsókn á viðhorfi erlendra ferðamanna til Reykjavíkur sem áfangastaðar.

 10.50 Dagur B. Eggertsson, formaður framtíðarhóps SSH, tekur saman helstu niðurstöður.

 11.15 Fundi slitið.

Skráning á fundinn fer fram á visitreykjavik.is/skraningSSH

KYNNINGARFUNDUR

STJÓRNMÁL

Lilja Rafney 
Magnúsdóttir
alþingismaður

➜ Mér fi nnst langt gengið 
þegar forseti Alþingis notar 
það orðbragð sem hann 
gerir um þá sem komust að 
annarri niðurstöðu en hann 
sjálfur þegar horft er til þess-
ara staðreynda. Höfum það 
hugfast að í þeim hópi sem 
forseti Alþingis talar svona 
til eru fjölmargir núverandi 
þingmenn sem eiga að lúta 
forsetavaldi hans.

➜ Ég leyfi  mér að 
fullyrða að þingmenn 
séu almennt sammála 
um mikilvægi þess að 
fjölga líff æragjöfum. 
Breyting til að stuðla 
að því gæti verið að 
setja ætlað samþykki 
eða krafi ð samþykki í 
lög. Í síðara tilfellinu 
væri með skipulögð-

um hætti leitað eftir afstöðu 
fólks til mögulegrar líff æra-
gjafar. Sumir siðfræðingar 
benda á að líff æragjöf sé 
mikilvæg gjöf og það eigi 
ekki að taka ákvörðunina 
um að gefa slíka gjöf af fólki 
með lagasetningu. En ef til 
vill þarf ekki lagabreytingu.

➜ Ríkisstjórn er auð-
vitað þjónustustofnun 
að hluta til og hlustar 
á sitt fólk, innan 
stjórnarfl okkanna, en 
líka á meirihlutavilja 
innan samfélagsins. Ef 
afsögn á að vera regla 
eða refsing, eru þjóð-
aratkvæðagreiðslur til 
lítils gagns sem hluti 
stjórnunarhátta.

SAMFÉLAG

Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir
formaður 
velferðarnefndar

ÞJÓÐAR-
ATKVÆÐA-
GREIÐSLA

Ari Trausti Guð-
mundsson
jarðvísindamaður 
og rithöfundur
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29 MISMUNANDI LJÓSA–LISTAVERK  
UM ALLA MIÐBORGINA

P
Bílastæðahús
.Vesturgötu 
. Ráðhúsið 
. Kolaport
.Hverfisgötu
.Vitastíg
. Laugavegi

NÆG BÍLASTÆÐI 

BÍLASTÆÐAHÚS

Verum þar sem h jartað slær

IÐANDI MANNLÍF OG FJÖR Í MIÐBORGINNI

14:00   Skólatorg — á horni Skólavörðustígs 
   og Bankastrætis.

15:30   Laugatorg — við Kjörgarð, Laugavegi 59.

SVAVAR KNÚTUR SYNGUR OG LEIKUR

Yfir 300 verslanir og veitingahús

Útsölur og kostaboð

Gjafakort Miðborgarinnar er góð gjöf

Fylgstu með á midborgin.is og á facebook.com/midborgin

KOMDU Í MIÐBORGINA

LANGUR LAUGARDAGUR 
1. FEBRÚAR

W W W . M I D B O R G I N . I S
G J A F A K O R T  M I Ð B O R G A R I N N A R 

Fáanleg í öllum bókaverslunum mið borgar

M U N I Ð  B Í L A S T Æ Ð A H Ú S I N
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Hin árlega Japans-
hátíð verður hald-
in á Háskólatorgi 
Háskóla Íslands í 
tíunda sinn í dag. 
Á meðal þess sem í 

boði verður má nefna japanska 
matargerðarlist, japanska skraut-
ritun og kynningu á japanskri 
tungu og -menningu. 

Á aðalsviði Háskólatorgs verð-
ur haldin kimono-tískusýning 
í fyrsta sinn. „Við munum sýna 
japanska fatamenningu, frá því 
hefðbundnasta yfir í nútíma-
klæðnað. Við verðum með mjög 
fallega kimono, þar á meðal gift-
inga-kimono,“ segir Gunnella 
Þorgeirsdóttir, aðjúnkt í japönsku 
við HÍ. Þar verður einnig keppt 

um glæsilegasta og frumlegasta 
cosplay-búninginn en þeir eru 
byggðir á japönskum teikni-
myndapersónum.

„Þessi dagur hefur  virkað 
afskaplega vel. Við höfum oft 
fengið að heyra frá nýjum 
nemendum að þeir hafi kynnst 
japanskri menningu í gegn-
um hátíðina. Hún er líka góður 
grundvöllur fyrir þá sem hafa 
gaman af japanskri menningu 
til að sýna sig og sjá aðra,“ segir 
Gunnella en um áttatíu manns 
hafa tekið þátt í undirbúningnum.

Neðri hæð torgsins verður und-
irlögð af listum og leikjum þar 
sem gestum gefst færi á að nema 
manga-teikningu, spreyta sig á 
pappírsbrotalist (origami) sem og 
að spila og prófa færni sína með 
hefðbundnum japönskum barna-
leikföngum. Gestir geta þannig 
kynnt sér japanska dægurmenn-

ingu og hvað hún hefur upp á að 
bjóða.

Nemendur spila jafnframt 
úrval japanskrar tónlistar og 
ýmsar japanskar bardagaíþrótt-
ir verða kynntar. Á sviði Stúd-
entakjallarans geta gestir hlýtt 
á lifandi tónlist sem og prófað 
æsispennandi spurninga- og 
leikjakeppni að hætti Japana. 

Um níutíu nemendur stunda 
nám í japönsku við Háskóla 
Íslands og er deildin næstfjöl-
mennasta tungumáladeild skól-
ans á eftir ensku. „Okkur til 
furðu þá stækkar deildin enda-
laust,“ segir Gunnella. Fyrstu tvö 
ár námsins fara fram við HÍ en 
á þriðja árinu fara nemendur til 
Japans í skiptinám. 

Japanshátíðin stendur yfir frá 
kl. 13 til 17 í dag og er öllum opin. 
Aðgangur er ókeypis.  

Freyr 
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Hlustaðu …
á nýjasta lag Mono Town, Peace-
maker. Þetta grípandi popplag er 
að finna á fyrstu plötu sveitarinnar, 
In the Eye of the Storm, sem er 
nýkomin út. Hljómsveit-
in spilar á tónlistarhátíð-
inni Air d´Islande í París 
í kvöld ásamt Samaris og 
norsku tónlistarkonunni 
Therese Aune.  

Lestu …
HHhH eftir Frakkann 
Laurent Binet. Þessi 
sögulega skáldsaga sem 
hefur vakið mikla athygli 
um allan heim fjallar um 
tvo menn sem ætla að 
drepa Reinhard Heydrich, yfirmann 
Gestapo, leyniþjónustu nasista, og 
skipuleggjanda Endanlegu lausnar-
innar á „gyðingavandamálinu“.

Farðu …
á sjónræna tónlistahátíð í 
Hörpu. Hún nær hápunkti 
sínum kl. 22.30 í kvöld 
þegar goðsögnin, raftón-
skáldið og listamaðurinn 
Ryoji Ikeda flytur verk 
sitt datamatics (2.0). 

Horfðu …
á Super Bowl á Stöð 
2 Sport. Besta sóknin 

mætir bestu vörninni þegar Denver 
Broncos og Seattle Seahawks 
leika til úrslita í NFL-deildinni á 
sunnudagskvöld. Útsendingin hefst 
kl. 23.00.

HLUSTAÐU, 
FARÐU, LESTU, 
HORFÐU

Kimono á Japanshátíð
FLOTT HÁTÍÐ FRAM UNDAN   Nemendur voru með uppákomu í Kringlunni þar sem þeir kynntu Japanshátíðina. Gunnella lofar 
flottri hátíð eins og síðustu ár.  MYND/GUNNELLA

Allir eru velkomnir á hina árlegu Japanshátíð sem verður haldin í tíunda sinn á 
Háskólatorginu í dag. Í fyrsta sinn verður boðið upp á kimono-tískusýningu.

Ragnar Hansson, leikstjóri

Andleg og líkamleg knúshelgi
„Þetta verður viðburðarík helgi full af andlegu og 
líkamlegu knúsi. Laugardagurinn er vinnudagur okkar 
frambjóðendanna í Bjartri framtíð í Reykjavík og svo 
fer allur sunnudagurinn í nafnaveislu fyrir nýjustu 
ástina í lífinu mínu: Akiru Maju Melkorkudóttur. Get. 
Ekki. Beðið!“

Anna Ringsted, kaupkona

Lætur lífi ð ráða 
ferðinni
„Ég er með útrýmingarsölu 
í Fríðu frænku og verð þar 
milli klukkan tólf og tvö í 
dag. Eftir það fer ég að versla 
eins og húsmóður sæmir og 
elda góðan mat.“

Hugleikur Dagsson, 
myndasagnahöfundur

Brandarar og 
De Palma
„Ég ætla að kíkja á Brian De 
Palma-helgina í Bíói Paradís. 
Svo mun ég skrifa brandara 
inni á milli.

Sigríður Thorlacius, 
söngkona

Afslöppun alla 
helgina
„Það verður ekkert vinnu-
tengt hjá mér um helgina. Ég 
ætla að láta lífið leiða mig 
áfram og bara slaka á.“ 

HELGIN
1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR

1 Hann er úr smiðju Vivienne 
Westwood. Tískuhönnuðurinn 

Vivienne Westwood er sögð hafa fært 
pönkið og nýbylgjuna inn í megin-
strauminn. Tískulína hennar frá 1982 
til 1983 kallaðist Buffalo Girls og var 
undir áhrifum frá „konum frá Perú sem 
klæðast kúluhöttum og síðum pilsum og 
dansa með börnin sín á bakinu“. Hattur 
Pharrells kemur úr þeirri línu.

2 Klæðnaðurinn kom frá Malcolm 
McLaren and the Rock Steady 

Crew. Malcolm McLaren var umboðs-
maður Sex Pistols og starfaði með Vivi-
enne Westwood. McLaren gaf út lagið 
Buffalo Gals ásamt breikdanshópnum 

Rock Steady Crew árið 1982. 
Klæðnaður Pharrells á Grammy-
hátíðinni var undir sterkum áhrifum 
frá tónlistarmyndbandi þeirra við lagið, 
þ.e. hattur Westwood og skærrauði 
Adidas-jakkinn.

3 Hefur átt hattinn í 4 ár. 
 Pharrell hefur sést með hatt-

inn á höfði allt frá því í júlí 2009 
þegar hann klæddist honum í 
partíi í versluninni A Bathing 
Ape í London. A Bathing Ape er 
japanskt götutískumerki sem 
Pharrell var undir áhrifum 
frá er hann stofnaði merkið 
Billionaire Boys Club. 

Hatturinn hans Pharrells
PHARRELL 

MEÐ 
HATTINN 

  Skiptar 
skoðanir 

eru um 
hattinn sem 

Pharrell 
bar á 

Grammy-
hátíðinni. 

Hver er leyndardómurinn á bak við hattinn sem 
popparinn Pharrell bar á Grammy-hátíðinni?

ÚRVAL ÚTSÝN  |  HLÍÐASMÁRA 19, KÓP.  |  S. 585 4000 

Nýr sérferðabæklingur 
og OPIÐ HÚS 

í Hlíðasmára 19, Kópavogi!
Sunnudaginn 2. febrúar á milli kl. 15:30-17:00. 

MENNING & MANNLÍF BORGIR

LÚXUS SIGLINGAR

FRAMANDI SLÓÐIR HREYFING & LÍFSTÍLL

AÐVENTUFERÐIR

TAKTU 

DAGINN FRÁ!



VARANLEG
VEVERÐRÐLÐLÆLÆKKKKUUKUNUN
Á HEIMILISTÆKJUM

SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

Með nýjum samningum
við okkar helstu 
birgja getum við nú
bobobobboðiðiðiðið ð ð ð umumumumtataaalslslsveveveerðrðrðr aa aa bob ðiiðð umu taalsl veverðaa
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LÆGRA VERÐ!
LÆKKUN

73.900 kr
Electrolux þvottavél
6 kg,1200 snúninga 



Riii i i i i isa ÚTSÖLU-

ÚTSÖ
OK!

ÚTSALA
20-70%
AFSLÁTTURÖLL 

SMÁVARAARAARA

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  O G E I T T  S Í M A N Ú M E R  5 5 8  1 1 0 0  

125.990
FULLT VERÐ: 179.990

RIALTO
óll.La-Z-boy stó
m litum.Fæst í fjórum
H:105 cmB:80 D:90 H

30%
AFSLÁTTUR

15.990
FULLT VERÐ: 23.990

DALLAS BARSTÓLL
Hvítt, brúnt og svart leður
Krómfætur

18.990
FULLT VERÐ: 27.990

M THILDEAT BARSTÓLL
t, hvítt og svart leðurRautt, 

Krómfætur

34%
AFSLÁTTUR

9.990
FULLT VERÐ: 14.990

40%
AFSLÁTTUR

ALLIR 
PÚÐAR

20-30%
AFSLÁTTUR

LA-Z-BOY

22.990
FULLT VERÐ: 34.990

BLASELA  BARBORÐÐ
Hvítt.tt.
Krómfæturætur

DUMPLINGLING
BARSTÓLARLAR

Rautt, hvítt og utt, hvítt
svart leðursvart leð
Krómfæturmf

11.190
FULLT VERÐ: 15.990

30%
AFSLÁTTUR

RIALTO 
La-Z-boy 

sjónvarpssófi.
Grátt og 

dökkgrátt áklæði. 
205 x 90 H:105 cm.

223.990
FULLT VERÐ: 319.990

. 
m.

30%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

DÚKAR

FÉLIX Hnífaparasett
frá 

Bæði fáanlegt satin og glans.
24 stk. í kassa



AFSLÁTTUR
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ANDREW
borðstofustólar.
Brúnt, svart eða 

hvítt leður.

14.990
FULLT VERÐ: 19.990

25%
AFSLÁTTUR

70%
AFSLÁTTUR

MISY ðarborð.hliða
Grátt, rautt og gult.Grátt, ra

4.497
FULLT VERÐ: 14.990

 O P I Ð  L A U G A R D A G I N N  1 .  F E B R Ú A R  1 1 - 1 7  O G  S U N N U D A G I N N  2 .  F E B R Ú A R  1 3 – 1 7

0% VEXTIR  
HÚSGAGNAHÖLLIN 

býður upp á  
vaxtalaus lán til 

allt að 12 mánaða  

KATO Hornsófi með tungu.  Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði. 
Stærð: 320 x 223 Tunga 163 H: 81 cm. Hnakkapúðar seldir sér.

249.990
FULLT VERÐ: 349.990

HIMALAYA 
borðstofuborð. 

Spónlagt með hvítri eik.
180 x 90 H: 75 cm

Tvær 45 cm 
stækkanir fylgja.

59.996
FULLT VERÐ: 149.990

60%
AFSLÁTTUR

70%
AFSLÁTTUR

JENNY
borðstofustóll
Ljóst slitsterkt áklæði,
svartir viðarfætur.

4.197
FULLT VERÐ: 13.990

258.990
 FULLT VERÐ 369.99090

STING Hornsófi með tungu. Stærð: 316 x 248 H 82 cm. 
Grátt áklæði. Krómlappir. Vinstri eða hægri tunga.g g

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

MENA sófasett.
Dökkgrátt áklæði. 

« 2ja sæta 185 x 86 H: 82 cm.
3ja sæta 226 x 86 H: 82 cm. »

104.990
FULLT VERÐ: 149.990

83.990
FULLT VERÐ: 119.990
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Enn meiri afsláttur

 

af völdum vörum!

28%
AFSLÁTTUR

KARISMA KARISMA eldhúsborð. eldh
120 x 75 H 74 cm. Bæsaður viður.1220 x 75 H 74 cm. 

7.497
FULLT VERÐ: 24.990

70%
AFSLÁTTUR

OpiÐ alla  helgina bæÐi í Reykjavík ogá Akureyri!
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Eva María Daniels er kvikmynda-
framleiðandi í New York. Hún 
hefur átt ótrúlegri velgengni 
að fagna og hefur unnið með 
sumum af frægustu leikstjórum 
og leikurum heims. 

Hún stofnaði eigið kvikmyndafram-
leiðslufyrirtæki árið 2010, Eva  Daniels 
Productions, en starfsemin er í Los 
Angeles. Hún býr þó í New York og dvel-
ur talsvert í Sviss líka þar sem hún er 
meðeigandi í nýju fjárfestingar- og þróun-
arfyrirtæki. Svo er hún með annan fótinn 
á Íslandi.

Verkefnin sem hún er að vinna eru 
mörg hver æsispennandi, svo ekki sé 
meira sagt. Stærstu verkefnin fram undan 
eru fjögur. Það fyrsta er kvikmyndin sem 
Cate Blanchett kemur til með að leikstýra 
og er gerð eftir skáldsögu Hermans Koch, 
Kvöldverðinum. Svo eru í pípunum tvær 
spennumyndir; önnur með Keanu Reeves í 
aðalhlutverki, hin með Clive Owen. Þriðja 
spennumyndin er svo með sjálfum Bruce 
Willis í aðalhlutverki og heitir Captive.

„Draumurinn var alltaf að starfa í kvik-
myndum. Ég endaði í skóla í Danmörku. 
Ég flutti út 22 ára gömul og hef ekki 
komið heim síðan, nú eru liðin 12 ár. Þetta 
er auðvitað búið að vera upp og niður 
þessi ár, en núna gengur mjög vel, maður 
er bara búinn að vera að vinna sig upp,“ 
segir Eva María hógvær.

Eftir námið í Danmörku flutti Eva til 
London þar sem hún vann við eftirvinnslu, 
sem var sérhæfing hennar í kvikmynda-
skólanum. „Það var dásamlega skemmti-
legt tímabil,” segir hún með blik í auga. 
„Ég ætlaði að verða kvikmyndaklippari og 
hafði ótrúlegan áhuga á eftirvinnslu.”

Ekki besti klippari í heimi
Hún bjó í London í fimm ár og þar urðu 
ákveðin straumhvörf á starfsferlinum. 
„Ég var að klippa stuttmyndir og auglýs-
ingar með og svona – svo var ég fljót að 
átta mig á því að ég yrði sennilega aldrei 
besti klippari í heimi en var miklu frekar 
góð í að setja saman viðskiptaáætlan-
ir, koma inn með ný tækifæri og tengja 
fólk. Ég fór því að pæla í því hvernig ég 
gæti unnið mig upp með þann hæfileika,“ 
útskýrir Eva María.

„Ég fór að gera nýjar viðskiptaáætl-
anir fyrir fyrirtækið í London. Ég hóf að 
vinna með íslenskum kúnnum þarna úti, 
til dæmis Sagafilm. Eftir tvö ár eða svo 
var ég eiginlega komin með hvern einasta 
auglýsingaleikstjóra á Íslandi í litgrein-
ingu og eftirvinnslu til mín. Á þessum 
tíma var ekki hægt að framkalla filmu 
og litgreina á Íslandi. Það var enn notast 
mikið við filmu í kvikmyndagerð áður en 
stafræn tækni hélt innreið sína. Þann-
ig kynntist ég aðeins fólkinu sem er hér 
heima í kvikmyndagerð, í gegnum árin 
mín í London.“ 

Á þessum tíma vann Eva einnig að aug-
lýsingaherferðum fyrir stóra kúnna eins 
og Sony, Levi’s, Nike og Adidas og tók líka 
að sér verkefni fyrir söngkonuna Mad-
onnu eftir að tónleikaferðalag hennar 
Confessions on a Dancefloor hafði verið 
tekið upp. „Talandi um konu sem veit hvað 
hún vill og er með athyglina á hreinu á 
hverju einasta smáatriði. Ég hef aldrei 
unnið með eins miklum fullkomnunar-
sinna.“

Eva María flutti frá London til New 
York árið 2007. Þá hafði hún fengið tilboð 
frá eftirvinnslufyrirtæki þar í borg um 
að verða yfirmaður í kvikmyndadeild-
inni. Hún sló til og fékk það hlutverk að 
sjá um eftirvinnslu fyrir kvikmyndir og 
vinna með leikstjórum þeirra milliliða-
laust. Þetta var tímabil mikilla breytinga í 
bransanum þar sem reyndir leikstjórar og 
kvikmyndagerðarfólk færðu sig frá gömlu 
vinnubrögðunum yfir í stafræna ferlið.

Tim Burton einn fyrsti kúnninn
Og Eva María heldur áfram. „Einn fyrsti 
kúnninn minn í New York var Tim Burton 
og hann hafði aldrei áður búið til bíómynd 
með þessari nýju stafrænu leið. Ég hafði 
verið mikill aðdáandi hans og fannst það 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Gaman að skapa nýja heima
Eva María Daniels gerði tíu ára plan í Reykjavík, 22 ára gömul, um að starfa í kvikmyndum og búa í Kaupmannahöfn, 
London, New York og Los Angeles. Nú, 12 árum síðar, hefur hún gert þetta allt saman og starfar með sumum af færustu 
leikurum og leikstjórum í Hollywood. Hún ræðir ferilinn, endurgreiðslur til erlendrar kvikmyndaframleiðslu og áföllin.

Eva María vill hækka endurgreiðslu 
hérlendis vegna erlendrar kvik-
myndagerðar. Nú er endurgreiðsla af 
framleiðslukostnaði til kvikmynda- 
eða sjónvarpsefnis 20% hér á landi 
og henni finnst það einfaldlega ekki 
nóg. Hún bætir við að í sumum ríkjum 
Bandaríkjanna sé endurgreiðslan allt 
að 40%.   

20% ENDURGREIÐSLA EKKI NÓG

meiriháttar að sitja við hliðina á honum 
og fylgjast með vinnubrögðum hans 
svona nýkomin til New York. Ég vann líka 
snemma með James Brooks, einum höf-
undi Simpsons-þáttanna. Það var mjög 
lærdómsríkt að vera á setti með honum. 
Og auðvitað er ótrúlega gaman að verja 
vinnudeginum með svona leikstjórum og 

fá að ráðleggja þeim á tæknilega sviðinu. 
Það var ótrúleg upplifun og skemmtilegt.“ 
Aðrir leikstjórar sem Eva vann með á 
þessum tíma voru meðal annarra Spike 
Jonze, Tony Scott, og Brett Ratner.

En hvernig kom það til að hún var allt 
í einu orðin aðalmanneskjan í öllu þessi 
ferli? „Ég var bara á réttum stað á réttum 

tíma,“ segir hún brosandi. „Ég var svo 
mikið að ýta á þetta stafræna ferli. Núna 
er þetta bara orðið svona. En á þessum 
tíma, um 2004, var þetta framsækið fyrir 
auglýsingar og bíómyndir að geta skann-
að filmuna og látið hana lifa á tölvu þar 
sem hún var eftirunnin. Þegar ég var að 
flytja til New York 2007, þá voru margir 

  Það er svo mikilvægt og ótrúlega gróðavænlegt að fá kvikmyndir 
hingað inn, en það verður að hækka endurgreiðslur til að gera það fýsilegt 

fyrir sjálfstæða framleiðendur. Þetta er bara góður bisness, skapar mikla 
atvinnu og ég tala nú ekki um landkynninguna sem er ómetanleg. Í Kanada 

til dæmis og mörgum öðrum Evrópulöndum eru styrkir og endurgreiðslur 
svo miklu hærri að samkeppnin er erfið. Þetta er leið til þess að fá meira 

erlent fjármagn inn í landið og fullt af því.

SPENNANDI 
VERKEFNI FRAM UNDAN  

Tökur hefjast á kvikmyndinni 
Captive með Bruce Willis í 

aðalhlutverki í sumar en Eva 
María er annar framleiðandi 

myndarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Fös. 23. maí » 19:30 

Sinfóníuhljómsveit Íslands og Osmo Vänskä

Gustavv Mahler Siinffóónnnía nnrrr.. 333

Jamie Barton einsöngvari
Osmo Vänskä hljómsveitarstjóri

Kvennakórinn Vox feminae  
Stúlknakór Reykjavíkur
Margrét Pálmadóttir kórstjóri

„Þessi sinfónía verður ólík öllu öðru sem heimurinn hefur heyrt! Í henni 
finnur náttúran rödd sína,“ sagði Gustav Mahler um þriðju sinfóníuna 
sem er viðamesta tónsmíð hans. 

Þetta meistaraverk Mahlers hefur aðeins einu sinni áður hljómað á 
Íslandi. Því er það sannkallað fagnaðarefni að sinfónían heyrist nú í 
Eldborgarsal Hörpu undir stjórn hins frábæra hljómsveitarstjóra Osmo 
Vänskä sem einmitt hefur getið sér gott orð víða um heim fyrir túlkun 
sína á Mahler.

Flutningur á 3. sinfóníu Mahlers er samstarfsverkefni Listahátíðar  
í Reykjavík og Sinfóníuhljómsveitar Íslands.

Látið ekki þetta einstaka tækifæri framhjá ykkur fara.

Miðasala hefst 3. feb. » 12:00 
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BEINSKIPTUR FRÁ 4.490.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR FRÁ 4.790.000 KR.

Mazda6 eru bestu kaupin í sínum flokki samkvæmt ritdómi Morgunblaðsins. Það ætti engan að undra því Mazda6 sameinar 
glæsilega hönnun, framúrskarandi akstursánægju og ótrúlega sparneytni. SKYACTIV spartækni Mazda skapar fádæma sparneytni fyrir 

stóran fjölskyldubíl.  Þar sameinast ný vélar- og sjálfskiptitækni ásamt léttum en ofursterkum málmum sem létta bílinn.
Eldsneytisnotkun SKYACTIV vélanna með sjálfskiptingu er einungis 4,8 l/100 km fyrir dísilvél og 6,0 l/100 km fyrir bensínvél. 

MAZDA. DEFY CONVENTION.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Vissir þú að Mazda6 hefur þennan staðalbúnað?
Snjallhemlunarkerfi (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerfi (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi, 
17” álfelgur, nálægðarskynjara, upplýsingasnertiskjá í mælaborði, hraðastilli (cruise) og regnskynjara í framrúðu. Komdu í reynsluakstur og gerðu samanburð. 
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

þekktir leikstjórar að nota 
þetta ferli í fyrsta sinn og það 
var ómetanlegt að vera þeirra 
ráðgjafi og að vera komin svona 
vel inn í stafræna ferlið á þeim 
tíma.“

Hluti af tíu ára plani
„Ég var komin á tíma. Ég var 
búin að vera hjá þessu fyrirtæki í 
New York í þrjú ár. Ég var komin 
með nóg af eftirvinnslu. Hafði 
þá verið eingöngu í henni í sjö 
ár og ég sá ekki fyrir mér að ég 
kæmist lengra í nákvæmlega því. 
Ég vildi því hætta og stofna mitt 
eigið framleiðslufyrirtæki í Los 
Angeles,“ segir hún. 

„Þessir flutningar voru bara 
hluti af þessu tíu ára plani mínu 
sem ég gerði í Reykjavík áður 
en ég flutti út. Ég ætlaði að búa 
í Kaupmannahöfn, London, New 
York og Los Angeles. Núna eru 
komin tólf ár. Ég er búin að 
fylgja þessu plani eftir og meira 
til, reyndar komin aftur til New 
York, þó að fyrirtækið mitt Eva 
Daniels Productions sé áfram 
staðsett í Los Angeles.“ 

Framleiðir frumraun 
Cate Blanchett 
Hvað er skemmtilegast við að 
framleiða bíó? „Ég held að það 
sé möguleikinn að segja sögur 
og skapa nýja heima, eða koma 
mikilvægu málefni á framfæri 
í gegnum skemmtun. Svo er það 
þessi blanda viðskipta og listar 
sem er ótrúlega gefandi. Ég er 
framleiðandi sem einbeiti mér 
mikið að peningahliðinni en ég 
skipti mér líka heilmikið af þróun 
handritanna.

Núna er ég til að mynda að 
þróa nýja mynd með Cate Blanc-
hett sem leikstjóra, The Din-
ner heitir hún. Sagan er byggð á 
skáldsögu eftir Herman Koch. 
Handritið er alveg að smella. 
Oren Moverman skrifar það, en 
hann skrifaði og leikstýrði meðal 
annars The  Messenger sem hann 
var tilnefndur til Óskarsverð-
launa fyrir. Það eru forréttindi að 
fá að starfa með svona fagfólki.“

Missti föður sinn og bróður
En það gengur ekki alltaf eins 
og best verður á kosið. Eva hætti 
í sambúð með fyrrverandi kær-
asta sínum í desember 2012 og 
í sama mánuði greindist pabbi 
hennar með krabbamein. Aðeins 
mánuði síðar dó hálfbróðir 
hennar, en þau voru samfeðra, 
sem var kominn með fjórða stigs 
krabbamein. „Pabbi dó í ágúst og 
bróðir minn núna nýlega. Þetta 
var mér mikið reiðarslag en 
fær mann til að hugsa um hvað 

er mikilvægast í lífinu og ég 
finn núna að ég vil vera meira á 
Íslandi,“ segir Eva María einlæg.

Í ársbyrjun 2013 flutti Eva 
María frá Los Angeles aftur til 
New York, kom sér fyrir og bjó 
sér til nýtt og fallegt heimili 
þar. „Ég er búin að vera mikið á 
Íslandi undanfarið, miklu meira 
á síðasta ári en öll hin tólf sem 
ég hef verið í burtu. Þegar svona 
nokkuð kemur upp, eins og hefur 
verið í fjölskyldunni hjá mér, þá 
langar mig óneitanlega að vera 

nær þeim og eyða meiri tíma á 
Íslandi. Svo er borgin orðin svo 
skemmtileg, lífleg og menningar-
leg og frábært að bjóða erlendum 
kúnnum í heimsókn,“ bætir hún 
við.

Ný mynd með Óskari Jónassyni
En langar hana að vinna á 
Íslandi? Hún hugsar sig um svo-
litla stund og segir svo: „Ég er 
reyndar að vinna að einni mynd 
með Óskari Jónassyni leik-
stjóra, sem verður tekin upp á 

Íslandi og hlakka mikið til að fá 
að taka þátt í því. Myndin fjallar 
um ameríska feðga sem leggja 
í hrakfallaferð til Íslands, með 
ösku móðurinnar sem þeir eiga 
að dreifa yfir leyndardómsfullt 
stöðuvatn á afskekktum stað,“ 
útskýrir Eva María og heldur 
áfram. „Fyrirtækin mín eru 
erlendis en öll samskipti eru 
orðin svo þægileg í dag. Það er 
auðvelt fyrir mig að vinna hvar 
sem er. Og það er gott að eiga 
þann möguleika.“

  Pabbi dó í ágúst og bróðir minn núna nýlega. 
Þetta var mér mikið reiðarslag en fær mann til að 

hugsa um hvað er mikilvægast í lífinu og ég finn 
núna að ég vil vera meira á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Frá kr. 174.900 m/bókunarafslætti
La Blanche m/allt innifalið 

Tyrkland

Frá kr. 96.600 m/bókunarafslætti
Griego Mar m/allt innifalið 
Netverð á mann frá kr. 96.600 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 115.800 m.v. 2 fullorðnir í 
herbergi. 21. apríl í 11 nætur.

Frá kr. 89.900 m/bókunarafslætti
Playa Real m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í mini
suite. Netverð á mann frá kr. 117.900 m.v. 2 fullorðnir í mini
suite. 21. maí í 7 nætur.

Costa 
del Sol

Krít

Tenerife

Sumarið
2014 er komið

Sumarbæklingurinn 

fylgir blaðinu í dag 

Opið í dag 

laugardag

frá kl. 12-16

n 
g

Allt að15.000 kr. bókunarafsláttur af fyrstu 300 sætunum, 
valdir gististaðir, valdar dagsetningar.

Frá kr. 136.900 m/bókunarafslætti
Sirios Village m/allt innifalið 

Frá kr. 75.100 m/bókunarafslætti
Vina del Mar
Netverð á mann frá kr. 75.100 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
íbúð m/1 svefnherbergi. Netverð á mann frá kr. 93.300 m.v. 2 
fullorðnir í íbúð m/1 svefnherbergi. 27. maí í 7 nætur.

Benidorm

Netverð á mann frá kr. 174.900,
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
fjölskylduherbergi. 2 fullorðnir í 
tvíbýli frá kr. 210.600.
10. júlí í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 136.900,
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
fjölskylduherbergi. 2 fullorðnir í 
tvíbýli frá kr. 168.300.
23. júní í 10 nætur.

Vinsælasti valkosturinn!Vinsælasti valkosturinn!
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Albir MallorcaAlmería

Frá kr. 179.900
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 22. apríl í 8 nætur.

Frá kr. 289.900
Netverð á mann í tvíbýli á neðsta
þilfari. 24. júlí í 10 nætur.

– hjólað og siglt 

22.-30. apríl 24. júlí - 3. ágúst

Siena – Savona – Barcelona – Palma De 
Mallorca – La Valletta – Palermo – Róm

Frá kr. 374.900
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í tvíbýli í klefa án glugga
í 13 nætur.

Glæsileg vorsigling 

um Miðjarðarhafið

Léttganga 
á Madeira

Dónár-
draumur

Frábært verð
Frá kr. 174.900 m/bókunarafslætti

Í boði hinir sívinsælu Arcos Gardens, Costa 
Ballena, La Gomera, La Sella, Montecastillo og 
Novo Santi Petri.

Prag Lissabon Valencia Golf

Frábært verð

99.900 kr. 

Frábært verð
frá aðeins

85.500 kr.
m/bókunarafslætti
Netverð á mann, m.v. gistingu á Hotel
Eduardo VII m.v. 2 fullorðnir í herbergi. 
24. apríl í 3 nætur.

Frábært verð
Frá aðeins

79.900 kr.
m/bókunarafslætti
Netverð á mann, m.v. gistingu á Hotel
ILF m.v. 2 fullorðnir í herbergi.
1. maí í 4 næturí

24. apríl - 7. maí 

Frá kr. 86.600 m/bókunarafslætti
Albir Playa m/morgunmat
Netverð á mann frá kr. 86.600 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi.Netverð á mann frá kr. 106.300 m.v. 2 fullorðnir í 
herbergi. 27. maí í 7 nætur.

Frá kr. 110.600 m/bókunarafslætti
Roc Portavnova
Netverð á mann frá kr. 110.600 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð
m/2 svefnherbergjum. Netverð á mann frá kr. 141.200 m.v. 2 
fullorðnir í íbúð m/1 svefnherbergi. 19. júní í 11 nætur.

Frá kr. 98.500 m/bókunarafslætti
Zoraida Beach Resort
Netverð á mann frá kr. 98.500 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 121.800 m.v. 2 fullorðnir í 
herbergi. 1. júlí í 7 nætur.

NÝTT NÝTT

Kynntu þér ferðamöguleika sumarsins í bæklingnum eða á heimsferdir.is
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Eitthvað verður undan að láta
Tvö bestu lið NFL-deildarinnar, Denver Broncos og Seattle Seahawks, eigast við í Super Bowl annað kvöld. Ruðningur, ein vinsælasta 
íþróttin í Bandaríkjunum, nýtur sífellt meiri alþjóðlegrar hylli og er leikurinn einn stærsti staki íþróttaviðburður heims hvert ár.

Einna athyglisverðast verður að 
fylgjast með hvernig Peyton 
Manning, leikstjórnanda 
Denver, ferst úr hendi að stýra 
sóknarleik sinna manna gegn 
gríðarsterkri aftari varnarlínu 
Seattle-liðsins–  svokallaðri 

sendingavörn. Síðarnefndi 
hópurinn gengur undir gælunefn-

inu Sprengjusveitin (e. Legion of 
Boom) og er skipaður hópi háværra, 

áberandi og að sumu leyti athyglissjúkra 
ungra manna sem finnst ekkert skemmtilegra en að stíga fram 
með digurbarkalegar yfirlýsingar sem þeim tekst svo yfirleitt að 
standa undir.

Hinn 37 ára gamli Manning er hins vegar hógværðin uppmáluð 
og lætur yfirleitt duga að láta verkin tala. Hann gerir yfirleitt lítið 
úr eigin framlagi og er duglegur að lofa liðsfélaga sína þegar vel 
gengur.

Það er sannarlega réttnefni að kalla útherjasveit Mannings 
vopnabúr en það eru þeir leikmenn sem hafa það hlutverk að grípa 
sendingar leikstjórnandans. Í fyrsta sinn í sögunni eru nú fimm 
leikmenn í sama liðinu með minnst tíu snertimörk yfir tímabilið. 
Þeir eru útherjarnir Demaryius Thomas, Eric Decker og Wes Welker, 
innherjinn Julius Thomas og hlauparinn Knowshon Moreno.

Sprengjusveitin áðurnefnda hefur það hlutverk að taka vopnin 
úr greipum Mannings og snúa þeim gegn honum. Seattle-vörnin 
er nefnilega sú besta í því að komast inn í sendingar andstæðinga 
og refsa með því að skora mark–  ekki ólíkt því sem við þekkjum úr 
handboltanum. Munurinn er sá að mörkin eru mun „dýrmætari“ 

í NFL og því geta varnir liðanna 
hreinlega umturnað heilu leikj-
unum á svipstundu.

Vörn Seattle fer yfirleitt 
fremst í sínum flokki og töl-
fræðin sannar það. Vörnin fékk 
fæst stig á sig allt tímabilið, 
fæsta sendingarjarda á sig að 
meðaltali í leik og átti flesta 
stolna bolta eða 39 talsins yfir 
árið. Flest inngrip á hinn málglaði 
bakvörður, Richard Sherman, eða átta 
talsins en hann var einn þriggja varnarmanna liðsins sem komust 
í úrvalslið NFL-deildarinnar í ár. Hinir eru Earl Thomas og Kam 
Chancellor–  allir meðlimir hinnar rómuðu Sprengjusveitar.

VOPNABÚR DENVER GEGN SPRENGJUSVEIT SEATTLE
E
f

s
hó

inu 
Boom)

áberandi o

V

NOKKUR ATRIÐI UM SUPER BOWL

ði
a átta

E

Super Bowl, úrslitaleiks NFL-deild-
arinnar, hefur eins og endranær 
verið beðið með mikilli eftirvæntingu 
vestanhafs. Í þetta sinn fer leikurinn 
fram í New Jersey og munu Denver 
Broncos og Seattle Seahawks berjast 
um Vince Lombardi-bikarinn eftir-
sótta. Varla þarf að fjölyrða um vin-
sældir NFL-deildarinnar í Banda-
ríkjunum en íþróttin hefur vakið 
sífellt meiri eftirtekt víða um heim 
síðustu árin og er Ísland engin und-
antekning. 

Í raun er kynngimögnuðu tíma-
bili í NFL-deildinni að ljúka og við-
eigandi að í ár eigast við óumdeilan-
lega tvö bestu liðin þetta árið. Það er 
nefnilega ekki alltaf svo og nægir að 
benda á sigurlið síðasta árs, Balti-
more Ravens, í því samhengi. Liðið 
fór seint í gang það árið og hálfgerða 
Krýsuvíkurleið í úrslitaleikinn – sem 
gerði sigurinn sjálfsagt enn sætari 
fyrir vikið.

Denver og Seattle eru hins vegar 
réttmætir sigurvegarar sinna 
undirdeilda (Ameríku- og Þjóð-
ardeildarinnar). Liðin unnu 
bæði þrettán af sextán 
leikjum sínum í deilda-
keppninni ,  mest 
allra liða, og unnu 
sannfærandi sigra 
á andstæðingum 
sínum í úrslita-
keppninni. 

Ekki nóg með það 
heldur eigast nú við 
liðin sem eru annars 
vegar besta sóknar-
liðið (Denver) og 
á hinn bóginn 
besta varn-
arliðið 

(Seattle). Þrátt fyrir að þetta sé aðeins 
einn þáttur af leiknum og mun fleira 
komi til með að ráða úrslitum verð-
ur einkar áhugavert að fylgjast með 
baráttu hins þaulreynda 37 ára leik-
stjórnanda Denver, Peytons Manning, 
gegn vaskri sendingavörn Seattle-liðs-
ins. Þar fer fremstur í flokki Richard 
nokkur Sherman sem segir við hvern 
þann sem vill heyra að hann sé án 
nokkurs vafa sá besti í sínum bransa.

Manning á að baki lygilegan feril og 
er einn besti leikstjórnandi sögunnar. 
Um það deila fáir. Þrátt fyrir aldur-
inn og þá staðreynd að hann missti 
af heilu tímabili vegna alvarlegra 
meiðsla á hálsi fyrir aðeins tveimur 
árum hefur hann aldrei spilað betur 
en í ár. Hann bætti tvö af merkustu 
metum NFL-deildarinnar í deilda-
keppninni og spilað nánast gallalaust 
tímabil til þessa.

Á hans langa ferli á hann hins 
vegar „aðeins“ einn sigur í Super 
Bowl en alls ellefu töp í úrslitakeppni. 
Stærsta umræðuefnið í aðdraganda 
leiksins hefur verið hvaða áhrif leik-
urinn muni hafa á hvernig Mannings 
verði minnst þegar fram líða stund-

ir. Hann er óumdeilanlega einn hæfi-
leikaríkasti leikmaður deildarinnar 
frá upphafi en margir telja að hann 
þurfi að sanna að hann sé sannar-
lega fær um að leiða lið sitt til sigurs 
þegar mest á reynir. 

Russell Wilson, leikstjórnanda 
Seattle, er treyst fyrir því hlutverki 
að stjórna sóknarleik sinna manna og 
þrátt fyrir ungan aldur og takmark-
aða reynslu hefur hann margsinn-
is sýnt að hann er með eindæmum 
klókur leikmaður og með stáltaugar. 
Þótt hann virðist stundum detta niður 
í hálfgerða meðalmennsku inn á milli 
hefur hann langoftast einfaldlega 
gert nóg til að tryggja sigur sinna 
manna. Honum er því trúandi til alls 
á sunnudaginn.

Leiknum verða gerð góð skil á Stöð 
2 Sport á sunnudagskvöldið en auk 
hefðbundinnar leiklýsingar verður 
hópur sérfræðinga í myndveri sem 
mun fara yfir gang mála í hvert 
sinn þegar tækifæri gefst. Útsend-
ing hefst klukkan 22.00 en áætl-
að er að leiknum ljúki um klukkan 
þrjú aðfaranótt 
mánudags.

■ Fæddur 29. nóvember 
1988.

■ Háskóli: Wisconsin.
■ 75. val í nýliðavalinu 

2012.
■ Hefur leikið með Seattle 

Seahawks síðan 2012.
■ 2 sinnum valinn í úrvals-

lið NFL (Pro Bowl).
■ Hlutfall heppnaðra 

sendinga: 63,6%
■ Snertimarkasendingar: 

52
■ Sendingar á andstæð-

ing: 19

➜ Russell Wilson

Eiríkur Stefán 
Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is

➜ Allra veðra von
Síðan tilkynnt var að Super Bowl færi fram á MetLife-leikvanginum 

í New Jersey lá ljóst fyrir að veðrið myndi mjög sennilega hafa mikil 
áhrif á leikinn enda allra veðra von á austurströnd Bandaríkjanna. 
Veðurspáin er hins vegar þokkaleg fyrir sunnudaginn og nú taldar 

litlar líkur á ofankomu og að hitastig verði rétt yfir frostmarki.
Það ætti væntanlega að kæta stuðningsmenn Denver enda hefur 

sú lífseiga mýta fylgt leikstjórnandanum Peyton Manning að hann 
eigi erfiðara með að kasta í miklum kulda.

➜ Skrímslahamurinn
Marshawn Lynch verður í algjöru lykilhlutverki í leiknum á sunnu-

dagskvöld. Hann er aðalhlaupari Seattle og eitt skæðasta vopn 
sóknarinnar. Ef Denver tekst að taka hann úr 

umferð er ekki von á góðu fyrir „sjóhaukana“. 
Lynch er athyglisverð persóna. Hann ber 

viðurnefnið „Beast Mode“ þar sem hann á það 
til að ryðjast í gegnum hvern varnarmanninn á 

fætur öðrum án nokkurrar fyrirhafnar.
Hann þolir þó ekki að ræða við fjölmiðla og 

var fyrir nokkru sektaður af NFL-deildinni fyrir 
að vanrækja þær skyldur sínar. Hann komst ekki 
undan viðtölum í aðdraganda leiksins og reyndi ekki að fara í felur 

með hversu illa fór um hann í sviðsljósinu. 

➜ Leynivopnið
Það væri viturlegt að hafa auga með leikmanni númer 11 

í liði Seattle. Sá heitir Percy Harvin og er útherji. Hann 
kom til liðsins frá Minnesota Vikings 

fyrir tímabilið og var ætlað mjög 
stórt hlutverk í sókn liðsins í 

ár. Tíð meiðsli settu hins vegar 
stórt strik í reikninginn og hefur 

hann aðeins náð að spila tvo leiki 
allt tímabilið.

Hæfileikar Harvins eru þó 
ótvíræðir og er allt útlit fyrir að 
hann hafi heilsu til að spila annað kvöld. Það yrði 

gríðarmikill styrkur fyrir sókn Seattle sem 
er ansi fátækleg samanborin við það 

vopnabúr sem Denver hefur úr að 
spila í sínum sóknarleik.

➜ Ekki gleyma okkur
Vörn Seattle hefur dregið að sér 
mikla athygli fyrir leikinn annað 

kvöld og skyldi engan undra. 
Hún er óumdeilanlega sú besta í 

deildinni og helsta von Seattle 
til að tryggja sér sinn fyrsta 

meistaratitil í sögunni.
Varnarmenn Denver eru 
þó engir aukvisar og sér-
staklega þegar kemur að 

því að stöðva hlaupakerfi 
andstæðingsins. Það var 

einmitt það sem liðið 
gerði mætavel gegn New 
England Patriots í úrslita-
leik Ameríkudeildarinnar.

➜ Auglýsingarnar 
 og Bruno Mars

Það er eitthvað fyrir alla í Super Bowl 
en leikurinn er hátíð fyrir áhugamenn 

um sjónvarpsauglýsingar. Það er eins 
gott að vanda til verksins enda kostar 

461 milljón króna að 
sýna hefðbundna 30 
sekúndna auglýsingu 

í útsendingu Fox-
sjónvarpsstöðvar-
innar frá leiknum.

Þá er einnig ekkert 
til sparað fyrir hálf-
leikssýninguna sem 
að þessu sinni skartar poppstjörnunni 
Bruno Mars og hljómsveitinni Red Hot 
Chili Peppers. Sópransöngkonan Renée 

Fleming mun flytja bandaríska þjóðsöng-
inn fyrir leik.

■ Fæddur 24. mars 1976.
■ Háskóli: Tennessee.
■ Fyrsta val í nýliðavalinu 

1998.
■ Lék með Indianapolis 

Colts frá 1998 til 2011. 
Gekk í raðir Denver 
Broncos árið 2012.

■ 1 meistaratitill (2006).
■ 4 sinnum valinn 

verðmætasti leikmaður 
tímabilsins.

■ 13 sinnum valinn í úr-
valslið NFL (Pro Bowl).

■ Hlutfall heppnaðra 
sendinga: 65,4%

■ Snertimarkasendingar: 
491

■ Sendingar á andstæð-
ing: 219

➜ Peyton Manning



ÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

TILBOÐ 139.990
AFSL. 30.000

FULLT VERÐ 239.990

TILBOÐ 179.990
AFSL. 60.000

STOFNAÐ 1971 RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • www.sm.is ALLAR GERÐIR

MINNISKORT

TILBOÐ 169.990
AFSL. 110.000

42“ 3D SNJALLSJÓNVARP

TILBOÐ 99.990
AFSL. 25.000

FULLT VERÐ 99.990

TILBOÐ 64.990
AFSL. 15.000

FULLT VERÐ 499.990

TILBOÐ 349.990
AFSL. 150.000

iP d iPh ö ð ll ð 60% f l i

JBL hátalarar með allt að 100.000 kr. afslætti

40“ Full HD LED SJÓNVARP 46“ SNJALLSJÓNVARP

32“ LED SJÓNVARP 50“ Full HD LED SJÓNVARP 55“ ULTRA 4K SJÓNVARP

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IISSOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

iiPPaad og iPhone vöggur með allt að 60% afslættiiP

AFSL. 300.000000AFSL. 110.000 AFSL. 25.000

TTaassc

g gg

ddavvééllaarr  með allt að 25% afslætti

500%% aaffssllætti

Olympus myndavélar

Tasco sjónaukar með allt að 50% afs
ÚTSÖLUNNI LÝKUR Í DAG!

FULLT VERÐ 279.990

42“ 33DDD SSSSSNNNNNJJJJJAAAAALLLLLLLLLLSSSSJJJJÓÓÓNN

FFUULLLLTTT VVVEEERRRÐÐÐ 112244.

SSNNNJJJAAALLLLLLSSSJJJÓÓÓNNVARP

FULLT VERÐ 169.990

D SNJALLLSSJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNNVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPP

T VERÐ 124.990

4444444444444000000000000“““““““““““““ FFFFFFFFFFFFuuuuuuuuuullllllllllllllllllllllll  HHHHHHHHHHHHHDD LLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDD SJJJJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPP 4444444444444666666“  SSNNJALLSJÓ

LOKADAGUR - LOKADAGUR



1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR| HELGIN | 32 1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR

„Það er mjög gjarnan eitthvað í sköpunarsögu ríkja sem 
býr til hina pólitísku sjálfsmynd. Á Íslandi gerist það í 
sjálfstæðisbaráttunni. Það verður til ný pólitísk sjálfs-
mynd sem felur í sér tvíþætta kröfu. Annars vegar að 
verða fullvalda, sjálfstætt ríki óháð öðrum og hins vegar 
að verða nútímavætt velmegunarríki sem er á pari við 
önnur vestræn ríki. Þessar tvær kröfur fela í sér ákveðna 
togstreitu,“ segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórn-
málafræði, sem hefur sent frá sér bókina Iceland and the 
International Crisis: Boom, Bust and Recovery.

Togstreitan birtist meðal annars í stöðugum átökum á 
milli einangrunar og alþjóðlegrar opnunar. Íslendingar 
vilja óheftan aðgang að erlendum mörkuðum en á sama 
tíma koma í veg fyrir að útlendingar hafi sömu möguleika 
hér á landi. 

Úr fátækt í fremstu röð
„Þessi pólitíska sjálfsmynd felur í sér mikinn kraft sem er 
jákvætt en felur jafnframt í sér miklar hættur. Við sjáum 
hvernig Ísland færðist frá því að vera fátækt ríki í byrjun 
20. aldarinnar yfir í það að vera í fremstu röð varðandi 
hagsæld. Þetta gerist á einni öld sem er ótrúlega skammur 
tími,“ segir Eiríkur. 

„Þarna sjáum við hvernig þessi pólitíska sjálfsmynd 
vinnur með okkur í efnahagslegu tilliti. Hins vegar leiðir 
hún okkur líka í kollsteypur. Hér eru sveiflur algengari 
í efnahagslífinu. Þegar Íslandsbanki var settur á lagg-
irnar árið 1904 komu peningar inn í landið. Bankinn var í 
erlendri eigu. Síðan tekur þjóðernishyggjan við. Íslands-
banki er keyrður í þrot. Seðlaútgáfa er færð til Lands-

bankans. Gjaldeyrishöftin koma í kjölfar kreppunnar 
miklu og við lokumst inni. Aftur kemur einangrunar- og 
afturhaldstímabil,“ segir hann. 

„Svo opnast allt eftir seinna stríð og koðnar svo aftur 
niður. Svo fer allt af stað með EES-samningnum. Það sem 
gerist á bóluárunum er að þensluhvetjandi og bóluhvetj-
andi efnahagsstefnur eru keyrðar hver ofan í aðra sam-
tímis þannig að hagkerfið er sett á fleygiferð. Eins og 
kappakstursmaður sem setur allt í botn en hann er búinn 
að taka hemlabúnaðinn úr bílnum.“

Goðsögur um hrunið
Í bókinni ræðst Eiríkur einnig gegn þeim goðsögum sem 
urðu til eftir efnahagshrunið. 

„Fyrsta goðsögnin var sú að það væri búið að sturta 
Íslandi niður í klósettið og að við yrðum efnahagslegt 
svarthol í áratugi. Það yrði bara ekki líft á þessu landi. 
Það voru sagðar sögur af því að fólk væri að flýja land í 
stórum stíl. Eyjan væri hreinlega að tæmast. Ekkert af 
þessu reyndist rétt,“ greinir hann frá. 

„Næsta goðsögn gekk út á að hér á Íslandi hefði orðið 
allsherjar bylting. Stjórnmálaöflum hefði verið varpað frá 
völdum og almenningur samið nýja stjórnarskrá. Þetta 
er sagan sem var og er sögð í suður-evrópskum fjölmiðl-
um. Þetta er heldur ekki rétt. Hér varð engin grundvall-
arbreyting í stjórnmálalífinu og efnahagskerfinu,“ segir 
Eiríkur. 

„Þriðja goðsögnin er sú að Íslendingar hafi í síðustu 
kosningum kosið aftur til valda þá sem ollu hruninu. Það 
getur verið að þeir stjórnmálaflokkar sem nú eru við völd 

heiti sömu nöfnum og þeir sem hafa oft verið við völd áður 
en þetta er ekki sama fólkið og ekki endilega sömu áhersl-
urnar.“

Sálfræðilegt áfall
Eiríkur segir að hrunið hafi haft mikil áhrif á þessa póli-
tísku sjálfsmynd. „Ég held því fram að hrunið sé meira 
pólitískt og sálfræðilegt áfall heldur en efnahagslegt. 
Sjálfsmynd okkar sem einhver fyrirmynd annarra þjóða 
og yfirburðir okkar í norrænum samanburði, eins og kom 
fram í opinberum skýrslum, allt hrynur þetta eins og 
spilaborg. Það var verulegt áfall og skýrir það kannski af 
hverju við upplifðum þetta svona ofboðslega sterkt,“ segir 
Eiríkur. 

Íslandi hafi í raun einangrast á alþjóðlegum vettvangi. 
„Við vorum álitin útlagaríki af umheiminum. Við vorum 
búin að glata sjálfstæðinu á þessum tíma. Íslendingar 
glötuðu því sem þeim er kærast. Norðurlöndin voru búin 
að setja skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð og við þurftum 
að bera allt undir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Við vorum 
komin algjörlega út í horn. Við vorum fyrir utan hið sam-
eiginlega varnarkerfi Evrópu og stóðum ein,“ segir hann. 
„Það alvarlegasta er að það efnahagskerfi sem reyndist 
ósjálfbært og hrundi vegna innbyrðis kerfisgalla er enn 
þá til staðar. Þess vegna erum við í þessari úlfakreppu.“

Ósjálfbært efnahagskerfi
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að íslenska efnahagskerfið sé ósjálfbært og von sé á frekari kollsteyp-
um í framtíðinni. Í nýútkominni bók sinni Iceland and the International Crisis: Boom, Bust and Recovery leggur Eiríkur fram 
þá kenningu að hin pólitíska sjálfsmynd Íslendinga feli í sér togstreitu sem grafi undan efnahagslegum stöðugleika.

EIRÍKUR BERGMANN  Eiríkur segir ekki rétt að Íslendingar hafi kosið aftur til valda þá sem ollu hruninu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Viðtalið við Eirík er 
hægt að sjá í þættinum 

Pólitíkin á www.visir.is.

visir.is
Höskuldur 
Kári Schram
hks@frettabladid.is

ÍSLENSKA KRÓNAN
  Það er ekkert annað ríki til í heimssögunni sem er 

með svona smáan gjaldmiðil. Þrjú hundruð þúsund 
manna gjaldmiðill á 500 milljón manna markaði. Það eru 
bara milljóna ríki sem leyfa sér að vera með eigin gjald-
miðil inni á slíkum markaði. Meira að segja Danir treysta 
sér ekki til þess.

FASTEIGNAKAUP ÍSLENDINGA 
Í KAUPMANNAHÖFN

  Það er eitthvað annað sem útskýrir þessi kaup en 
bara viðskiptatækifæri. Þetta var ákveðin yfirlýsing um 
að Íslendingar stæðu jafnfætis öðrum og jafnvel framar. 

GJALDEYRISHÖFTIN
  Það er bara ein leið til að afnema gjaldeyris-

höftin og það er að banna íslenskum fjármála-
fyrirtækjum að starfa erlendis. Enginn stjórn-
málaflokkur hefur þessa stefnu. Núverandi 
ríkisstjórn hefur þá stefnu að afnema höftin í 
orði. En á borði hefur hún þá stefnu að við-
halda höftunum. Stefna er ekki það sem stefna 
segir. Stefna er það sem stefna gerir.
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Freyr 
Bjarnason
freyr@frettabladid.is

Ólöf Dómhildur Jóhanns-
dóttir er þriggja barna 
móðir, stjórnarmaður 
og stofnfélagi Femín-
istafélags Vestfjarða, 

myndlistarmaður og verkefna-
stjóri í menningarmiðstöðinni 
Edinborg, ásamt því að vera 
rekstrarstjóri rekstrarfélagsins 
Edinborgarhússins ehf.

Hún flutti með fjölskyldu sinni 
frá Reykjavík til Ísafjarðar fyrir 
tveimur árum eftir að hafa fengið 
starfið sem verkefnastjóri og sér 
ekki eftir því. „Við höfðum búið 
hérna í tvö sumur, ég og maður-
inn minn. Fyrsta sumarið sem 
við vorum hérna heillaðist ég af 
Ísafirði og langaði alltaf að prófa 
að flytja hingað,“ segir Ólöf, 
sem hugsaði sig ekki tvisvar um 
þegar henni bauðst starfið. „Þetta 
var ótrúlega spennandi tækifæri 
sem ég gat ekki látið fram hjá 
mér fara, að flytja vestur og láta 
drauminn rætast.“ 

Það hjálpaði til við ákvörðunina 
að eiginmaður hennar, sjúkra-
þjálfarinn Atli Þór Jakobsson, 
ólst upp á Ísafirði og á þar marga 
vini. Ekki skemmir heldur fyrir 
að besta vinkona hennar býr í 
næsta firði en hún náði sér einnig 
í mann frá Ísafirði. „Ótrúleg til-
viljun,“ segir Ólöf, sem ólst sjálf 
upp í Reykjavík. Pabbi hennar 
starfaði sem húsasmíðameistari 
en er öryrki í dag og móðir henn-
ar lærði í Húsmæðraskólanum og 
vinnur við þrif.

Berjast fyrir auknu fjármagni
Aðspurð segir hún mikil viðbrigði 
að flytja úr höfuðborginni lengst 
vestur á Ísafjörð. „Stærstu við-
brigðin eru að við erum ekki með 
stórfjölskylduna og flesta af gömlu 
vinunum á svæðinu. Í staðinn 

þegar maður fer til Reykjavíkur 
nýtir maður ferðina og hittir alla.“

Oft er það þannig í smærri 
bæjar félögum að allir vita allt um 
alla. Er málum þannig háttað á 
Ísafirði? 

„Nei, en maður veit kannski 
margt um marga. Annars hafa 
Ísfirðingar almennt tekið vel á 
móti okkur.“ 

Ólöf segir starf sitt í Edinborgar-
húsinu hafa gengið vel. „Nema að 
við höfum verið að berjast fyrir 
því að fá fast fjármagn inn í menn-
ingarmiðstöðina. Hún er ekki full-
fjármögnuð fyrir þetta ár. En það 
gengur vel með menningarstarf-
ið. Við erum að fara af stað með 
listahátíð ungs fólks í byrjun júní 
og eigum von á tveimur erlend-
um hópum. Það er rosalega flott-
ur hópur menntaskólakrakka sem 
eru að skipuleggja þessa listahá-
tíð. Hún er svolítið haldin að fyrir-
mynd LungA á Seyðisfirði,“ segir 
hún en styrkurinn fyrir hátíðinni 
kom frá samtökunum Evrópa unga 
fólksins.

Ömurlegt að hafa stutt hár
Ólöf er menntaður myndlistarmað-
ur en sinnir myndlistinni í frítíma 
sínum. Hún er meðlimur í Mynd-
listarfélaginu á Ísafirði og er stór 
sýning fyrirhuguð á þessu ári í til-
efni þrjátíu ára afmælis félagsins. 
Hún klippti einmitt sítt hár sitt til 
margra ára í fyrra í þágu listar-
innar og hugðist selja hárið og nota 
það í næsta verk. Hún hætti þó við 
að selja það. „Ég þarf fyrst að kom-
ast í samband við hárkollumeist-
ara. Ég ætla að búa til hárkollu úr 
hluta af hárinu, sem verður hluti af 
stærra verki.“ Aðspurð segist hún 
byrjuð að safna hári aftur enda 
finnst henni „alveg ömurlegt“ að 
vera með stutt hár. 

Aftarlega í jafnréttismálum
Ólöf er með fleiri járn í eldinum 
því hún er einn af stofnendum 
Femínistafélags Vestfjarða sem 
varð til eftir spjall nokkurra vin-
kvenna á kaffihúsi um að það vant-
aði vettvang til að ræða jafnrétti 

og femínisma opinberlega. „Við 
viljum beita okkur í jafnréttis-
málum og til dæmis veita sveitar-
stjórninni aðhald. Okkur finnst 
það hafa skilað árangri. Við send-
um áskorun til bæjarins um að 
fylgja eftir jafnréttisáætlun sinni 
og framkvæma launakönnun eins 
og áætlað var. Eftir að við sendum 
bréfið kom bókun á bæjarráðsfundi 
um að það væri komið á dagskrá. 
Þetta er spurning um að nýta sér 
lýðræðið og beita sér fyrir því að 
ná jafnrétti því Vestfirðingar eru 
frekar aftarlega á merinni í jafn-
réttismálum,“ segir hún og vísar í 
launakönnun BSRB frá 2012. Þar 
kom fram að mestur launamunur 
kynja á landinu var á Vestfjörðum 
og á Vesturlandi. Vestfirðir eru 
einnig með lægsta menntunarstig 
kvenna á landinu og segir Ólöf að 
átak sé hafið til að bæta úr því.

Það er sem sagt mikið verk fyrir 
höndum í þessum málaflokki í 
þinni heimabyggð? 

„Þegar ég flutti hingað fannst 
mér þetta vera svolítið karllægt 
umhverfi. Það er fiskvinnslan og 
allt það. Mennirnir eru á sjónum 
og konurnar þurfa að vera heima 
með börnin ef þau eru veik. Þetta 
hefur áhrif og ég held að þetta skili 
sér inn í þessar kannanir. Þessi 
staðreynd og það að hér er ekki 
jafn mikið úrval af störfum fyrir 
langskólagengið fólk hefur eflaust 
áhrif á menntunarstig.“ 

Ólöf vill að breytingarnar verði 
líka í hina áttina, til dæmis að 
fleiri karlar vinni á leikskólum. 
„Ég veit ekki til þess að það sé 
karlmaður að vinna á leikskóla 
á Ísafirði. Ég veit að það er hell-
ingur af karlmönnum sem hefur 
áhuga á að vinna með börnum. Það 
er mikil vægt að karlar sæki fram 
á þeim vettvangi þar sem þeir hafa 
ekki verið áberandi. Það þarf að 
brjóta niður þessar staðalímyndir.“ 

Kynjakvóti í Noregi gengur vel
Kynjakvótar í stjórnum fyrirtækja 
hafa verið í umræðunni að undan-
förnu og hefur Ólöf fylgst vel með 
henni. „Ég vildi óska þess að það 

þyrfti ekki að setja kynjakvóta. 
Það væri hinn fullkomni heimur en 
þetta hefur verið gert í Noregi og 
hefur skilað árangri. Ef það skilar 
árangri, þá væntanlega vil ég að 
það sé gert.“

Hún segir slíka kynjakvóta 
hvatningarkerfi fyrir karlstjórn-
endur fyrirtækja til að fá ungar 
konur inn í stjórnir. „Ég held að 
ungar konur séu alveg tilbúnar að 
sitja í stjórn en tengslanet karla 
er sterkt og þeir nýta sér það. Það 
er ástæðan fyrir því að þeir fara í 
stjórnir og konurnar eru ekki með 
nægilegt frumkvæði inni á vinnu-
stöðum sínum sem hefur kannski 
áhrif á það að þær eru ekki valdar 
í stjórn.“

Ekki ánægð með Ungfrú Ísland
Ólöf tók þátt í fegurðarsamkeppn-
inni Ungfrú Ísland árið 2002 og var 
valin ljósmyndafyrirsæta ársins. 
Ætli einhver tengsl séu á milli þátt-
töku hennar í keppninni og femín-
ískra viðhorfa hennar í dag? 

„Ég var femínisti þegar ég tók 
þátt í þessari keppni en ekki opin-
berlega. Ég var ung og ekki alveg 
búin að átta mig á þessu á þeim 
tíma. Ég verð að segja að ég er 
ekki ánægð með þessa keppni. Að 
því leyti að þarna eru markaðsöfl-
in að nýta sér starfskrafta ungra 
kvenna gegn því að þær fái rosa-
lega góða reynslu af þessari þátt-
töku, það eru alltaf rökin. Ég er 
ekki sammála þessu. Ég held að 
ungar stelpur sem eru myndar-
legar geti vel fengið borgað fyrir 
að taka þátt í svona keppni vegna 
þess að það er verið að nýta þær 
til að auglýsa og afla peninga fyrir 
fyrirtæki. Ef þær eru að gera það 
á að sjálfsögðu að borga þeim fyrir 
það, eins og önnur störf. Þær geta 
líka alveg farið að vinna önnur 
störf og fengið góða reynslu þar 
og eignast vini,“ segir hún. „Mér 
fannst gaman að taka þátt í þessu 
og ég eignaðist vinkonur en ég get 
ekki sagt að þetta sé meiri reynsla 
en önnur sem ég hef fengið eftir 
það, í launuðum störfum til dæmis.

Myndirðu hvetja þínar dætur til 

að taka þátt í slíkri fegurðarsam-
keppni? 

„Ég myndi ekki hvetja þær til 
þess en ég myndi ekki banna þeim 
það. Þær eiga að fá sína reynslu 
út frá eigin reynsluheimi en ekki 
mínum.“

Ólöf hvetur konur til að hafa 
sig meira í frammi og bara láta 
vaða. „Ekki vera alltaf að gera 
allt þegar það er orðið 150 pró-
sent, bara leyfa sér að byrja þótt 
þær séu ekki með fullmótaða 
hugmynd. Staðalímyndin er að 
konur séu með svo mikla full-
komnunaráráttu og að þær taki 
ekki næga áhættu. Ég bara hvet 
konur til að brjótast út úr staðal-
ímyndunum og sýna frumkvæði 
í vinnu og einkalífi.“ 

Vill brjóta niður staðalímyndir
Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir flutti með fjölskyldu sinni frá Reykjavík til Ísafjarðar fyrir tveimur árum. Þar starfar hún 
sem verkefna- og rekstrarstjóri menningarmiðstöðvarinnar Edinborgar og er formaður Femínistafélags Vestfjarða. Hún tók 
þátt í Ungfrú Ísland fyrir rúmum áratug og telur réttast að stúlkur fái borgað fyrir þátttöku í slíkri fegurðarsamkeppni. 

ÓLÖF DÓMHILDUR 
JÓHANNSDÓTTIR  Ólöf 
hvetur konur til að sýna 
frumkvæði bæði í vinnu og 
einkalífi.  
 MYND/GUSTI.IS

Ólöf vill breyta staðalímyndum karla 
og kvenna. Í því skyni sýndi hún 
myndlistarverk í Friðriksborgar kastala 
í Danmörku síðasta vor þar sem karl-
maður var að gefa brjóst. „Ég var með 
partí heima hjá mér og hengdi verkið 
upp inni í eldhúsi þar sem karlarnir 
voru að spjalla saman. Þeir sögðu að 
þetta væri ekki mögulegt en ég sagði 
þeim að verkið heiti Karlmenn hafa 
til jafns við konur mjólkurkirtla og 
þess vegna væri þetta líffræðilega 
mögulegt,“ segir hún. 

➜ Maður gefur brjóst

Vesturland og Vestfirðir 18,8%
KYNBUNDINN MUNUR Á HEILDARLAUNUM Á MILLI LANDSHLUTA 2012 SKV. BSRB

  Ég vildi óska 
þess að það þyrfti 

ekki að setja 
kynjakvóta. Það 

væri hinn full-
komni heimur en 
þetta hefur verið 

gert í Noregi og 
hefur verið að 

skila árangri. Ef 
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árangri, þá 
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að það sé gert.

Suðurland 18,6% Suðurnes 15,6% Höfuðborgarsvæðið 12,4% Norðurland 13,9% Austurland 10%
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Traust þjónusta
Jónar Transport veitir fj ölbreytta þjón-

ustu og nær starfsemin til margra landa. 
SÍÐA 2

Vörudreifing og 
búslóðaflutningar

Hjá Flutningi.is starfa reynslumiklir 
bílstjórar sem hafa góða þekkingu á öllu 

sem viðkemur fl utningum. SÍÐA 4
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Flutningamiðlunin Jónar Tran-
sport heldur upp á 35 ára af-
mæli sitt í ár. Fyrirtækið var 

stofnað árið 1979 og telst til rót-
grónari flutningamiðlana hérlend-
is. Starfsemi fyrirtækisins nær víða 
en félagið er með skrifstofur í átta 
löndum og alls 45 reynslumikla 
starfsmenn. Kristján Pálsson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, segir 
starfsmenn þess leggja sig fram við 
að veita heildarþjónustu í flutning-
um til og frá landinu, hvort sem 
það er sjóleiðina eða í flugi. „Jónar 
Transport byggir á öflugu starfs-
fólki með mikla reynslu og þekk-
ingu sem skipar okkur í fremstu röð 
þegar kemur að því að aðstoða við-
skiptavini okkar.“

Fyrirtækið Jónar Transport er 
meðlimur í alþjóðlegum samtökum 
flutningsmiðlara sem nefnast World 

Air Cargo Organization (WACO). 
Starfstöðvar samtakanna spanna 
yfir 400 staði með yfir 21.000 starfs-
menn og tvær milljónir flugsend-
inga á ári hverju. „Sem meðlimur 
í samtökunum síðasta aldarfjórð-
unginn hefur Jónar Transport tekið 
þátt í þróun á flugfrakt í heiminum 
og um leið viðhaldið ímynd Íslands 
í alþjóðaumhverfi flutningsmiðlara 
með góðum árangri.“

Fyrirtækið hefur meðal annars 
hlotið viðurkenninguna „Framúr-
skarandi fyrirtæki“ árin 2010-2013 
frá Creditinfo. Í viðurkenningunni 
felst að fyrirtækið hefur staðist ítar-
lega greiningu og fengið bestu eink-
unn í styrk- og stöðugleikamati

Fjölbreyttir flutningar
Jónar Transport hefur verið virkt 
á leiguf lugsmarkaðinum í ára-
tug. Meðal annars hefur fyrirtæk-
ið flutt mikið af lyfjum sem krefjast 
nákvæmrar hitastýringar og kvik-
myndabúnaði þar sem tíminn skipt-
ir öllu máli. „Reynsla okkar er því 
mjög viðamikil í slíkum verkefnum. 
Þar er lykilatriði að finna réttu vél-
arnar í verkefnin og réttu stærðirn-

Jónar Transport um allan heim 
Starfsemi Jónar Transport er fjölbreytt og nær til margra landa. Fyrirtækið er eitt af rótgrónari flutningamiðlunum hérlendis 
og hefur tekið þátt í þróun á flugfrakt í heiminum gegnum alþjóðlegu samtökin WACO. Fyrirtækið byggir á öflugu og reyndu 
starfsfólki sem skipar því í fremstu röð og tekst á við fjölbreytt og ólík verkefni, bæði innanlands og erlendis. 

„Jónar Transport byggir á öflugu starfsfólki með mikla reynslu og þekkingu sem skipar okkur í fremstu röð,“ segir Kristján Pálsson 
framkvæmdastjóri. MYND/GVA

Geimstöðvargámurinn hans
Það var öllu tjaldað til þegar Jónar fluttu tól og tæki fyrir kvikmyndina 
Oblivion, sem kvikmynduð var á Íslandi í fyrra. Einni bíómynd fylgir mikil 
vinna og margir sem koma að slíku verki. 
 
Sérstakar ráðstafanir þurfti svo vegna geimstöðvarinnar enda passaði 
hún ekki í neinn gám sem fyrir var.

www.jonar.is



HEIÐUR
„Það var fyrst og 
fremst heiður að 
fá að spila fyrir 
Pixies. Það er mikil 
atvinnumennska í 
þessu hjá þeim og 
það stóð allt eins 
og stafur á bók 
sem var sagt við 
okkur.“

OPIÐ Í VIÐEY
Opnað hefur verið úti í Viðey að nýju eftir fram-
kvæmdir við bryggjuna í janúar. Viðey er skemmti-
legt útivistarsvæði og þar er rekið kaffihús. Hægt er 
að setjast niður eftir göngutúr og fá sér 
vöfflur og kakó. Siglingartíma til Við-
eyjar má sjá á vefnum videy.com.

Hljómsveitin Mono Town kemur fram á tón-
listarhátíðinni „Soirées Iceland Airwaves à 
Paris“ – eða Iceland Airwaves-kvöld í París 

á Air d’Islande-hátíðinni í Pompidou-listasafninu í 
kvöld. Bjarki Sig segir hljómsveitarmeðlimi hlakka 
til kvöldsins. „Við erum spenntir fyrir tónleik-
unum, það vill svo til að við gáfum út okkar fyrstu 
plötu fyrir nokkrum dögum þannig að það er hægt 
að segja að þetta verði nokkurs konar útgáfutón-
leikar.“

Í SAMSTARFI MEÐ DEEZER
Platan In the Eye of the Storm kom út á net-
inu í samstarfi við streymisþjónustuna Deezer. 

Streymis þjónustan sem um ræðir hefur um það 
bil sex milljónir áskrifenda og hátt í tíu milljónir 
notenda um allan heim. „Við gefum plötuna út 
núna bara á netinu en búumst við því að gefa 
hana út bæði á vínyl og geisladiski eftir um það 
bil tvo mánuði. Við skoðuðum vel þá kosti sem 
voru í boði og þetta varð niðurstaðan. Á Deezer 
getur fólk hlustað frítt á tónlistina okkar í ákveð-
inn tíma. Eftir tíu daga verðum við svo lausir 
allra mála hjá streymisþjónustunni og þá verður 
hægt að fá plötuna okkar víðar á netinu, svo sem 
á iTunes. Við höfum fengið góðar viðtökur við 
plötunni þessa daga sem hún hefur verið í spilun 
og erum mjög sáttir með hana.“

Á FERÐ MEÐ PIXIES
NÝ PLATA   Mono Town gaf út sína fyrstu plötu í vikunni og spilar á hátíðinni Air 
d’Islande í kvöld. Hún fór í tónleikaferðalag með Pixies um Norðurlöndin í haust.  

MEÐ PIXIES
Mono Town hitaði upp 
fyrir hljómsveitina 
heimsfrægu, Pixies, 
á þrennum tónleikum 
síðastliðið haust. 
AÐSEND MYND

www.fi.is

Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Toppaðu öræfatindanaAlla leið!

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Alla leið! Toppaðu öræfatindana með FÍ

Ferðafélag Íslands býður nú upp á metnaðarfulla æfingaráætlun 
sem byrjar í febrúar og endar á því að ganga á Hvannadalshnúk 
eða Hrútsfjallstinda í lok maí eða byrjun júní.

Akrafjall, Móskarðahnjúkar, Hekla, Fimmvörðuháls, 
Hvannadalshnjúkur eða Hrútfjallstindar og átta önnur fjöll.

Tólf fjallgöngur, sex æfingatímar í Elliðaárdalnum og ganga á 
annaðhvort Hvannadalshnjúk eða Hrútsfjallstinda.

Tveir mögulegir tindar í lokin og tvær helgar til að velja til að toppa.

Kynningarfundur í sal Ferðafélags Íslands í Mörkinni 6

kl. 20.00, 3. febrúar n.k.

Sjá nánar um „Alla leið“ á www.fi.is

NDS

TILBOÐ
fyrir FÍ félaga
Gildir til 01.03.14

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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GERA ALLT SJÁLFIR
Strákarnir tóku sér góðan 
tíma í að semja tónlistina fyrir 
plötuna og lögðu mikið í hana. 
Þeir sáu um mestalla vinnuna í 
kringum hana og stjórna upp-
tökum meðal annars sjálfir. 
„Við erum búnir að spila saman 
síðan árið 2009 og það fór 
mestur tími í að finna „sándið“ 
okkar. Við vorum duglegir að 
henda upptökum og byrja aftur 
og aftur. Við duttum svo niður 
á það sem við vorum sáttir við 
og vissum þá hvert við vildum 
stefna. Við lögðust svo í að gera 
plötuna og tókum tvo mánuði 
alveg stíft í að klára hana.“

ÆVINTÝRIÐ MEÐ PIXIES
Mono Town hitaði upp fyrir stór-
hljómsveitina Pixies á þrennum 
tónleikum í nóvember síðast-
liðnum. Þeir voru haldnir á 
tónleikastöðum sem tóku allt 
upp í þrjú þúsund manns í Kaup-
mannahöfn, Stokkhólmi og Ósló. 
„Það var fyrst og fremst heiður 
að fá að spila fyrir Pixies. Það er 
mikil atvinnumennska í þessu 
hjá þeim og það stóð allt eins 
og stafur á bók sem var sagt við 
okkur. Dæmi um þetta var þegar 
sviðsmaður Pixies sótti okkur 
fimm mínútum fyrir tónleika 
og sagði að við ættum að vera 
tilbúnir. Við höfðum þrjátíu 
mínútur á sviðinu og ég segi við 
hann að við séum nýbúnir að 
tímamæla okkur og tónleikarnir 
okkar taki rétt rúmlega hálftíma 
og að hann megi láta okkur vita 
ef við erum eitthvað að fara yfir 
tímann. Hann segir þá að við 
munum alveg verða varir við það 

því ef við förum yfir þrjátíu mín-
úturnar slökkvi hann einfaldlega 
á okkur. Og hann var alls ekki að 
grínast. Þegar við komum svo af 
sviði brosti hann til mín og sagði: 
„Spot on, lad, 29 minutes and 32 
seconds!“,“ segir Bjarki og hlær. 

KÖNNUÐUST VIÐ BRENNIVÍNIÐ
Það var uppselt á alla tónleika 
Pixies á ferðalaginu og sveitin 
á dyggan aðdáendahóp. Bjarki 
segist hafa hlakkað til að sjá þau 
á tónleikum þar sem hann hafi 
heyrt sögur af því að þau hafi 
ekki verið neitt sérstök þegar þau 
spiluðu hér á Íslandi fyrir um tíu 
árum. „Þau komu mér á óvart og 
voru rosalega góð, þétt og kraft-
mikil. Þau spiluðu yfir þrjátíu lög 
á kvöldi þessi þrjú kvöld sem við 
vorum með þeim. Eftir síðustu 
tónleikana bönkuðum við upp 

á hjá þeim og þökkuðum fyrir 
okkur. Við gáfum þeim harðfisk og 
brennivín sem þau könnuðust vel 
við. Þau opnuðu svo brennivínið 
strax og drukku það.“

FJÖLSKYLDUBAND
Bjarki segir Mono Town hafa 
verið vel tekið á tónleikunum en 
í hljómsveitinni eru bræðurnir 
Börkur Hrafn og Daði Birgissynir 
ásamt frænda sínum Bjarka. „Við 
frændurnir þrír erum kjarninn og 
reynum eftir fremsta megni að 
hafa með okkur bassaleikarann 
Guðmund Óskar Guðmunds-
son sem spilar með Hjaltalín 
og Tilbury og trommuleikarann 
Magnús Tryggvason Elíassen 
sem er líka í Tilbury, Amiinu og 
fleiri böndum. Við fimm spilum 
einmitt saman á tónleikunum í 
París í kvöld.“ ■ liljabjork@365.is

BÚNINGSHERBERGI Mikil atvinnumennska einkenndi tónleikaferð Mono Town með 
Pixies um Norðurlöndin og var hugsað vel um strákana. 

MONO TOWN Bræðurnir Börkur Hrafn og Daði Birgissynir ásamt frænda sínum Bjarka Sig skipa hljómsveitina Mono Town. MYND/VILHELM

Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu 
sem viðkomandi býr yfir inn í skólakerfið. Að loknu 
raunfærnimati fara þátttakendur í skóla og ljúka því námi 
sem eftir stendur til að útskrifast. 

Inntökuskilyrði í raunfærnimat er 5 ára  
starfsaldur í greininni og 25 ára lífaldur.

Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!

Hefur þú starfað við málaraiðn 
eða múraraiðn í 5 ár eða lengur 

og vilt ljúka námi í faginu?

RAUNFÆRNIMAT 

NÁNARI
UPPLÝSINGAR

Á IDAN.IS

Þórunnartún 2 - 105 Reykjavík
idan@idan.is - www.idan.is

Nánari upplýsingar um raunfærnimat er að finna á  
http://idan.is/raunfaernimat eða með því að senda 
fyrirspurn á radgjof@idan.is.
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

HELGINHELGIN

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
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Ég fór í aðgerð og þurfti að nota 
lyf í kjölfarið, sem varð til þess 
að hárið á mér varð líflaust og 
rytjulegt. Einnig var ég líka með 
töluvert hárlos vegna lyfjanna 
og þurfti ég t.d. alltaf að tæma 
niðurfallið í sturtunni eftir hvert 
skipti í sturtu, svo mikið var 
hárlosið. 
Ég byrjaði að nota Hair Volume 
í ágúst. Ég og hárgreiðslukonan 

mín höfum tekið eftir því hve 
miklu líflegra hárið er, það glans-
ar meira og hárvöxturinn hefur 
aukist mikið. Annar hárvöxtur 
á líkamanum hefur samt ekki 
aukist og finnst mér það mikill 
munur. Ég tók líka eftir því að 
neglurnar eru sterkari og húðin 
mun betri, þannig að það er svo 
margt gott við að nota Hair Vol-
ume-töflurnar. Frábærar töflur 
sem ég mæli hiklaust með,“ 
segir Margrét Viðarsdóttir.

Gum Original White-munnskol og 
-tannkrem hreinsa af bletti og 
óhreinindi, vernda tennurnar 

og þær má nota að staðaldri. Guðný 
Ævarsdóttir tannfræðingur hefur 
notað Gum-vörurnar í mörg ár á tann-
læknastofunni Brostu. „Ég get mælt 
heilshugar með Gum-
vörunum. Vörulínan 
er virkilega breið og 
góð og í henni má fá 
allt frá tannburstum 
og Soft Picks tann-
stönglum til tann-
hvíttunarefna. Þeir 
hjá Gum eru fljótir að 
tileinka sér nýjungar 
og þeir fylgja þörfum 
fólks, sem er virkilega 
gott í þessum geira,“ 
segir Guðný.

GÓÐ HREINSUN
Gum Original White-
tannhvíttunarvörurnar 
hreinsa af bletti og 
óhreinindi og tennurnar 
fá sinn upprunalega lit 
en vörurnar innihalda 

flúor. Þær skaða ekki almenna tann-
heilsu og þær innihalda ekki bleikiefni 
sem geta skaðað náttúrulega vörn 
tannanna. „Hvíttunarlínan, Original 
White, er mjög góð því hún virkar vel 

en leiðir samt sem áður ekki 
til tannkuls og slípimass-
inn er agnarsmár svo hann 
rispar ekki upp glerunginn 
eins og oft vill verða þegar 
notuð eru hvíttunartann-

krem. Guðný nefnir einn-
ig að Original White-
línan viðhaldi árangri 
eftir lýsingarmeðferð á 
tannlæknastofu. „Soft 
Picks-tannstönglarnir 
eru mitt uppáhald því 
þeir komast vel á milli 
tannanna, þeir inni-
halda engan vír og eru 
ríkir af flúor. Frábærir 
einnota tannstönglar 
sem virka eins og milli-
tannburstar en þá er 
hægt að hafa í veskinu 
eða heima fyrir framan 
sjónvarpið,“ segir 
Guðný.

 HVÍTARI TENNUR
ICECARE KYNNIR  Með Gum Original White-munnskoli og -tannkremi verða 
tennurnar hvítari. Vörurnar innihalda flúor, veita vörn, hreinsa bletti og 
óhreinindi og innihalda ekki skaðleg bleikiefni.

FALLEGT BROS
Guðný mælir með tann-
vörunum frá Gum og 
einkum Soft Picks-tann-
stönglum.
MYND/GVA

ÁRANGUR
Hvíttunarvörurnar 
innihalda sérstaka 
blöndu sem er varin 
einkaleyfi en hún 
hreinsar betur en 
bleikiefni. 
Vörurnar fást í 
flestum apótekum, 
Hagkaupum og 
Fjarðarkaupum og 
á Femin.is. 

HELDUR MÉR Í JAFNVÆGI
„Fyrir einu og hálfu ári keypti 
ég fyrsta pakkann af Bio-Kult 
Candéa. Ég hafði í fjöldamörg 
ár glímt við mikla uppþembu og 
meltingarvanda. Mér leið oftast 
hálfilla eftir máltíðir og var búin 
að reyna eitt og annað. Fljótlega 
eftir að ég byrjaði á Bio-Kult 
hvarf þessi vanlíðan. Ég tek inn 
tvö hylki á dag í hádeginu. Kláði 
og pirringur í húðinni hefur stór-
batnað og nánast horfið, kláði 
sem var virkilega að gera mér líf-
ið leitt auk mikilla þurrkubletta 
í húðinni heyrir sögunni til. 
Sykurlöngun hefur horfið eftir 
að ég byrjaði á Bio-Kult Candéa-
hylkjunum. Ég hef farið á sterka 
sýklalyfjaskammta án þess að 
þurfa að stríða við 
sveppasýkingu í 
kjölfarið. Ég hef 
aldrei hætt að 
taka inn Bio-Kult 
Candéa á þessum 
tíma, það er orðið 
hluti af rútínu hjá 
mér og ég get heils-
hugar mælt með 
því við alla og geri 
það,“ segir Alma 
Lilja Ævarsdóttir.

ÁNÆGÐ MEÐ 
BIO-KULT 
CANDÉA
Bio-Kult Candéa hefur hjálpað mörgum sem hafa 
átt við meltingarvandamál að stríða eða barist við 
candida-sveppasýkingar.

LAUS VIÐ KLÁÐA Alma var með kláða 
og pirring í húðinni sem hefur 

stórbatnað og nánast horfið.

BIO-KULT
CANDÉA
Fæst í apótekum, 
heilsuverslunum og 
heilsuhillum stór-
markaða. Hægt er 
að nálgast ítarlegar 
upplýsingar í ís-
lenskum bæklingi 
á www.icecare.is.

HAIR VOLUME STUÐLAR
AÐ LÍFLEGRA HÁRI
Frábærar töflur sem hægt er að mæla hiklaust með.

NÝ UPPFINNING

Soffía Káradóttir mælir með Fem-
arelle fyrir allar konur sem finna 
fyrir vanlíðan á breytingaaldri. 
„Ég ákvað að prófa Femarelle í 
fyrravetur þegar ég sá umfjöllun 
í blöðum þar sem önnur 
kona lýsti ánægju 
sinni með vöruna. 
Ég var að byrja á 
breytingaaldrinum 
en vildi ekki nota 
hormóna. Ég fann 
fyrir hitakófum, 
vaknaði upp á nótt-
unni, fann fyrir fóta-
óeirð, skapsveiflum 
og vanlíðan í líkam-
anum,“ segir Soffía 
og bætir við að 
eftir aðeins tíu daga 
notkun hafi öll ein-
kenni verið horfin.

„Nú sef ég samfelldum svefni, 
finn ekki fyrir hitakófi eða fóta-
óeirð og mér líður mun betur. 
Ég finn fyrir meiri vellíðan og er 
í mun betra jafnvægi í líkam-

anum. Með glöðu geði 
mæli ég því hiklaust 
með Femarelle við 
vinkonur mínar og 
allar konur sem 
finna fyrir breyt-
ingaaldrinum. 

Ég veit um eina 
vinkonu mína sem 
hætti á hormónum 
og notar Femarelle 
í dag. Ég get ekki 
ímyndað mér hvern-
ig mér liði í dag ef 
ég hefði ekki kynnst 
Femarelle, þvílíkt 
undraefni.“

ALGJÖRT UNDRAEFNI
ÁNÆGÐ Soffía er afar ánægð með Femarelle.

MARGRÉT VIÐARSDÓTTIR

Hair Volume er nýjung á markaðn-
um. Hair Volume er eina varan sem 
inniheldur náttúrulega vaxtarvakann 
procyanidin-B2 sem unninn er úr epl-
um. Töflurnar næra rætur hársins með 

bíótíni sem hvetur hárvöxt og umfang 
hársins og kopar sem viðheldur eðli-
legum lit – hjálpar til við að koma í veg  
fyrir grá hár. Töflurnar innihalda líka 
þykkni úr hirsi, kísli og B-vítamínum.

segir Margrét Viðarsdóttir.

NNÝÝÝ UPPFINNING

MARGRÉT VIÐARSDÓTTIR

HJÁLP FYRIR HÁRIÐ
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HVAÐ SKAL SMAKKA
Á FERÐALAGI  Gaman er að upplifa menningu ólíkra landa í gegnum matar-
venjur sem þar tíðkast. Hér eru nefndir einkennandi réttir nokkurra landa.

3. Argentína: Asado-grill
Asado er notað yfir klassískt 
argentínskt grill þar sem ægir 
saman ólíkum kjöttegundum.

1. Ástralía: Baka á floti 
(Pie floater)
Sumir kalla þennan rétt 
hina fullkomnu lækn-
ingu við timburmönnum. 
Rétturinn samanstendur af 
týpískri ástralskri kjötböku 
sem sett er í þykka súpu af 
grænum baunum. Stund-
um er bætt við tómatsósu, 
ediki, salti og pipar.

2. Austurríki: Vínarsnitsel
Ferðalag til Austurríkis er ekki 
fullkomnað nema með góðri 
Vínarsnitselsmáltíð. Rétturinn 
er úr kálfakjöti sem barið hefur 
verið í afar þunnar sneiðar og 
djúpsteikt með raspi. Kjötið 
er borið fram með sítrónu-
sneið, steinselju og annaðhvort 
frönskum kartöflum eða hrís-
grjónum.

4. Belgía: Bláskel með frönskum 
(Moules-Frites)
Bláskel með frönskum má fá víða 
um heim en rétturinn er upprunninn 
í Belgíu. Uppistaðan er bláskel sem 
hægt er að elda á ýmsan máta til 
dæmis í víni, smjöri og kryddjurtum 
eða með tómatseyði. Saltaðar og 
stökkar franskar eru ómissandi með, 
auk þess sem gott er að skola öllu 
niður með ekta belgískum bjór.

5. Kanada: Franskar 
með sósu (Poutine)
Þessi réttur á rætur 
að rekja til Quebec. 
Poutin er algjör 
kaloríusprengja þar 
sem koma saman 
franskar, brún kjöt-
sósa og hlaupostur.

6. Kína: Soðkökur í súpu 
(Xiaolongbao)
Erfitt er að velja einn rétt frá Kína 
en líklega eru soðkökurnar einna 
þekktastar þar í landi. Kökurnar 
eru af ýmsu tagi en eru iðulega 
bornar fram í einhvers konar súpu. 
Xiaolongbao er frá Sjanghæ. Það 
eru soðkökur fylltar með einhvers 
konar kjöti og súpuseyði, og gufu-
soðnar í bambuskörfu.

7. Mexíkó: Mole sósa
Mole-sósan er ein 
sú flóknasta í heimi. 
Í henni eru um 100 
hráefni. Hún er 
bæði sterk, höfug, 
rjómakennd og með 
súkkulaðibragði.

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

LOKADAGUR Í DAG
ÚTSÖLULOK

Tango borðstofustóll
 kr. 24.900 nú 17.400

30%
 Af

slá
ttu

r

Ebba sófaborð 
kr. 59.600 nú 35.800

Einnig til hvítt

40%
 Af

slá
ttu

r

Adele armstóll
 kr. 77.200 nú 54.000

Montet ruggustóll
kr. 76.800 nú 49.900

35%
 Af

slá
ttu

r

30%
 Af

slá
ttu

r

Ashanti 213 cm kr. 232.800  nú 162.900

Jazz Camel 228 cm kr. 202.800  nú 169.900

30%
 Af

slá
ttu

r
16%

 Af
slá

ttu
r

Takmarkað magn af hverri vöru



LaLandndvevernrnd d ereru u féfélalagagasasamtmtökök semem vinnana að náttúruverrndnd 
ogoog u uumhmhveverfirfismsmenenntn . Samtmtökökin óskkkkkka aa aaa a aaa aaaa efefefefeffefefefefeefefefffe titittiitititittitititttt rrrr rrr r rrr rr r aðaaðaðaðaðaðaðaðaðaðaða  rr r rr rrráðáááðáða  stststststststttararararararararararararrrrrfsffsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfff ffófófófófófófóófófófófófóóóffóf lklklklklkklklklkkkkllkllklkll   
í símaverkefni nú þeþ gar,rr  tvövövövöööövöö t tttttttilililililiilllll þ þþþþ þ þþþþþþþþþþ þþ þþþrjrjrjrjrjrjrjrjrjrjrjjrjrjrjjúú úúú úú ú ú ú ú ú úú úúú kvkvkvkvkvkvkkvvkvkvkvvölöölölölölölölöld dddddddd d í í íí vivivviiiikukukkukukuu. .. ViVVViViViViViVVViViiViViViðð ðð ðð ð ð ðð ðð ðð ðð ð leleleleleleleelelelelll itititititiititiititumumumumumumummmmmmmmmmm 
aðað j jákákkákákákvævævævææðuðuððð m m ogogogo  ááábybyyrgrgrggumumum e eeiniinststtttakakakakakakakkakakkakakaa lililliliilililiiliiliiingngngngngngngngngn umumumumumumum m  eðeðð ggg g góðóðóððððóðóóðóðððóðaaa aaaaa a 
sasasaaamsm kik ptahahhahahhæfæfæfæfæfæfnini , frararr múrsskakakkakaraaaaaaraaraaaaaaaaaaannnnndnnnnnnnnnnnnn i i frammkokookoomumumumm  ooog g g ááháháháhhuguguguguguga aaa áááá ááá ááá
umhverfismálum.mmm  

UmUU sóóóóknknknirir sskukululu ss sendar á mummi@laaaaandnddndnndvevevevvv rnrnd.d is,,
mememeerkrkr tat r „kk„kvöölddvinna“. Upplýsingar veitir 
GuGuðmmðmmununu dudud r r InInngigigi G G uðu brandsdd son í síma 552-5242.

Viltu vinna að náttúruvernd? 
Kvöldstarf hjá Landvernd

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Sölumaður fasteigna
 

Miðborg óskar eftir jákvæðum og  
duglegum sölumanni til starfa. 

Reynsla af sölu fasteigna kostur. 

Áhugasamir sendi inn ferilskrá á midborg@midborg.is

Meiraprófsbílstjóri óskast í útkeyrslu hjá MS í RVK.
Eingöngu reglusamur og duglegur bílstjóri koma  

til greina. Ferilsskrá og aðrar upplýsingar  
óskast sent á neðangreint netfang.

halldors@ms.is

Útkeyrsla
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Forritarar 

Forritari 1
Um er að ræða stöðu forritara í hugbúnaðar- 
þróunardeild. Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu 
hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar og sérhæfðar 
hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið. Mögulegt 
er að sinna starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Starfssvið
Forritun og rekstur innri vefs sem gengur undir nafninu 
UGLA og er í notkun hjá Háskóla Íslands, Háskólanum
á Akureyri, Landbúnaðarháskóla Íslands og 
Háskólanum á Hólum.

Þarfagreining og ráðgjöf varðandi hugbúnaðarþróun 
fyrir háskólasamfélagið.

Hæfniskröfur
Þjónustumiðað hugarfar.

Þekking á vefforritun (PHP, HTML, CSS, JavaScript, ...)

Þekking á notkun gagnagrunna.

Háskólamenntun í tölvunarfræði og/eða reynslu af 
hugbúnaðarþróun.
 

Forritari 2
Um er að ræða stöðu tæknimanns í vefverksmiðju.  
Vefverksmiðja sér um tæknilegan rekstur 
kynningarvefja Háskóla Íslands.

Starfssvið
Forritun, uppsetning og rekstur kynningarvefja 
Háskóla Íslands.

Þarfagreining, forritun og samræming tengdra 
upplýsingatæknikerfa.

Ráðgjöf um upplýsingatæknikerfi.

Þarfagreining og ráðgjöf varðandi 
hugbúnaðarþróun fyrir háskólasamfélagið.

Hæfniskröfur
Þjónustumiðað hugarfar.

Þekking á vefumsjónarkerfunum Drupal og 
WordPress.

Þekking á vefforritun (PHP, MySQL, HTML, CSS, 
JavaScript, ...)

Hæfni til að vinna undir álagi og nýta álagsminni 
tíma vel.

Háskólamenntun í tölvunarfræði og/eða reynslu 
af hugbúnaðarþróun.

Reiknistofnun Háskóla Íslands óskar eftir að ráða tvo forritara.

Reiknistofnun Háskóla Íslands er til húsa í Sturlugötu 8. 
Þar er fyrsta flokks starfsaðstaða, góður matur og gott 
pláss. Starfsumhverfið er skemmtilegt og fjölskylduvænt. 
Reiknistofnun hefur í gegnum árin verið í framvarðarsveit 
upplýsingatækniþróunar á Íslandi og mörg spennandi 
verkefni koma reglulega upp á borðið.

Nánari upplýsingar um störfin veita Ragnar Stefán 
Ragnarsson, ragnarst@hi.is, sími 525 4221 og 
Baldur Eiríksson, baldure@hi.is, sími 525 4102.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á 
http://www.hi.is/laus_storf

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Störf í öflugu úthringiveri
Laus eru til umsóknar störf í úthringiveri Landsbankans. Úthringiverið er hluti af 
Þjónustuveri bankans og sér um að hafa samband við viðskiptavini og bjóða þeim þjónustu 
bankans ásamt því að ráðleggja viðskiptavinum um vörur Landsbankans. Unnið er á kvöldin  
á virkum dögum og þarf starfsmaður að geta unnið a.m.k. tvö kvöld í viku.

Hæfniskröfur

 » Áhugi á fjármála- og söluráðgjöf. 

 » Metnaður til að ná árangri í starfi og tileinka sér ný vinnubrögð.

 » Þjónustulund og lipurð í samskiptum.

 » Gott vald á íslensku.

 » Jákvæðni og frumkvæði í starfi. 

 » Góð tölvukunnátta.

 » Stúdentspróf eða menntun sem nýtist í starfi. 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Kvaran hjá Mannauði  
í síma 410 7906 (gudrun.kvaran@landsbankinn.is). 

 
Umsókn fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til  
og með 10. febrúar næstkomandi.
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Laus er staða skólastjóra Súðavíkur-
skóla á næsta skólaári (2014-2015) 

vegna námsleyfis. 
Súðavíkurskóli er samrekinn grunn- leik- og tónlistardeild 
með samtals 35 nemendur. Samkennsla árganga er í flestum 
fögum.   Í starfssviði felst fagleg stjórnun og ábyrgð á 
daglegum rekstri.  Gert verður ráð fyrir kennslu á sérsviði 
umsækjanda í allt að 12 stundir á viku. Ráðingartíminn er 
eitt ár, frá 1. ágúst 2014 til 1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningum SÍ.
Súðavíkurskóli vinnur eftir skólastefnu uppbyggingar-
stefnunar, „Uppeldi til ábyrgðar“. 

Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi, framhaldsmenntun í  
 sérkennslufræðum æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
• Góð samskiptahæfni, skipulagshæfni og þekking  
 á verkferlum.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sveitarstjóri  
í síma 450-5900. 

Náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af leyfisbréfi fylgi 
umsókn. 
Umsókn um starfið skal send bréflega til Súðavíkurhrepps, 
Grundarstræti 3, 420 Súðavík, merkt:  
Fræðslu og tómstundanefnd. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2014. 

Mat á umsóknum og forgangur til starfsins.
Við ráðningu verður tekið tillit til menntunnar, starfsferils,  
stjórnunarreynslu, viðbótarmenntunnar og starfshæfni  
umsækjanda. Grunnskólakennari sem hefur sérhæft sig til  
sérkennslu mun hafa forgang við ákvörðun um ráðningu.

Staða forstöðulæknis um-
dæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að 
ráða í stöðu forstöðulæknis við umdæmissjúkrahús 
Austurlands í Neskaupstað. 

Forstöðulæknir stjórnar læknisfræðilegum þætti 
sjúkra sviðs HSA. Um er að ræða 100% stöðugildi eða 
eftir nánara samkomulagi. Leitað er að sérfræðingi í 
lyflækningum með áhuga á að stjórna og þróa þjónustu 
umdæmissjúkrahússins. Færni í mannlegum samskiptum 
er mikilvæg sem og reynsla af stjórnun.

Á sjúkrahúsinu er rekin lyflækningadeild með 
tveimur lyflæknum, hjúkrunardeild, handlækn-
ingadeild með skurðstofu og  
svæfingarlækni, fæðingarþjónusta og  
endurhæfingardeild ásamt stoðdeildum. 
Þar er einnig heilsugæsla fyrir íbúa í Neskaup-
stað og Mjóafirði.
HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsu gæslu-, 
hjúkrunar- og sjúkrasviði.  
Umdæmissjúkrahúsið starfrækir sjúkras-
við HSA og þjónar alls um 11.000 íbúum frá 
Bakkafirði til Djúpavogs, auk ferðamanna sem 
sækja Austurland heim. 

Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. Umsóknum skal skilað á 
eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis;  
www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, 
Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Umsóknarfrestur er til 25. febrúar nk. Staðan er laus nú 
þegar, eða eftir nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefa Pétur Heimisson, framkvæmda-
stjóri lækninga, s. 470-3052 & 860-6830, netf.  
petur@hsa.is og Valdimar O. Hermannsson, svæðisstjóri, 
s. 860-6770, netf. valdimarh@hsa.is.

sími: 511 1144
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Viltu þjóna flugi með okkur?
SUMARAFLEYSINGAR 
Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI 
 Starfssvið: 
Isavia leitar að starfsfólki í sumarafleysingar í flugvallarþjónustu á 
Reykjavíkurflugvelli. Í starfinu felst meðal annars viðhald flugvallar 
og umhverfis hans, viðhald bifreiða, þungavinnuvéla og annarra 
tækja flugvallarþjónustunnar auk björgunar- og slökkviþjónustu. 

Hæfniskröfur: 
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði. 
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur.
• Iðnmenntun, bifvélavirkjun og/eða vélvirkjun sem nýtist í starfi   
 sem og vinnuvélapróf eru einnig kostir.
• Gott vald á íslensku og ensku, ásamt tölvukunnáttu. 

VERKSTÆÐISFORMAÐUR 
Á AKUREYRARFLUGVELLI
Starfssvið: 
Leitað er að starfsmanni sem hefur lipra og þægilega framkomu,
á auðvelt með að vinna undir álagi, sýnir af sér frumkvæði í starfi, 
er skipulagður í verkum sínum og áhugasamur. Starfið felst meðal 
annars í eftirliti með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum 
í Norðurlandsumdæmi, daglegri verkstjórn, eftirliti og viðhaldi 
á vélbúnaði og tækjum, flugverndargæslu, björgunar- og slökkvi- 
þjónustu, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna sem 
og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur: 
• Aukin ökuréttindi og vinnuvélapróf eru skilyrði. 
• Meistarapróf í bifvélavirkjun er skilyrði.
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur.
• Gott vald á íslensku og ensku, ásamt tölvukunnáttu.

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

Nánari upplýsingar er að finna á www.isavia.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar.

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg- 
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Sumarstörf
Landsnet auglýsir laus sumarstörf til 
umsóknar fyrir háskólanema

Landsnet hf. leitar að öflugum háskólanemum til starfa. Við bjóðum upp
á fjölbreytt sumarstörf og leggjum áherslu á að nemar fái að spreyta 
sig á raunhæfum verkefnum sem tengjast starfsemi fyrirtækisins. 
Starfstímabil háskólanema er 3 mánuðir.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningskerfisins. 
Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman framleiðendur
og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga 
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet
leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
að sækja um starf á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Allar nánari 
upplýsingar má finna á heimasíðu Landsnets. Öllum umsóknum verður svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Að umsækjandi stundi nám á háskólastigi
• Nám í verk- eða tæknifræði er kostur
• Sveinspróf eða meistararéttindi í rafiðn er kostur
• Starfið krefst nákvæmni, skipulags og sjálfstæðra vinnubragða
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

LAUGARDAGUR  1. febrúar 2014 5
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Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra lækninga. 
Leitað er eftir farsælum, kraftmiklum og metnaðarfullum stjórnanda. Framkvæmdastjóri lækninga  
situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og heyrir undir forstjóra. Starfshlut-
fall er 100% og er ráðið í starfið til 5 ára. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármála- og efnahagsráðherra.  
Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. www.heilsugaeslan.is, 
undir „laus störf“.  Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá mannauðsdeild,  
Álfabakka 16. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í laus störf 
 í Heilsugæslunni. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  

  Nánari upplýsingar:
  •   Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2014.
  •   Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið til  
       5 ára frá og með 1. ágúst n.k. eða eftir nánara  
                    samkomulagi. 
  •   Umsóknir, ásamt kynningarbréfi þar sem   
       gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, skulu berast  
       Heilsugæslunni rafrænt.
  •   Umsóknum fylgi staðfestar upplýsingar um   
                    menntun, fyrri störf og reynslu af kennslu-,  
                    vísinda-, rit- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af 
        greinum sem umsækjandi hefur skrifað. 

  
• Upplýsingar veitir Svava Kr. Þorkelsdóttir,  
 mannauðsstjóri,netfang 
 svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is, 
    sími 585-1317.
• Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt  
 skulu berast, í tvíriti, mannauðsdeild, 
 Álfabakka 16, 109, Reykjavík. 
• Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar hjá  
 Landlæknisembættinu.
• Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun   
 umráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Framkvæmdastjóri lækninga  
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

  Helstu viðfangsefni og ábyrgð  
  •  Leiðtogi við framkvæmd stefnu heilsugæslunnar
  •  Stefnumótun og þróun, m.a.  á sviði markmiða,   
        árangurs, gæða og öryggis í þjónustu
  •  Innleiðing nýjunga og breytinga, ásamt því að   
     stuðla að öryggi, gæðum og hagkvæmni
  •  Fagleg samhæfing og eftirlit á sviði lækninga
  •  Samhæfing starfsemi Heilsugæslu höfuðborgar-  
     svæðisins    
  •  Gerð og efling klínískra leiðbeininga
  •  Gæðaeftirlit

   Hæfnikröfur:
    •  Læknir með sérfræðileyfi 
    •  Stjórnunarreynsla í heilbrigðisþjónustu
    •  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
    •  Frumkvæði og áræðni 
    •  Vilji til að helga sig sýn og gildum heilsugæslunnar

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgar-
svæðisins aðgengilega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan 
grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar 
og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. Hún samanstendur af fimmtán heilsu-
gæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ 
og Hafnarfirði, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftir-
fylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar. Hjá Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins starfa nálægt 600 manns.

bmvalla.is

STARFSMAÐUR Á 
RANNSÓKNARSTOFU
BM Vallá leitar að metnaðarfullum og öflugum starfs-
manni á rannsóknarstofu múrdeildar fyrirtækisins.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2014. 
Umsókn og ferilskrá skal skila rafrænt á 
netfangið radning@bmvalla.is. 

Starfssvið: Menntun og hæfnisskröfur:
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Grunnskólar
Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
 Sérkennsla, æskilegt að umsækjandi geti hafið  
 störf sem fyrst.

Leikskólar
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
 Þroskaþjálfi og/eða annað uppeldismenntað  
 starfsfólk
Álfasteinn  (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Skilastaða
Víðivellir (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
 Leikskólasérkennari og/eða þroskaþjálfi 
 
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til að kynna 
sér stefnur og starfsemina nánar.
 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til  7. febrúar 2014.

 
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Lausar stöður í leik- og grunnskólum
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. febrúar. 

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

Félag bókagerðarmanna er stéttarfélag starfsmanna 
sem starfa við prent- og auglýsingaiðnaðinn á Íslandi.

Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta skilyrði
• Góð enskukunnátta og kunnátta í einu  
   Norðurlandamáli æskileg
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af félagsstörfum

Ábyrgðarsvið
• Upplýsingagjöf vegna m.a. kjarasamninga
• Innheimta iðgjalda
• Umsjón félagatals
• Umsjón með útleigu orlofshúsa
• Greiðsla reikninga
• Skjalavarsla og bréfaskriftir
• Ýmis tilfallandi skrifstofustörf

Félag bókagerðarmanna auglýsir eftir 
starfsmanni á skrifstofu félagsins

Íslensk erfðagreining leitar að hæfum og 
metnaðarfullum sérfræðingi með leiðtogahæfileika 

Upplýsingar veita:

Rannveig Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is  

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. febrúar 2014.

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

Íslensk erfðagreining er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra 
sjúkdóma og býður starfsmönnum upp á mikla möguleika á starfsþróun 
og símenntun í alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af nýsköpun, 
hugmyndavinnu og góðum starfsanda. 

Íslensk erfðagreining er staðsett í Sturlugötu 8, 101 Reykjavík. 

Hlutverk
Við leitum að öflugri og ábyrgri manneskju til þess að:
• leiða hóp tölfræðinga og annarra sem vinna að 
   úrvinnslu og túlkun erfðafræðigagna 
• greina og túlka raðgreiningargögn frá sjúklingum
• nota, prófa og aðstoða við uppbyggingu á 
   greiningarferlum
• innleiða og bæta skrá klínískra gagna

Verkefnastjóri í tölfræði- og úrvinnsludeild

Menntunar- og hæfniskröfur
• M.Sc. eða hærri gráða í tölfræði, stærðfræði, tölvunarfræði 
   verkfræði eða skyldum greinum
• Nokkurra ára farsæl starfsreynsla á viðkomandi sviði
• Reynsla af notkun gagnaveita tengdum erfðafræðivísindum eða 
   læknisfræði (t.d. UCSC genome browser, OMIM genome browser)
• Menntun eða reynsla á sviðum læknisfræði, erfðafræði eða tengdra 
   greina er kostur
• Sterkir leiðtogahæfileikar, þarf að geta byggt upp öfluga liðsheild
• Geta og áhugi fyrir að vinna í þverfaglegu umhverfi
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg
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Félagið Einstök börn auglýsir eftir starfsmanni 
á skrifstofu félagsins í 50 – 70% starfshlutfall.
 
Helstu verkefni:

  •  Kemur fram fyrir hönd félagsins og gætir hagsmuna  
      félagsmanna    
  •  Tekur þátt í daglegum rekstri félagsins

  •  Hefur umsjón með heimasíðu félagsins og gerð  
         fræðsluefnis 

  •  Skipuleggur í samstarfi við stjórn félagsins, viðburði,   
         fundi og námskeið
 
Hæfniskröfur:

Háskólamenntun eða önnur menntun/reynsla  
 sem nýtist í starfi

Reynsla og þekking á bókhaldsvinnu
Góð íslensku- og tungumálakunnátta 
Þekking á heilbrigðis- og velferðarkerfinu
Skipulagshæfni og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skal póstsenda á skrifstofu Einstakra barna, 
Háaleitisbraut 11 – 13, 108 Reykjavík. Umsóknum fylgi 
sakavottorð og passamynd.  
 
Frekari upplýsngar um starfið veitir  
Guðmundur Björgvin Gylfason, formaður  
Einstakra barna í síma 699-2661 eftir klukkan 16:00.

 
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar nk

Starfsmaður Einstakra barna

Gæðaeftirlit í þjónustu  
við fatlað fólk 

Óskað er eftir starfsmanni með þroskaþjálfamenntun 
eða aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi til að annast 
gæðaeftirlit á starfsstöðvum fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði, 
Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ/Kjósarhreppi. Um er 
að ræða tilraunaverkefni til eins árs . Vinnustöð verður í 
Hafnarfirði.
 
Um er að ræða:
• 50% starfshlutfall.
• Spennandi,  lærdómsríkt og framsækið starf.

Helstu verkefni:
• Heimsóknir á  heimili, vinnustaði, úrræði eftir skóla og  
 skammtímavistanir fatlaðs fólks.
• Gagnasöfnun.
• Skýrslugerð. 
• Tillögur um úrbætur. 
• Vinna samkvæmt gátlistum. 
• Kynning niðurstaðna.

Hæfniskröfur:
• Menntun í þroskaþjálfafræðum eða önnur  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Þekking á málefnum fatlaðs fólks er skilyrði.
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki nauðsynleg. 
• Góðir hæfileikar til mannlegra samskipta nauðsynlegir.
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
• Skipulagshæfileikar og samviskusemi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Hreint sakavottorð.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
• Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi til umráða bíl til  
 nota í starfi sínu.
• Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja  
 um starfið.

Upplýsingar veitir:  Hrönn Hilmarsdóttir, þroskaþjálfi, á 
netfanginu hronnhilmars@hafnarfjordur.is.

Umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið  
hronnhilmars@hafnarfjordur.is undir yfirskriftinni 
„Gæðaeftirlit í þjónustu við fatlað fólk“. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014.

Laus er til umsóknar staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Hlíðum.  
Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sérnámslæknum, barnalækni,
kvensjúkdómalækni, sálfræðingi,  hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er m.a.:
• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Kennsla nema

Hæfnikröfur
• Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun  

í heimilislækningum.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af  

teymisvinnu. 

Til greina kemur að ráða námslækni í heimilislækningum ef ekki tekst að ráða lækni með sérfræðiviðurkenningu  
í heimilislækningum til starfa.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem 
fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknis-
menntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda 
rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið.  
Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is)
Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2014

Nánari upplýsingar veitir
Stefán Finnsson, yfirlæknir í Hlíðum í síma: 585-2300 eða með tölvupósti: stefan.finnsson@heilsugaeslan.is 

Reykjavík, 1. febrúar 2014 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins • www.heilsugaeslan.is • Álfabakka 16,109 Reykjavík

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengilega, 
samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilis-
lækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. Hún samanstendur 
af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ 
og Hafnarfirði, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og 
stjórnsýslu Heilsugæslunnar. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa nálægt 600 manns.

Heilsugæslulæknir við heilsugæslustöðina Hlíðum

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

BIFVÉLAVIRKI/VÉLVIRKI
REYKJAVÍK
Starf bifvélavirkja/vélvirkja á rekstrardeild Vegagerðarinnar í Reykjavík er laust 
til umsóknar. Um er að ræða 100% starf. Til greina  kemur  að ráða starfsmann með  
reynslu af ámóta störfum ef ekki tekst að ráða starfsmann með tilskildar menntunarkröfur.

Starfssvið 
Starfið felst í megin atriðum í eftirtöldu þáttum:
• Þjónusta við varahlutaöflun í vélar, tæki og búnað  

í eigu Vegagerðarinnar.
• Samskipti við verkstæði og þjónustustöðvar vegna 

útvegunar varahluta í bíla og tæki. 
• Ráðgjöf vegna viðgerða á tækjum.
• Ráðgjöf og fræðsla um hirðingu og viðhald tækja.
• Umsjón með daglegum rekstri bíla- og tækjabanka 
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur  
• Bifvélavirki eða vélvirki
• Reynsla í viðgerðum á vinnuvélum
• Þekking á bíla- og véla rafkerfum er æskileg 
• Bílpróf. Meirapróf æskilegt
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 17. febrúar 2014.  Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@ vegagerdin.is. 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá hæfni sem krafa er gerð um.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Þórarinn G. Ólafsson í síma 522 1256
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

sími: 511 1144
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á líflegum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann í fullt starf. 
Starfið er vaktavinna í móttöku á dagvöktum  

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega menntun, ríka 
þjónustulund, góða framkomu, færni í samskiptum, haldgóða tölvu-

kunnáttu, og tala og skrifa íslensku, hafa gott vald á ensku og  
helst einu öðru tungumáli. Starfsreynsla er kostur.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á

Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á bh@odinsve.is  
fyrir 7.febrúar nk. merkt „Starfsumsókn“.

Tor-Net óskar eftir að ráða vanan Netagerðarmann,  
um framtíðar starf er að ræða í Hafnarfirði.   

Vinsamlega sendið ferilskrá á tornet@tornet.is.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu S. 5557888. 

 
Hjá Tor-Net starfa að jafnaði um 20 starfsmenn á  
starfsstöðum þess í Hafnarfirði og á Las Palmas 

Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á flottrollum.

Netagerð

VEITINGASTJÓRI ÓSKAST UMSÓKN

Við auglýsum eftir veitingastjóra til að sjá um daglegan 
rekstur á einum af veitingastöðum Saffran. Viðkomandi  
mun annast allan almennan rekstur, sjá um pantanir og  
stýra eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti.

SÆKTU UM EF ÞÚ…
•  Vilt vinna á öflugum og skemmtilegum vinnustað.
•  Ert 35 ára eða eldri.
•   Hefur metnað til að reka með okkur  

framúrskarandi veitingastað.
•  Vilt vinna frá kl. 9–17 alla mán. til fös.  

Ekki er verra að hafa reynslu af sambærilegum rekstri.

Glæsibæ  •  Dalvegi  •  Ártúnsbrekku  •  Bæjarhrauni

Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is 

Nánari upplýsingar veitir  
Herwig: atvinna@foodco.is

VILTU GERA ÞAÐ GOTT?

Tvær stöður hjá Heimaþjónustu Reykjavíkur 
 
Heimaþjónusta Reykjavíkur auglýsir lausa til umsókna tvær tímabundnar stöður, stöðu teymisstjóra í heima-
hjúkrun í eitt ár, frá 1. apríl 2014 og stöðu hjúkrunarfræðings í heimahjúkrun á 70% kvöldvaktir í eitt ár, frá 1. maí 
2014.
Heimaþjónusta Reykjavíkur veitir hefðbundna heimahjúkrun og heimageðhjúkrun. Markmiðið er að gera þeim 
sem þjónustunnar njóta kleift að búa heima við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi eða heilsubrest.

Teymisstjóri
Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með starfsemi teymis og þeirri  
 hjúkrunarþjónustu sem teymið veitir. 
• Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana. 
• Fagleg ábyrgð á veittri þjónustu teymisins.
• Tengiliður í þverfaglegu samstarfi.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi, framhaldsnám sem nýtist í starfi  
 er kostur.
• 3 - 5 ára starfsreynsla í hjúkrun. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og rituðu máli. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum 
 samskiptum. 
• Góð tölvukunnátta.

Hjúkrunarfræðingur
Helstu verkefni og ábyrgð
• Hjúkrunarþjónusta við einstaklinga í heimahúsi. 
• Virk þátttaka í starfsemi teymis.
• Upplýsingasöfnun og mat á þjónustuþörf.  
• Önnur sérhæfð hjúkrunarverk í samvinnu við  
 teymisstjóra hjúkrunar.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi.
• 1-3 ára starfsreynsla í hjúkrun æskileg. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og rituðu máli. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum  
 samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Magnúsdóttir í síma 411-9600 eða með því að senda fyrirspurn á  
thordis.magnusdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2014.

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

Velferðarsvið

sími: 511 1144



Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgason, 
deildarstjóri þjálfunar- og skírteinadeildar 
flugsviðs. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða 
losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjara-
samning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Starfið: Samgöngustofa óskar eftir að ráða 
sérfræðing í þjálfunar- og skírteinadeild á 
flugsviði. Í starfinu felst m.a. að tryggja og hafa 
eftirlit með að umsækjendur um skírteini og 
þjálfunar- og kennsluleyfi uppfylli gildandi 
reglugerðarkröfur og svara fyrirspurnum 
varðandi málaflokkinn. Í boði er áhugavert og 
fjölbreytt starf hjá Flugsviði Samgöngustofu 
þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. 
Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•     Háskólapróf sem nýtist í starfi eða 
       sambærileg menntun.
•     Flugtengd menntun eða reynsla æskileg.
•     Áhugi á flugmálum er nauðsynlegur
•     Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram 
       með skýrum hætti reglugerðarkröfur.
•     Góð tölvuþekking
•     Mjög góð tök á íslensku og ensku.

Leitað er að einstaklingi með góða 
samskiptahæfileika, örugga og þægilega 
framkomu. Þarf að sýna af sér frumkvæði, 
sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera 
skipulagður og agaður í verkum sínum og 
geta unnið undir álagi.

Umsóknarfrestur er til 17. febrúar 2014. 

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
•     á vefsvæði Samgöngustofu á síðunni 
       www.samgongustofa.is
•      senda umsókn (ferilskrá) með tölvupósti á         
        netfangið atvinna@samgongustofa.is 

        eða

•      senda skriflega umsókn á eftirfarandi 
       heimilisfang:
                          Samgöngustofa
                          Bt. Ólafar Friðriksdóttur
                          Pósthólf 470
          202 Kópavogur

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 160 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að stuðla 
að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit er 
varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með 
samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna 
á heimasíðu www.samgongustofa.is. 

SÉRFRÆÐINGUR 
Í ÞJÁLFUNAR- OG 
SKÍRTEINADEILD 
Á FLUGSVIÐI

Starf hjúkrunarfræðings á dag- og göngudeild blóð- og 
krabbameinslækninga LSH við Hringbraut er laust til
umsóknar. Í boði er góð starfsaðlögun með reyndum 
hjúkrunarfræðingi og sérhæfð námskeið.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ber ábyrgð á hjúkrun, ráðgjöf og stuðningi til einstaklinga

með krabbamein og blóðsjúkdóma og aðstandenda þeirra
» Skráning hjúkrunar í samræmi við reglur LSH
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á deild

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð samskiptahæfni
» Faglegur metnaður og áhugi á krabbameinshjúkrun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2014.
» Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu.
» Ráðið er í starfið frá og með 1. mars 2014 en upphafsdagur

og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
» Upplýsingar veita Þórunn Sævarsdóttir, deildarstjóri,

torunnsa@landspitali.is, sími 825 3523 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is,
sími 825 5136.

LYFLÆKNINGASVIÐ
Hjúkrunarfræðingur

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í bæklunarskurð-
lækningum. Starfshlutfall er 100% eða skv. samkomulagi.
Starfið veitist frá 1. maí 2014 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er

tengjast sérgreininni
» Þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum

og öðrum þeim störfum sem yfirlæknir deildarinnar telur
að eigi við

» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar og er það frumskilyrði
ráðningar

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning í bæklunarskurðlækningum á Íslandi
» Viðbótarþekking í gerviliðaaðgerðum æskileg
» Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg
» Góð samskiptahæfni

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014.
» Upplýsingar veitir Yngvi Ólafsson, yfirlæknir, netfang

yngviola@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum skulu fylgja vottfestar upplýsingar um

nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og
stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH Skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut, 101 Reykjavík.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í
starfið byggir einnig á þeim.

» Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

BÆKLUNARSKURÐLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði okkar 
Við leitum að vandvirkum og samviskusömun einstakling 
sem getur unnið sjálfstætt.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í síma 567 7722 eða á e-maili: breytir@breytir.is  
Jeppaþjónustan Breytir ehf Stórhöfða 35 Reykjavík  
sími 567 7722.
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja  
hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og póst þjónustu 
og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starf-
seminnar eru fjarskipti og tengd mál. Hjá PFS starfa 23 
starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn  
tæknilegra, viðskiptalegra og lagalegra verkefna  
er tengjast hlutverki stofnunarinnar.  
Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Sérfræðingur í  
netöryggissveit  
PFS (CERT-ÍS)

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing 
í netöryggissveit PFS . Netöryggissveitin hefur það 
hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu 
vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim 
tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin 
leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka 
útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. 
Þá tekur netöryggissveitin þátt í því að tryggja 
virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði 
IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum 
fjarskiptanetum. 
 
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
    •  Þátttaka í þróun starfs netöryggissveitarinnar
    •  Meðhöndlun öryggisatvika (e. incident handling)
    •  Skýrslugerð um öryggisógnir og atvik
    •  Yfirferð öryggismála hjá ytri aðilum
    •  Upplýsingaskipti við þjónustuhóp
    •  Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
    •  Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
    •  Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði 
        eða öðrum raungreinum 
    •  Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði tölvu- og netkerfa  
 er nauðsynleg
    •  Þekking á fjarskiptamarkaðnum er æskileg
    •  Menntun og reynsla í upplýsingaöryggi eru kostir
    •  Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa  
 sjálfstætt sem og í hópi og  jafnframt búa yfir þeim  
 sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að  ná  
 árangri í starfi 
    •  Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og  
       skipulögð vinnubrögð, sem og vinna vel undir álagi 
    •  Umsækjendur þurfa jafnframt að búa yfir skilningi  
        á internettækni ásamt færni  til að meta upplýsingar  
        um áhættu og áhrif ásamt getu til að miðla tæknilegum  
        upplýsingum til annarra
    •  Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

Starfsmaður 
í framleiðslueldhús 

Hjá Te & kaf  starfar fjöldinn allur af hressu 
og metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann 
góða hóp. Við leitum að duglegum og áhugasömum 
einstaklingi til að takast á við spennandi verkefni 
í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins. 

Star ð felst í aðstoð í eldhúsi og framleiðslu á meðlæti 
fyrir kaf hús fyrirtækisins. Unnið er á kokkavöktum frá 
kl. 06.-14. Unnið er aðra hvora helgi. Viðkomandi þarf 
að vera röskur og sjálfstæður í vinnubrögðum. 
Einungis eldri en 25 ára koma til greina. 

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt 
að viðkomandi geti ha ð störf sem fyrst.

Umsóknir berist á gunnvant@teogkaf .is
til og með 13.2.2014

Vélstjóri og/eða vélvirki

Stutt lýsing á starfi: 

Hæfniskröfur

Skelltu þér á brimborg.is og sæktu um. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann R. Ívarsson, 
í síma 515 7072.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér

óskast til starfa á Volvo atvinnutækjaverkstæði Brimborgar

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

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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Bókari – Rekstrarsvið

Motus leitar að öflugum einstaklingi í starf bókara á Rekstrarsvið fyrirtækisins.

Starfið felst í almennri bókhaldsvinnu við fjárhags-, viðskipta- og lánardrottnabókhald 
fyrirtækisins, s.s. reikningagerð, uppgjörsvinnslu og afstemmingar. 

Helstu verkefni:

•  Færsla bókhalds
•  Reikningagerð
•  Afstemmingar
•  Uppgjörsvinnsla
•  Samskipti við innri og ytri viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Menntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði og/eða viðurkenndur bókari
•  Reynsla og góð þekking á bókhaldi 
•  Þekking eða reynsla af Navision er kostur
•  Góð Excel-kunnátta skilyrði
•  Heiðarleiki og skipulögð vinnubrögð
•  Talnaglögg/ur, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
•  Jákvæðni, þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar

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 veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri Motus, í síma 440 
7122 og sibba@motus.is. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, www.motus.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2014. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

LAUGARDAGUR  1. febrúar 2014 11
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Gamla fjósið er nýlegur veitingastaður undir Eyjafjöllum og 
selur aðallega nautakjöt sem framleitt er á bænum. 

Helstu verkefni  matreiðslumanns eru; 
• Matreiðsla 
• Yfirumsjón með matreiðslu og innkaupum fyrir eldhúsið,
• Vöruþróun  og matseðlagerð 

Helstu verkefni annarra starfsmanna er aðstoð í eldhúsi við 
matargerð, uppvask, frágang, þrif og þjónusta við viðskipta vini 
í sal.  Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstakling-
um til að vinna með okkur að því að taka á móti ferðamönnum í 
sumar. Frítt húsnæði. Áhugasamir  sendi ferilskrá og  
upplýsingar á gamlafjosid@gamlafjosid.is 

Sumar  
í sveitinni

Gamla fjósið leitar að  
matreiðslumanni og  

starfsmönnum í eldhús 
og sal sumarið 2014 og 

möguleika á framtíðarvinnu. 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir starfsmanni í afleysingar 
sem fyrst. 

Unnið er virka daga og aðra hverja helgi. 

Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt. 

Skila þarf umsóknum inn fyrir 9. febrúar n.k. og 
sendist á netfangið: eldhus@eir.is eða á skrifstofu 
Eirar. 

 Eir hjúkrunarheimili – Eldhús 
 Hlíðarhúsum 7 
 112 Reykjavík 
 S: 522 5700 

  Matreiðslumaður -  
Matsveinn - Matartæknir 

 

Laust er til umsóknar starf vélvirkja/ vélsmiðs við véla-
verkstæði Landspítala. Æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Vélaverkstæði Landspítala ber ábyrgð á rekstri margra
tæknikerfa, s.s. gufuframleiðslu og loftræsikerfa auk 
þess að sinna viðhaldi ýmiss sérhæfðs tækjabúnaðar.
Landspítali hefur aðsetur í um 100 byggingum víðs vegar
um höfuðborgarsvæðið. Starfsmaðurinn skal vera tilbúinn 
til að mæta til vinnu og starfa í lengri eða skemmri tíma þar
sem hans er þörf á hverjum tíma. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sér um viðhald sjúkrarúma, hjólastóla og annars sérhæfðs

tækjabúnaðar
» Eftirlit og viðhald annars búnaðar sem fellur undir

vélaverkstæðið skv. fyrirmælum yfirmanns vélaverkstæðis

Hæfnikröfur
» Vélvirkja-, vélsmiðs- eða sambærileg menntun
» Haldgóð þekking og reynsla af viðgerðum og eftirliti með

tækjabúnaði
» Vandvirkni og útsjónarsemi
» Rík þjónustulund og lipurð í samskiptum, frumkvæði og

góð framkoma
» Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2014.
» Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá.
» Upplýsingar veitir Valur Sveinbjörnsson, rekstrarstjóri,

valurs@landspitali.is, sími 824 5274.

REKSTRARSVIÐ
Vélvirki/ vélsmiður

 Menntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla sem nýtist í starfi s.s. á sviði 

    veitinga –, gistihúsa og smásölu
Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
Brennandi áhugi á ferðaþjónustu og útivist
Þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði 

   í vinnubrögðum
Tungumálakunnátta er kostur

Verk – og gæðastjórn
Umsjón með daglegum rekstri
Afgreiðsla, upplýsingagjöf og móttaka        

   ferðamanna
Innkaup, vöru- og birgðastjórnun
 Uppgjör

Volcano Huts rekur ferðaþjónustu í Húsadal í Þórsmörk þar sem boðið er upp á gistingu í fjalla- 
skálum, veitingar og ýmsa afþreyingu. Staðarhaldari ber ábyrgð á daglegum rekstri staðarins 
og stýrir hópi allt að 12 starfsmanna. Möguleiki er á öðru starfi fyrir maka staðarhaldara s.s. við  
afgreiðslu, í eldhúsi, eða í þrifum. Um er að ræða tímabundna ráðningu frá 1. maí til  
30. september 2014 með möguleika á framlengingu eða fastráðningu. 

Áhugasamir hafi samband í síma eða með tölvupósti sé frekari  
upplýsinga óskað. 

Umsækjendur sendi ferilskrá og kynningarbréf með tölvupósti  
á netfangið job@volcanohuts.com fyrir 24.2.2014.

www.volcanohuts.com / volcanohuts@volcanohuts.com / S: 552 8300

Volcano Huts óskar eftir staðarhaldara
á fjölsóttum ferðamannastað í Þórsmörk.

Starfslýsing

Menntun og 
hæfniskröfur Starfssvið

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í miðaldasögu HÍ, sagnfræði- og heimspekideild Reykjavík 201401/099
Forritarar HÍ, Reiknistofnun Reykjavík 201401/098
Fangavörður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201401/097
Sérfræðingur í matvælaeftirliti Matvælastofnun Selfoss 201401/096
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201401/095
Starfsfólk í sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201401/094
Sérfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201401/093
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Húsavík Húsavík 201401/092
Félagsráðgjafi Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201401/091
Sálfræðingur Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201401/090
Rektor Háskólinn á Akureyri Akureyri 201401/089
Forstjóri Landspítali Reykjavík 201401/088
Vélvirki, vélsmiður Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201401/087
Sérfræðingar í ljósmóðurfræði Landspítali, kvennadeild Reykjavík 201401/086
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201401/085
Námsstöður deildarlækna Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201401/084
Geislafræðingur Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201401/083
Sérfræðilæknir Landspítali, bæklunarskurðlækn. Reykjavík 201401/082
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, blóð- og krabbameinsl. Reykjavík 201401/081
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/080
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/079
Varðstjórar Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/078
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/077
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/076
Lögreglufulltrúar Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201401/075
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Blönduósi Blönduós 201401/074
Bifvélavirki, vélvirki Vegagerðin Reykjavík 201401/073
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Húsavík Húsavík 201401/072
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201401/071
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Meiraprófsbílstjóri óskast í útkeyrslu hjá MS í RVK.
Eingöngu reglusamur og duglegur bílstjóri koma  

til greina. Ferilsskrá og aðrar upplýsingar  
óskast sent á neðangreint netfang.

halldors@ms.is

Útkeyrsla

World Class óskar tímabundið eftir að ráða til sín verkstjóra 
sem er jafnframt yfirmaður ræstingar hjá fyrirtækinu. 

Helstu verkefni og starfssvið:
-  Umsjón, gæðaeftirlit og stjórnun ræstiverkefna á öllum stöðvum.
-  Ráðningar ræstitækna og vaktaskipulag.
-  Eftirfylgni með verkferlum og þátttaka í stærri verkefnum.
-  Dagleg útkeyrsla á vörum/gögnum á milli stöðva.
-  Minniháttar viðhald ásamt öðru tilfallandi.

Hæfniskröfur:
-  Stjórnunarreynsla og þekking á ræstingum.
-  Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
-  Sveigjanleiki, drifkraftur og úrræðasemi.

Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár með
möguleika á framlengingu.

Áhugasamir sendi ferilskrá/frekari fyrirspurnir á 
Berglindi Hreiðarsdóttur mannauðsstjóra,
berglind@worldclass.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9.febrúar 2014.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í lok febrúar.

VERKSTJÓRI

Um framtíðarstarf er að ræða og  
er æskilegt að viðkomandi geti  
hafið störf sem fyrst. 

Vörustjóri á húsgagnasviði
Hæfniskröfur:

• Reynsla af vörustjórnun
• Góð almenn tölvukunnátta og   

þekking á Navision er nauðsynleg
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem  

og í hópi 
• Framsýni, metnaður og  

skipulagshæfileikar 
• Góð enskukunnátta, bæði töluð  

og rituð 
• Geta unnið vel undir álagi

Starfssvið og ábyrgð:

• Heyrir undir framkvæmdastjóra húsgagnasviðs
• Ber ábyrgð á viðskiptum í ákveðnum vöruflokkum 
• Annast innkaup frá völdum birgjum 
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Ber ábyrgð á birgðum, veltuhraða og framlegð  

í sínum vöruflokkum.
• Fylgjast með nýjum tækifærum á markaði 
• Gera tillögur um nýjar söluvörur
• Gerð sölu- og markaðsáætlana fyrir vöruflokkinn
• Upplýsa starfsmenn um nýjar vörur

Má bjóða þér sæti?

Áhugasamir vinsamlegast sendið 
umsóknir og fyrirspurnir á  
atvinna@penninn.is fyrir 9.febrúar nk.  
Farið verður með allar umsóknir  
sem trúnaðarmál.

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.isHúsgögn

  

Þróunarstöðin í Mjódd er samstarfsverkefni Heilsugæslunnar Mjódd og Þróunarsviðs Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins. Markmið þróunarstöðvarinnar, fyrir utan að veita almenna heilsugæsluþjónustu, er að þróa nýjungar  
í þjónustu heilsugæslunnar. Áhersla verður lögð á samráð við íbúa svæðisins og nærsamfélagið varðandi hugmynda-
vinnu um breytt vinnulag og verkferla með það að leiðarljósi að tryggja bestu mögulegu þjónustu. Þróunarsvið hefur 
heildarumsjón með með kennslu, rannsóknum og gæðaþróun innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  
Við ráðningu er horft til hugmynda og áhuga þess sem ráðinn verður á stöðina. 
 
Laus er til umsóknar 100% staða sérfræðings í heimilislækningum við Þróunarstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis-
ins, Heilsugæslunni Mjódd.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 
Umsóknarfrestur er til og með 17.02.2014.   Á heilsugæslustöðinni starfa sérfræðingar í heimilislækningum og barna-
lækningum, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, sjúkraliðar og ritarar. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má 
finna á www.heilsugaeslan.is/heilsugaeslustodvar/mjodd/ 

Laust starf sérfræðings í heimilislækningum við Heilsugæsluna Mjódd  
Þróunarstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

  Helstu viðfangsefni og ábyrgð   
  Starfssvið m.a.:
    •  Almennar lækningar
    •  Heilsuvernd
   •  Vaktþjónustuna
      •  Kennsla nema 

Hæfnikröfur:
 •  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun  
     í heimilislækningum.
 •  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
 •  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af   
    teymisvinnu. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar  
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda 
rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.  
 
Sækja skal um starfið á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is)
 
 
Nánari upplýsingar um stöðuna veita Kristján G. Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs í síma: 585-1340 
eða í gegnum tölvupóst: kristjan.g.gudmundsson@heilsugaeslan.is og Samúel J. Samúelsson, yfirlæknir Heilsugæslunni 
Mjódd í síma 513-1500 eða í gegnum tölvupóst: samuel.jon.samuelsson@heilsugaeslan.is.

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins 
aðgengilega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á 
sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku 
þverfaglegu samstarfi. Hún samanstendur af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, 
Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Þroska- og hegðunar-
stöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar. 
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa nálægt 600 manns.
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Við viljum ráða öflugan veitingastjóra í 

dagvinnu til að sjá um rekstur American 

Style við Tryggvagötu.
 

Starfslýsing: Veitingastjóri leiðir allt 

daglegt starf, ber ábyrgð á starfsfólki og 

sér um allan rekstur.
 

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. 

Sjálfstæði og metnaður, öguð og skipulögð 

vinnubrögð ásamt hæfni í mannlegum 

samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi 

og/eða af heimilisstörfum er kostur. Umsæk-

jandi þarf að vera 30 ára eða eldri og í góðu 

líkamlegu formi.
 

Nánari upplýsingar veitir Herwig Syen á 

hs@foodco.is.

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

VEITINGA
STJÓRI

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

Óskað er eftir starfskrafti  
í 80%vaktavinnu á virkum dögum 
kvöld ogdagvaktir og starfsfólki 

 á helgarvaktir. 

Starfið felur í sér einstaklingsmiðaðan stuðning við athafnir 
daglegs lifsog heimilishalds. Unnið er eftir hugmyndafræði 
um notendastýrða persónulega aðstoð. Vegna sérstakra 
aðstæðna er eingöngu óskað eftir kvenfólki til starfa.

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum
   samskiptum.
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð
   vinnubrögð.
• Hreint sakavottorð skilyrði.
• Bílpróf.
Umsóknarfrestur er til 9.febrúar.
Umsóknir berist í tölvupósti til Ásdísar Jennu   
asdisjenna@simnet.is 
 
 
Upplýsingar gefur  
Elsa í síma 776-2272  

Vélaverkstæðið Kistufell vantar  bifvélavirkja til 
að vinna við almennar viðgerðir.  Við erum að 
mestu sérhæfðir í viðgerðum á vélum.

Upplýsingar og umsóknir:Kistufell@kistufell.com

Bifvélavirki óskast til starfa.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Forstöðumaður 
íbúðakjarna 
fyrir fatlað fólk 

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að áhuga-
sömum einstaklingi til að sjá um að skipuleggja og
leiða starfsemi í íbúðakjarna fyrir ungt fatlað fólk. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfa, mennta- 
og félagsvísinda.
Stjórnunarreynsla
Reynsla af  vinnu með fötluðu fólki er nauðsynleg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Ber ábyrgð á daglegum rekstri heimilisins og
gerð fjárhagsáætlunar
Stýrir faglegu starfi og sér um þróun innra starfs.
Sér um starfsmannamál
Er í samskiptum við aðstandendur og þá aðila
sem íbúar sækja þjónustu til.
Vinnur að gerð þjónustuáætlana.
Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar.

Frekari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk 
Gísladóttir  í síma 570-1500 og einnig er hægt að
senda fyrirspurn á gudlaugo@kopavogur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2014

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Félagsráðgjafi í barnavernd

· Forstöðumaður íbúðarkjarna fyrir fatlaða

· Kennari í forfallakennslu í Salaskóla

· Lögfræðingur í lögfræðideild 

· Matráður í leikskólann Arnarsmára

· Starfsmaður í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst  www.kopavogur.is 

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Sölumaður fasteigna
 

Miðborg óskar eftir jákvæðum og  
duglegum sölumanni til starfa. 

Reynsla af sölu fasteigna kostur. 

Áhugasamir sendi inn ferilskrá á midborg@midborg.is

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Education and Qualification Education and Qualification

7th of February 2014

New team member in Crew Scheduling 
for immediate employment

New team member in Operation Control 
Center for immediate employment

1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR14



STÖRF Í TÖLVULISTANUM

11.990

Tölvulistinn er ein vinsælasta tölvuverslun landsins og hefur á að skipa miklum 
fjölda frábærra starfsmanna í sjö verslunum um allt land.  Vegna aukinna umsvifa 
og n rra verkefna leitum við að eiri skemmtilegum og j nustulunduðum 
tölvusnillingum til að bæta í h pinn.  

Okkar starfsmenn hafa nokkra hluti sameiginlega sem við leitum að við 
ráðningu nýrra starfsmanna. 

BRENNANDI ÁHUGI.  Það er mikilvægt að 
hafa mikla tölvu ekkingu sem starfsmaður í 
tölvuverslun með fjölbreytt vöruúrval.  Okkar 
bestu starfsmenn hafa brennandi áhuga tölvum 
og tækni.  Ofurnördar sem fylgjast stöðugt með 
nýjungum og hafa y rgripsmikla tölvu ekkingu. 

ÞJÓNUSTULUND.  Starfsmenn sem kunna
að veita g ða j nustu og búa y r g ðum 
samskiptahæ leikum er að sem við leitum 
að.  Tækni ekking og j nustulund er besta 
blandan. 

JÁKVÆTT HUGARFAR.  Við leggjum mikið upp úr 
ví að hafa hjá okkur g ðan starfsanda.  Til ess

að að takist er jákvæðni starfsmanna lykilatriði.  
Við viljum ráða til okkar starfsf lk sem nálgast
verkefnin með jákvæðu hugarfari.

DUGNAÐUR.  Það getur verið krefjandi að vinna
í st rri tölvuverslun ar sem daglega er mikið
að gera.  Okkar starfsmenn eru kraftmiklir og 
duglegir við að sinna eim margvíslegu verkefnum 
sem falla til á hverjum degi.   Við gerum sömu
kröfur til eirra sem við bætum í h pinn.

VERSLUNARSTJÓRI Á 
SUÐURLANDSBRAUT

Verslun okkar á Suðurlandsbraut er 
ein vinsælasta tölvuverslun landsins.  
Verslunarstj ri ber ábyrgð á daglegum rekstri 
verslunarinnar og að stýra ö ugum h pi 
sölumanna.

Æskilegt að að hann ha  ríka j nustulund 
og g ða ekkingu á tölvubúnaði og tækni. 
Hann arf að vera metnaðarfullur  ábyrgur og
traustur aðili sem leggur sig fram um að halda 
uppi g ðum starfsanda. 

 

SÖLUFULLTRÚI Á 
FYRIRTÆKJASVIÐI

Fyrirtækjasvið Tölvulistans sinnir árlega úsundum 
fyrirtækja og stofnana um tölvulausnir og er meðal
annars aðili að rammasamningum Ríkiskaupa og
Reykjavíkurborgar.  Vegna aukinna umsvifa viljum 
við bæta við kröftugum sölufulltrúa til ess að sinna 

j nustu við fyrirtæki.  

Æskilegt er að viðkomandi ha  sterka
tækni ekkingu og skilning á tölvu örfum 
fyrirtækja.  Reynsla í sölu á tölvubúnaði til
fyrirtækja spillir ekki fyrir.    

LEITUM AÐ VERSLUNARSTJÓRA
SÖLUFULLTRÚA TIL FYRIRTÆKJA OG TÆKNIMANNI

ÁREIÐANLEIKI.  Við viljum starfsf lk sem
er samviskusamt og stundvíst.  F lk sem
samstarfsmenn geta treyst á að leysi sín verkefni
vel og mæti á réttum tíma.

SAMSKIPTAHÆFILEIKAR. Okkur nnst lykilatriði
að viðskiptavinir okkar fái g ðar útskýringar 
á eim búnaði sem við seljum  hvort sem 
viðkomandi hefur mjög mikla tækni ekkingu
eða litla.  G ðir samskiptahæ leikar eru ví 
mikilvægir.  Umsækjandur urfa einnig að tala 
g ða íslensku og vera vel máli farnir. 

TÆKNIMAÐUR 
Á VERKSTÆÐI

Óskum eftir að ráða ö ugan tæknimann á
verkstæði okkar í Reykjavík. Helst koma

eir til greina sem eru með omptia A  eða 
reynslu af bilanagreiningum og viðgerðum á 
tölvum og tengdum búnaði.

Okkar bestu tæknimenn eru áhugasamir og
vandvirkir auk ess sem eir eiga gott með 
samskipti við viðskiptavini og starfsmenn 
innan fyrirtækisins við úrlausn mála. 

Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu okkar www.tl.is

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750
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Óskum eftir verktökum í 
eftirfarandi verkþætti: 
•  Húsasmiðameistara
•  Raflagnameistara
•  Pípulagnameistara
•  Jarðverktaka
•  Múrarameistara 

 
Áhugasamir hafið samband: 

Framtak | BS eignir ehf
olipall@bseignir.is

Verktakar athugið  
Erum að fara byggja yfir 100 íbúðir  

á næstu tveimur árum.

Heimakynningar - Aukatekjur
Fyrirtæki á sviði heilsu og húðumhirðu, leiðandi á  
markaðnum á sínu sviði á heimsvísu. Erum að leita að konum  
til að halda heimakynningar.
Öll þjálfun og stuðningur í boði.
Þarf að geta unnið sjálfstætt. Góðir tekjumöguleikar.
Möguleiki á vaxandi tekjum til framtíðar.
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða  heimakynning@gmail.comNorðurorka hf. óskar að ráða verkefnastjóra á framkvæmdasvið 

Norðurorka hf. rekur rafveitu og fráveitu á Akureyri og hita- 
og vatnsveitu á Akureyri, Hrísey, Eyjafjarðarsveit og á  
Svalbarðsströnd. Þá rekur Norðurorka hf. hitaveitu á 
Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík og í Fnjóskadal.  
Norðurorka hf. starfar samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO 9001.

Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og  
atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni og neysluvatni 
og rekstri dreifikerfis raforku og fráveitu. 

Starfið heyrir undir sviðsstjóra framkvæmdasviðs.  

Framkvæmdasvið sinnir uppbyggingu, rekstri og viðhaldi veitukerfa, ásamt stýringu og vöktun.  Norðurorka 
hf. tók við fráveitukerfi Akureyrar um áramótin og áætlar að byggja skólphreinsistöð á næstu árum. Auk 
almennra sérfræðivinnu á framkvæmdasviði verður meginverkefni nýs verkefnastjóra að hafa umsjón með 
fráveitukerfinu, skipulagi rekstrar, hönnun og uppbyggingu nýlagna, hönnun og endurnýjun í eldri hverfum 
og hönnun og uppbyggingu hreinsistöðvar.
Við leggjum áherslu á öruggan og hagkvæman rekstur allra veitna sem jafnframt felur í sér þróun þeirra og 
tæknivæðingu.  Við leitum að sérfræðingi sem er tilbúinn til að taka þátt í þessum verkefnum með sérstakri 
áherslu á þróun og uppbyggingu fráveitunnar.

Umsjón með ráðningu hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is). 
 
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á netfangið gbh@no.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og afrit af prófskírteinum.
 

Norðurorka hf.      www.no.is – sími 460-1300

Starfs- og ábyrgðarsvið:
    •  Uppbygging, rekstur og viðhald veitukerfa með      
        sérstakri áherslu á fráveitukerfi.
    •  Skilgreining og innleiðing á verkferlum fráveitu.
    •  Aðlögun fráveitu að vottuðu gæðakerfi  
        Norðurorku hf. 
    •  Samskipti við hönnuði og ráðgjafa.
    •  Önnur verkefni eftir ákvörðun yfirmanns.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
    •  Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða sam-         
        bærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi.
    •  Reynsla í rekstri og/eða hönnun fráveitukerfa                          
        er æskileg.
    •  Góð tölvukunnátta.
    •  Færni í mannlegum samskiptum.
    •  Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í  
        vinnubrögðum.
 

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Hverfisgata endurgerð, Vitastígur  
   - Snorrabraut, 

EES útboð nr. 13152.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Strandvegur 30 í Vestmannaeyjum

S30 Fasteignafélag ehf. býður út verkið,
Þekkingarsetur Vestmannaeyja.

Verkið felur í sér endurbyggingu efri hæðar
suðurhluta húsnæðisins að Strandvegi 30 í
Vestmannaeyjum,  auk endurbyggingar á
kjallara og jarðhæðar í norðurhluta samtals
um 1540 m2. Auk þess felur verkið í sér að
byggja nýja hæð ofan á norðurhluta hússins
sem er 392 m2.

Samtals  er verkið 1932 m2.  Útboð þetta
nær til fullnaðarfrágangs, endurgerðar og
nýbyggingar. Helstu magntölur eru:

Gröftur    99 m3

Mótasmíði    200 m2

Steypa    58 m3

Stálvirki    13.000 kg
Útveggjaklæðning  435 m2

Gluggar    217 m2, 39 stk
Útihurðar    11 stk
Gifsveggir    1500 m2

Málun    3400 m2

Gólfefni    1053 m2

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en
1. apríl 2015.

Áhugasamir aðilar geta nálgast útboðsgögn
frá og með 3. febrúar 2014 á skrifstofu Arkís
arkitekta Höfðatúni 2, 105 Reykjavík eða
með því að senda tölvupóst á Margréti Björgu
Guðnadóttur, margret@ark.is og fá gögn á
rafrænu formi gegn 5000 króna gjaldi.

Vettvangsskoðun er 7. febrúar 2014, kl.
14:00.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Arkís
arkitekta Höfðatúni 2, eigi síðar en 21.
febrúar 2014, kl. 14.00 en þá verða tilboð
jafnframt opnuð.

ÚTBOÐ

ENDURGERÐ OG NÝBYGGING,  INNAN- OG UTANHÚSS

S30 Fasteignafélag ehf.

Strandvegur 30, 900 Vestmannaeyjar    Sími: 4811 111 pmj@eyjar.is

ÞEKKINGARSETUR
V E S T M A N N A E Y J A
rannsóknir - menntun - nýsköpun

Gæðaeftirlit í þjónustu  
við fatlað fólk 

Óskað er eftir starfsmanni með þroskaþjálfamenntun 
eða aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi til að annast 
gæðaeftirlit á starfsstöðvum fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði, 
Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ/Kjósarhreppi. Um er 
að ræða tilraunaverkefni til eins árs . Vinnustöð verður í 
Hafnarfirði.
 
Um er að ræða:
• 50% starfshlutfall.
• Spennandi,  lærdómsríkt og framsækið starf.

Helstu verkefni:
• Heimsóknir á  heimili, vinnustaði, úrræði eftir skóla og  
 skammtímavistanir fatlaðs fólks.
• Gagnasöfnun.
• Skýrslugerð. 
• Tillögur um úrbætur. 
• Vinna samkvæmt gátlistum. 
• Kynning niðurstaðna.

Hæfniskröfur:
• Menntun í þroskaþjálfafræðum eða önnur  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Þekking á málefnum fatlaðs fólks er skilyrði.
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki nauðsynleg. 
• Góðir hæfileikar til mannlegra samskipta nauðsynlegir.
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
• Skipulagshæfileikar og samviskusemi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Hreint sakavottorð.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
• Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi til umráða bíl til  
 nota í starfi sínu.
• Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja  
 um starfið.

Upplýsingar veitir:  Hrönn Hilmarsdóttir, þroskaþjálfi, á 
netfanginu hronnhilmars@hafnarfjordur.is.

Umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið  
hronnhilmars@hafnarfjordur.is undir yfirskriftinni 
„Gæðaeftirlit í þjónustu við fatlað fólk“. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014.

Helstu verkefni:
   •   Færsla bókhalds
   •   Afstemmingar
   •   Ritvinnsla
   •   Almenn skrifstofustörf 
Menntunar- og hæfniskröfur:
   •   Stúdentspróf eða sambærileg menntun
   •   Haldgóð þekking og reynsla á færslu          
bókhalds
   •   Góð þekking á DK bókhaldskerfi
   •   Góð almenn tölvukunnátta
   •   Nákvæm vinnubrögð
   •   Skipulagshæfni, frumkvæði og lipurð í     
        mannlegum samskiptum
 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
netfangið bokhald@lotuslogmenn.is 
fyrir 7. febrúar n.k.

Lögmannsstofa í Reykjavík 

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

LAUGARDAGUR  1. febrúar 2014 17



| ATVINNA | 

ABBA fasteignamiðlun sími: 426-9000 kynnir 
til sölu Gistihúsið Fosshól í Þingeyjarsveit.

Staðsett við eina af náttúruperlum landsins, Goðafoss í  
Skjálfandafljóti. 21 herbergi í tveimur húsum, hægt að hýsa  
54 í gistingu í einu. Veitingasalur fyrir 50 gesti. Frábært 
tækifæri í ferðaþjónustu.  Selt í ehf félagi .  
Sjá nánar:  http://abbafast.is                          Verð:  140.000.000

Dalvegi 16d, 201 Kópavogi 
Sími:  426 9000

www.abbafast.is

Haraldur A. Haraldsson  
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Auglýsing  
frá Menningarsjóði  

Íslands og Finnlands 
Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Finnlands og 
Íslands. Í því skyni veitir sjóðurinn árlega ferðastyrki og annan 
fjárstuðning. Styrkir verða öðru fremur veittir einstaklingum en 
stuðningur við samtök og stofnanir kemur einnig til greina. Styrkir 
til að sækja norrænar eða alþjóðlegar ráðstefnur koma að jafnaði 
ekki til greina. 

• Umsóknarfrestur um styrki úr sjóðnum fyrir tímabilið  
1. júní 2014 - 31. maí 2015 rennur út þann 28. febrúar 2014. 

• Ákvörðun um úthlutun úr sjóðnum verður tekin fyrir lok maí nk. 
Athygli er vakin á að nú er einungis hægt að sækja um rafrænt 
áwww.hanaholmen.fi. 

• Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku, dönsku eða 
norsku. 

• Fyrirspurnir má senda á: fonderna@hanaholmen.fi.

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands. 

Um Menningarsjóð Íslands og Finnlands: 
www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/
menningarmal/nr/1837

Veitingastaðir
-smurbrauðstofur- sushi-kaffihús !

Við rekum stóran og vel tækjum búinn veitingastað og viljum fá 
til samstarfs eða kaupa lítinn veitingastað eða smurbrauðstofu.

Senda inn á box@frett.is merkt „Hagræðing“

Kraumur tónlistarsjóður auglýsir eftir umsóknum  
fyrir verkefni á sviði íslenskrar tónlistar sem  
ráðgert er að eigi sér stað árið 2014.  

 
Kraumur er sjálfstæður sjóður og starfsemi á vegum  
Auroru Velgerðasjóðs sem hefur það meginhlutverk að 
efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi  
og faglegri aðstoð við unga listamenn. Auðvelda  
tónlistarfólki að vinna að listsköpun sinni og koma  
verkum sínum á framfæri. 
 
Tónlistarfólk og hljómsveitir úr öllum geirum tónlistar geta 
sótt um stuðning fyrir verkefni sín. Nánari upplýsingar um 
áður veitta styrki og leiðbeiningar vegna umsókna er að 
finna á 
 
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á  en 
umsóknum og fylgigögnum skal einnig skila bréfleiðis á 
Kraumur tónlistarsjóður / Pósthólf 124, 121 Reykjavík.

Óskum eftir verktökum í 
eftirfarandi verkþætti: 
•  Húsasmiðameistara
•  Raflagnameistara
•  Pípulagnameistara
•  Jarðverktaka
•  Múrarameistara 

 
Áhugasamir hafið samband: 

Framtak | BS eignir ehf
olipall@bseignir.is

Verktakar athugið  
Erum að fara byggja yfir 100 íbúðir  

á næstu tveimur árum.

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Óskum eftir
Atvinnuhúsnæði til sölu og leigu,  

fyrirtækjarekstri, lóðum og 
byggingaframkvæmdum 

á söluskrá okkar. 

Nánari upplýsingar veitir 
Árni  S. Guðmundsson 

s: 898-2018

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
   Skóla 
   Íþróttahópa
   Tónlistarhópa
   Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

   Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
   Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
   Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 20. febrúar 2014  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir í apríl.

Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 8. apríl 2014 teljast ekki styrkhæf.

sími: 511 1144
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Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Logafold 158 - 112 Rvk.

Verð 54,5 m
Herbergi: 6 - Stærð: 210,6 fm

OPIÐ HÚS sunnudaginn 2. feb. kl. 17:00-17:30
Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi.  
Húsið er frábært fjölskylduhús með 4 svefnh. Húsið hefur fengið mjög 
gott viðhald og er almennt í góðu ástandi. Garðurinn er stór og gróinn 
með timburverönd sem snýr í suður. Sólskáli er út frá stofu, þar er hiti 
í gólfi og rafmagns heitapottur sem hægt er að færa út á veröndina 
yfir sumartímann. Örstutt er í skóla, leikskóla og íþróttamiðstöð.

Allar nánari upplýsingar veitir Berglind Hólm lögg. fasteignasali 
í síma 694-4000 eða berglind@fasttorg.is

Berglind  
Hólm 

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sigurður
Gunnlaugsson 
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ 
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

LINDARSEL 10 – 109 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN  1. FEB. KL 14.00 – 14.30

Fallegt einbýlishús með björtum stofum, fallegum garði 
og miklu útsýni við Lindarsel.  Húsið er sérlega hlýlegt 
þar sem loft eru klædd með fallegum panel og innrét-
tingar eru úr ljósri eik.  Arinn er í stofu og er glæsilegt
útsýni úr stofunum.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  
Ljóst eikarparket á gólfum.  Aukaíbúð. 

Upplýsingar veitir Óskar gsm 893 2499

Einbýlishús
Stærð  2 77 f m                         
Verð:  54,9 m

Óskar
Bergsson

sölufulltrúi
gsm: 893 2499

OPIÐ HÚS

Sigurður
Gunnlaugsson 
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ 
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

GÓÐAKUR 1 - 210 GARÐABÆR
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. FEB KL 14:00-14:30

Góðakur 1 er 333m2 einbýli
á besta stað í Akrahverfinu í 
Garðabæ.  Húsið er staðsett
neðst í hverfinu við Arnar-
neslækinn, gengt opnu svæði
milli Túna og Mýrarhverfanna. Í 
húsinu eru fjögur svefnherbergi, 

vinnuherbergi, tvær stofur, eldhús, borðstofa,
sjónvarpshol, tvö baðherbergi, gestasnyrting
og rúmgóður bílskúr (43m2) auk þaksvala
(60m2) og skemmtilega útfærðra útirýma út
úr borðstofu annars vegar og eldhúsi hins
vegar. Í dag er húsið u.þ.b.
fokhelt.

Uppl: Edda Bjarnad. 
löggiltur fasteignasali
gsm: 6-600-700

OPIÐ HÚS 
LAUGARD. 
1. FEB KL 

14:00-14:30

Stærð 333,6 fm                   
Verð 75 m

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 5535 1009

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

stakfell.is

Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Flyðrugrandi 4  Þorrasalir 9-11

Austurkór 43-47 

Opið hús laugardaginn 1. febrúar frá kl. 13:00 – 14:00
Glæsilegar íbúðir á besta stað í Kópavogi. Vandaðar 
eikar innréttingar frá AXIS, tæki frá AEG, stæði í bílageymslu og lyfta í húsinu. Stórar og rúmgóðar 
svalir sem hægt er að byggja yfir. Kjörin staðsetning fyrir áhugafólk um utivist, golf eða hesta-
mennsku. Sjón er sögu ríkari. Sölumenn Stakfells á staðnum. Verið hjartanlega velkomin.

Velkomin í opið hús í dag, laugardag frá kl. 13-14. 

• Fimm herbergja íbúð á besta stað í vesturbænum. 

• Stutt í skóla, íþróttir, sund, verslun og þjónustu. 

• Þetta er frábær íbúð fyrir vaxandi fjölskyldu í þessu rótgróna hverfi. 

• Verð:  42.9 m.

Velkomin í opið hús sunnudag frá 13-14. 
Þessi frábæru raðhús verða til afhendingar í vor. Bæði endahúsin eru enn fáanleg. Húsin eru á einni 
hæð, 3-4 svefnherbergi, með innbyggðum bílskúr og mjög vönduð að öllu leyti. Stór garður í suðvestur 
– óhindrað útsýni. Húsin verða afhent tilbúin fyrir utan gólfefni – lóð grófjöfnuð.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Aðeins örfáar íbúðir eftir!

Kristján hrl.
Löggiltur

Fasteignasali
414-4488

Heimir 
Sölufulltrúii
630-9000

40,0

 Ég sel fasteignir og veiti faglega þjónustu.
       Get bætt mig við eignum á söluskrá.
            Heimir Bergmann S: 630-9000

Höfuðborg fasteignasala Hlíðasmára 2 Kópavogur 

220 Hfj

Sérlega falleg 127,9 fm sérhæð
3 svefnh. sér inngangur og pallur
Áhvílandi lán c.a 27 millj frá Landsb.

Fallegt útsýni
Verð 31,9 millj.

 

Virkilega vandað fjölskylduhús

Baðherbergi nýlega endurnýjað
191,6 fm parhús, fallegur garður

Verð 55,8 millj.

 

Einbýli með aukaíbúð

Möguleiki á 8 herbergjum
Glæsilegt útsýni
Ýmis skipti koma til greina

108 Rvk

Vel skipulögð 67,5 fm 2 herbergja
Er á fyrstu hæð

Getur verið laus við kaupsamning

Verð 19,0 millj.

Opið hús sun 2.feb 14:00-14:30 Opið hús sun 2.feb 16:00-16:30 Bókið skoðun Opið hús sun 2.feb 15:00-15:30
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| FASTEIGNIR | 

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Melhagi 9
Opið hús sunnudag 2. feb  á milli 15.00 og 15.30

Mjög góð og töluvert endurnýjuð 3 herbergja risíbúð á  
eftirsóttum stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Tvö svefnherbergi.  
V. 24,9m. 
 
Nánari uppl. gefur Gylfi Þórisson í síma 822-0700  
eða gylfi@midborg.is

OPIÐ HÚS

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

160 fm.  Sérlega falleg og stórglæsileg penthouseíbúð. 
Efsta hæð. Ca. 95 fm. þaksvalir. 2 stæði í bílgeymslu.  
sjávarútsýni, vandaðar innréttingar, gólfefni og hurðar.
Innfelld lýsing. Aukin lofthæð. 

Frábært útsýni.  Íbúð fyrir vandláta.

LUNDUR - 200 Kópavogi

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Húsið er efst í hlíðinni á kjarri 
vöxnu svæði með fallegu útsýni 
yfir Skarðsheiði og Eyrarvatn. 
Húsið er 56 fm byggt árið 1987. Sólpallur og heitur pottur.  
Í húsinu eru tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti yfir 2/3 hluta 
hússins. Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni. Í heild vel með 
farið hús á einstökum útsýnisstað í aðeins 50 mín akstursfjar-
lægð frá Reykjavík. Samkvæmt skipulagsskilmálum er heimilt 
að byggja aukahús á lóð. Verð 19,9 millj. áhv. óverðtryggt lán 
frá Íslandsbanka upp á 9,4 millj. 
    Skipti möguleg.  
  
Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396 
eða hakon@valfell.is

Sumarhús í Svarfhólsskógi í nágrenni 
við Vatnaskóg, 8600 fm eignarlóð.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

 Verð:  49,9 millj.

Skeiðarvogur1 0 4 
Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Fallegt raðhús samtals 164,9 fm.

• Bílskúr

• Fallegur gróinn garður

•  Frábær staðsetning

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Ólafsgeisli 22

OPIÐ HÚS laugardaginn 1. feb. kl. 13.30 - 14.00.
Glæsilegt og einstakt einbýlishús við Ólafsgeisla Reykjavík.  
Húsið er staðsett við golfvöllinn í Grafarholti og er um glæsilega 
útsýniseign að ræða. Stærð: 396.2 m² Tilboð óskast.  
Seljendur íhuga skipti á ódýrari eign miðsvæðis.

Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali    

OPIÐ HÚS

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Um er að ræða gullfallega nýlega 92,2 fm 3ja herbergja íbúð á  
4. hæð í lyftublokk ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innrétt-
ingar. Parket. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi 
fylgir. Yfirbyggðar svalir í suðvestur.  Íbúðin er fyrir 55 ára og 
eldri. Þvottahús í íbúðinni. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði ca. 22,5 
millj. afborgun 115 þús pr. mán. Íbúðin fæst á yfirtöku þess láns, 
auk þess að greiða sölukostnað. Gerið svo vel að líta við. Það 
verður tekið vel á móti ykkur. Á bjöllu stendur Guðni og Erla.

Skipalón 16 – Hafnarfirði – 3ja herb.- Laus strax 
Opið hús í dag laugardag á milli kl. 13 g 15

OPIÐ HÚS

Einstakt atvinnutækifæri á Höfn í Hornafirði
Humarhöfnin,www.humarhofnin.is, vel rekið og stöndugt 

veitingahús í blómlegum rekstri er til sölu.
Humarhöfnin er staðsett í einu af eldri húsum Hafnar í 
sögufrægri byggingu Kaupfélags Austur Skaftfellinga.

Humarhöfnin er afar vinsæl og í hópi betri veitingastað að 
mati notenda www.tripadvisor.co.uk

Allar frekari upplýsingar  
eru veittar á skrifstofu 
Fasteignasölunnar InnI 
www.inni.is, sími 580-7915
Snorri Snorrason, lögg, 
fasteigna- og fyrirtækjasaliTil sölu 4 glæsilegar íbúðir

Skólavörðustígur 40

• Nýjar Íbúðir í hjarta Reykjavíkur
• Lyftuhús
• 4 íbúðir til sölu og verð frá 43.500.000

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. FEB KL 14:00 TIL 15:00

Brandur Gunnarsson
Löggiltur leigumiðlari.
Miðgarður fasteignasala.
brandur@fastmidgardur.is
Gsm 897-1401

Gunnar Sverrir Harðarson
RE/MAX SENTER 
gunnar@remax.is
Gsm: 862 2001

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Guðbjarni Eggertsson
Löggiltur fasteignasali

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

Til leigu verslunar- eða þjónustuhúsnæði  
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu!

Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  //  www.domusnova.is 

Til leigu 60 - 700 fm verslunar- 

eða þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 

hárgreiðslustofur og fleira. Einnig 150- 

1.500 fm húsnæði með allt að 4 metra 

lofthæð sem hentar undir léttan iðnað, 

lagerrými, heildsölur, verslanir o.fl 

greið aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 

veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Allar nánari upplýsingar  
veitir Sverrir í síma: 661-7000

Nýbýlavegi 8
(gamla Toyota húsinu)

Eign á fjórðu hæð við Austurstræti 10a í hjarta Reykjavíkur um er að ræða rými sem er innrét-
tað sem skrifstofur í dag og er mikið útsýni yfir Austurvöll og Alþingishúsið og Austurstræti. 
Miklir möguleikar eru í þessari eign sbr 10-12 hótelíbúðir osfrv. Lyfta er í húsinu og er sameign til 
fyrirmyndar. Eignin er laus til afhendingar strax !! Möguleiki á að yfirtaka lán frá Virðingu uppá 
47.450.000. Allar upplýsingar í síma 615 8200   

Stærð: 286,4 fm
Byggingarár: 1931
Fasteignamat: 43.290.000

Austurstræti 10a
Reykjavík

Verð:
Tilboð

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Domusnova kynnir í einkasölu Túngötu 19 á Hvanneyri um er að ræða vel byggt parhús með 
þremur svefnherbergjum og innbyggðum bílskúr á barnvænum stað í 10 mínútna fjarlægð frá 
Borgarnesi. Eign sem hentar fjölskyldufólki og er möguleiki á að hafa fínar leigutekjur á þessu 
svæði þar sem vöntun er á góðu húsnæði. Seljendur skoða skipti á eign/íbúð á Akranesi.

Stærð: 137,7 fm
Herbergi: 3
Byggingarár: 1998
Fasteignamat: 19.500.000

Túngata
Hvanneyri

Verð:
25.900.000

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Stórglæsileg hæð og ris, 200fm. 6 svefnherbergi, 2 stofur, hol og 3 baðherbergi/salerni. Risið 
allt endurnýjað. Franskir gluggar. Fallegt eldhús. Einstök fjölskyldueign á besta stað í Hlíðunum. 
Skipti möguleg á minni eign í hverfinu. Upplýsingar veitir Axel lögg. fasts. í síma 647 2827. Sjón er 
sögu ríkari.

Stærð: 200,6 fm
Herbergi: 8
Byggingarár: 1947
Fasteignamat: 46.200.000

Blönduhlíð 5
Reykjavík

Verð:
Tilboð

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.
axel@domusnova.is
Sími: 647 2827

Stærð: 157,2 fm
Byggingarár: 1975
Herbergi: 3
Fasteignamat: 29.400.000

Dverghamar
Vestmanaeyjar

Verð:
34.900.000

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Mjög vandað einbýlishús með bílskúr á stórbrotnum stað innst í botlanga með glæsilegu 
útsýni. Húsið hefur verið endurnýjað á vandaðan hátt og er þetta eign sem við mælum 
með ! Stutt er í alla þjónustu sem og golfvöllinn ofl. Þetta er eign sem hentar vel til 
útleigu fyrir félagasamtök osfrv.







NÝ HÓTEL-
BÓKUNARSÍÐA

Vildaráskrifendum býðst ódýrari hótelgisting um allan heim
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Hotels.com:
125.000 kr.

Gerðu verðsamanburð í dag!

Booking.com:
134.100 kr.

Vildarverð:
83.700 kr.

Raundæmi: (miðast við bókun 16. janúar)
• 4 nætur fyrir 2
• frá 19. – 23. febrúar
• morgunmatur
• frí afbókun

Grand Hotel ****
Kaupmannahöfn

ALLT AÐ

50.000 KR.

SPARNAÐUR!
ALLT AÐ

50.000 KR.

SPARNAÐUR!

HHOOOOOOTEL EXPRESSTEL EXPRESSSSSERRPXPELLTTTTEE ERP
INTERNAT R ANTT TIONALT O AN



BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 3.990.000.-
LAND ROVER RANGE ROVER HSE 
DÍSEL.Árgerð 2005,ekinn aðeins 
126.þ km,sjálfskiptur,er á staðnum.
Rnr.104160. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

BESTA VERÐIÐ !
Range Rover Sport Supercharged 
11/05 (mód 2006) ek110 þ.km 
Glæsilegur jeppi hlaðinn búnaði, 
innfluttur af umboði Verð núna 3.6 
mil !!! ( 864 8989 )

BESTA VERÐIÐ !
VW Passat VR6 4Motion 4X4 
Trendline 02/2001 ek 145 þ.km leður 
, 19” felgur góð dekk ofl verð aðeins 
699 þús !!!!!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

CHRYSLER Town - country limited 
awd. Árgerð 2003, ekinn 127 Þ.MÍLUR, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Rnr.104977.

 FORD Explorer eddie bauer 4x4. 
Árgerð 2008, ekinn 161 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.890.000. 
Rnr.300369.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18

www.planid.is

SUZUKI Swift. Árgerð 2012, ekinn 42 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.190.000. 
Rnr.210200.

MERCEDES BENZ G gl 500 4matic 
(886). Árgerð 2007, ekinn 67 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.990.000. 
Rnr.140977.

KIA Ceed lx 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð 
2011, ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000. Rnr.990712.

KIA Sorento. Árgerð 2007, ekinn 
92 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.890.000. Rnr.140985.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

POLARIS Iq 800 sp euro. Árgerð 2009, 
ekinn 5 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.190.000.Gott eintak Rnr.133006

YAMAHA Fx nytro rtx 40th. Árgerð 
2008, ekinn 4700 KM, Flottur sleði 
belti orðið slitið.. Verð 890.000. 
Rnr.286233

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.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

FLOTTUR 7 MANNA.
Mjög góður Nissan Patrol árg 
2005 Ný kominn úr klössun, nýtt 
olíuverk,bremsur frama/aftan.DVD 
33” dekk.Ekinn 154. Þkm.Einn eigandi.
TILBOÐSVERÐ 2.790.000. Gott lán ákv 
Raðno.221693 gsm 775-1333

RÚMGÓÐUR 
FJÖLSKYLDUBÍLL

Þessi fíni Peugeot 407 STW,sjálfsk.,ný 
dekk gott ástand, glerþak, ný 
tímareim. Tilboðsverð kr 1.890.000.- 
Rnr. 221025 gsm 7751333

FORD WINDSTAR 7 MANNA . Árg. ‚04 
ek. 170þús. Bíll í fínu lagi á fínu verði. 
Aðeins kr 690.000 þús.VISA/EURO 
GREIÐSLUR. Rno. 194027

AUDI A4 QUATTRO
Flottur Audi árg.2005 með öllum 
búnaði.Lítið ekin, gott ástand. Verð Kr. 
2.790.000.- Rno. 193892

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

YAMAHA V-Star. Árg 2000, ek. 39 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar, Hjólið lítur rosalega vel 
út, Töskur, Verð 490.000. Rnr.151024. 
Er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Mercedes Sprinter CDI 318 -Turbo 
Diesel 184 hö.,sjálfsk. árg. ‚09, ek. 77þ.
km Skráður 4 manna, tekur 10-12 
sæti. Einn eigandi, einkabíll Aukahl. 
Olíukynding, topplúga, rafdrifin 
hliðarhurð, litað gler Þetta frábæra 
eintak er til sölu á frábæru verði: 5.7 
mkr. Uppl. í s. 6931063

Nissan Almera 2005 ný skoðaður. Ek. 
140 þús. Ssk, topplúga með meiru. 
Verð 690.000. Uppl. 822-5630.

VILTU SELJA BÍLINN - HÆRRA 
UPPÍTÖKUVERÐ...Sendu okkur 
upplýsingar í gegnum www.seldur.is og 
við sendum þér staðgreiðslutilboð!

Til sölu Renault Scenic Megane árg. 
‚02 ek. 191 þús. 4x4 krókur, sk.‘14 
v.320þús. Uppl. í s. 6967003.

NISSAN TILBOÐ 225ÞÚS !
Nissan almera árg. ‚00 ek. 190þús 
1400 beinsk. eyðir engu, góð 
nagladekk sk. ‚15 Verð 225þús S. 891 
9847.

MAZDA 3 Á TILBOÐI 1.290Þ
Til sölu Mazda 3 Sport árg 2005 ek. 
aðeins 92.þ km sjálfskiptur, álfelgur 
og topplúga gott viðhald ný smurður 
nelgd vetrardekk og sumardekk á 
álfelgum bíll í topp standi ásett verð 
1.590.þ fæst á 1.290.þ stgr...uppl í 
896-5290

TÖFF SPARIBAUKUR 1.390Þ. 
STGR.

Til sölu Mini one Disel árg 2003 ek. 
112.þ km gott eintak eyðsla ca 5.L 
fæst á 1.390.þ stgr. eða tilboð. uppl í 
síma 896-5290

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Til sölu traustur gullmoli, Svartur 
Skoda Octavia árgerð 2008, bensín, 
ekinn 113.000 km. Ný tímareim, 
bremsur yfirfærðar, einn eigandi, Bíll í 
toppstandi. Ásett verð 1.800 þús. Sími: 
6619817

Til sölu Toyota Corolla árg.‘04 
skoðaður. Góður bíll. V.840þús. Uppl. í 
s. 822 1574

HONDA CRV
Til sölu Honda CRV árg. 2/2003, 
rauð ekinn 180.000, nýleg vetradekk, 
sumardekk, dráttarkrókur. Verð 
950.000. Uppl. í s. 862 0757

Til sölu Opel astra station árg.‘99 í 
góðu lagi. Alger sparibaukur. V. 300þús. 
sumar og vetrar dekk. Uppl. í s. 846 
8643.

Til sölu Subaru Impreza árg. 2008, 
bein.sk., ekinn aðeins um 83.000 km. 
Rafmagn í rúðum, hátt og lágt drif. 
Verð - tilboð. Upplýsingar í s. 698 
1348.

TILBOÐSVERÐ. Renault Master 
beinsk. (stutt lágþekja) árgerð 2005 
ekinn 118.000 km Ný tímakeðja, nýir 
bremsudiskar að aftan. Sumar og 
vetrardekk. Verð:1,100.000 uppl í síma 
696-1111.

Til sölu Mitsubishi Pajero árg. 03. 3,2 
disel. ek 230þús. uppl. 6982247 Svavar

Til sölu Kia Sportage 2001 bíll í 
góðu standi tilboð óskast nánari 
upplýsingar í s:8617050

Möguleiki á allt að 100% visa/eða 
euro láni YAMAHA Rs vector er. 
Árgerð 2008, ekinn -1 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.191831.
Sím 6914441

Möguleiki á 100% láni  visa/ eða euro 
POLARIS Iq 800 sp euro. Árgerð 2009, 
ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.180.000. Rnr.191866.Sími 6914441

Tilboð 499.999.- 100% visa eða euro 
lán BMW 3. Árgerð 1999, ekinn 161 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 590.000. 
Rnr.107610. 691-4441

CADILLAC ESCALADE 4 DR V8 
METAN Árg. 2004 Nýsk. 10 / 2004 ek. 
85 þ.km. Næsta skoðun 2014 Verð kr. 
2.390.000 Uppl. í s. 773 5252

Isuzu Trooper‘99 módel. Mjög 
lítið keyrður. Tilboð óskast. Uppl s: 
8493230

Suzuki Ignis 4X4 Sjálfskiptur 01/2005 
Ek. 75þ. Bíll í fínu standi. Uppl. 896 
2345.

Vel með farinn VW Golf Trendline 1.6 
árgerð 2007 ek. 53.000 km, bensín, 
sjálfskiptur með topplúgu, grár á lit, 
skoðaður 2014 Verð 1.690.000- Uppl. í 
síma 696 3989

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Bílar til sölu

ÓDÝR SSK. 35” DÍSEL..!
Rexton árg 2002 ssk dísel ek. 192.þ 
km ný nelgd 35”BFG dekk kastarar 
og grind, dráttarbeisli. ofl bíll í topp 
standi. ásett verð 1.290.þ Tilboð 
óskast uppl í síma 896-5290

Isuzu Trooper‘00, Ek.181þ. Næsta 
skoðun okt 2014. 5 gíra. Beinskiptur. 
3,0 cc Heilsársdekk. Mikið 
endurnýjaður.Mjög góður bíll. Verð 
550þ. Uppl. í s: 8651655.

Til sölu Dogde Ram 2500. Árg. ‚07, ek. 
60þús. Uppl. í s. 8934515.

Opel Vectra árg. ‚98. Ssk., og nýsk. Ný 
tímareim, vatnsdæla, bremsur og ný 
dekk. Lítið keyrður. V. 290 þ. S. 845 
2353.

 250-499 þús.

GLÆSILEGUR - 
TILBOÐ 480ÞÚS !

PEUGEOT 307 XR árg.‘02 ek. 139þús 
beinsk. vel með farin bíll sem eyðir 
litlu. Ásett verð 650þús tilboð 480þús 
möguleiki á 100% visa/euro 36 mán. 
s.841 8955.

SJÁLFSKIPTUR GOLF - 
320 ÞÚS!

VW GOLF COMFORTLINE 1,6 árg‘ 
98 ek aðeins 162 þús, sjálfskiptur, 5 
dyra, með skoðun og í góðu standi 
ásett verð 450 þús TILBOÐ 320 ÞÚS 
möguleiki á allt að 100 visa/euro 
S.841 8955.

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-300 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Fornbílar

FORNBÍLL
Mercedes benz 220 SB 1960 
mdl. Þarfnast uppgerðar, mikið af 
varahlutum fylgja með. Uppl í s. 
8963470

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Vinnuvélar

Terex TL80 hjólaskófla til sölu. Árg. 
2011, ek. 600 klst. Fjölplógur og keðjur 
fylgja. Verð 8.790 þús. án VSK. Uppl. í 
s. 866-8125

Hitachi ZX35 Árg 2004 3.3 tonn 1.700 
vinnustundir. Nánari uppl: hh@velafl.is 
/ 575-2400 www.facebook.com/velafl

SAMASZ salt og sanddreifarar 0,4 
rúmmetrar frá kr. 359 þús fyrir utan 
vsk. Búvís sími: 465 1332 www.buvis.is

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR 
TIL SÖLU.

 TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, 
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK. 
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til 
greina. Tilboð óskast . Uppl síma 
696-1001

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

 Hreingerningar

Tek að mér hreingerningar í 
heimahúsum er vön og vandvirk. S. 
894 2891, Eva.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

25% vetrarafsláttur af öllum 
mælingum. Frítt verðtilboð. S. 778 
0100.

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. fl. 
Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 866 
9784 & 775 6622.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

FLÍSALAGNIR OG MÚRVERK
Vönduð vinna. Hörður Hafsteinsson 
ehf. S. 898 0565.

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

AH-RAF

Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

MYGLUHREINSUN
sérhæfðir verktakar fyrir kröfuharða. 
Mannvist&mannvirki mannvist@
mannvist.is 5195700

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu gamall rakarastóll ca. 60 
ára. Nýmálaður og yfirfarinn m/
upprunalegu leðuráklæði. Uppl. í s. 
896 3470

JÁRNSTIGI TIL SÖLU
Er með til sölu sérsmíðaðan járnstiga 
með marmaraþrepum. Stiginn er fyrir 
gat sem er 280,0 x 210,0 og hæðin 
er 375,0 Verð 590.000 kr. Uppl í síma 
821-4812

Nýtt Panasonic sjónvarpstæki selst 
með afslætti. Upplýsingar í síma 
534-8555.

 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

Opið alla daga 11-18, 
Kringlan - 3. hæð 

( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í úrvali. 
Tökum harmonikkur í umboðssölu. 
Borsini Super star. www.egtonar.is 
Sími 824 7610 & 660 1648.

Lítið notað og vel með farið píanó til 
sölu. Uppl. í s. 899 3133.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

WE-VIBE II, III OG IV
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár 
í röð. Viamax fullnægingarkremið 
sem virkar o.fl. 50 Shades of Grey 
vörurnar og allt það vinsælasta í dag. 
Millifærsla, greiðslukort og netgíró. 
Sendum um allt land. www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & III- NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna. 
ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC. 
Byrja/Starting: 10/2, 10/3, 7/4, 5/5. 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur 5 x í 
viku- 4 weeks, 5 days a week. www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

LANGAR ÞIG Í HUND?
Hundaræktarfélag Íslands er 
aðili að FCI, alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga, sem tryggir 
rekjanleika ættbóka, beitir sér 
fyrir hreinræktun og kynbótum 
hundategunda. HRFÍ stuðlar 
að góðum samskiptum á milli 
hundeigenda, yfirvalda og almennings. 
Leitaðu upplýsinga á vefsíðu félagsins, 
www.hrfi.is

 Antík

ANTÍK -& 
HÚSGAGNAVIÐGERÐIR
Allskyns sérhæfðar viðgerðir 
og uppgerð á gömlum/antík 

húsgögnum. Einnig viðgerðir á 
antík og listmunum ýmiss konar. 
Áralöng reynsla. Sími: 892-3041 

Ólafur 

GEYMIÐ AUGLÝSINGUNA

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 l

eiga@leiguherbergi.is

Vantar íbúðar og atvinnuhúsnæði á 
leiguskrá, upplýsingar í síma 517-0150.

Til leigu 90 fm. íbúð á 13. hæð í 
Ársskógum 8, fyrir 60 ára og eldri. 
Leigist með eða án húsgagna. 
Aðgangur að þjónustu m.a. mötuneyti 
og fl. Leiguverð 140 þús. p. mánuð. 
Uppl. í s. 856 5877/554 4777 eða 
fagvirkni@fagvirkni.is

Tveggja herb. íbúð til leigu 50 ferm. 
Brieatún. 135þús. á mán. innif. hiti og 
rafmagn. Uppl. í s. 7782828. Hringja 
eftir kl. 12.00.

Góð 3herb. íbúð 95ferm. í 108R. til 
leigu. Reyklaust og dýrahald ekki leyft. 
Reglusemi. Uppl. á kjarrid@gmail.com 
eða í s: 898 3496.

Herbergi til leigu í miðbæ Rvk. 
s:6615219

Laus strax björt 2herb. íbúð til leigu. 
Reyklaus. s. 6630588 eða sms.

Hlýleg 60 fm. íbúð í Vesturbænum til 
leigu frá 01. mars. Verð 115 þ. Uppl. í 
s. 693 8599.

Ca. 35 fm herbergi á góðum stað 
í Garðabæ til leigu. M/aðgang að 
eldhúsi, WC og þvottahúsi. Leiga 75 
þús.pr. mán. Uppl. í s. 868 2480

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.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU VERSLUNAR 
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyota húsinu) Til leigu 

60 - 700 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira, einnig 
150- 1.500 fm húsnæði með allt 
að 4 metra lofthæð sem hentar 
undir léttan iðnað, lagerrými, 
heildsölur, verslanir o.fl greið 

aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í 

s. 661-7000

SNIÐUG FJÁRFESTING
Lítið atvinnuhúsnæði til sölu í 
Glæsibæ. Uppl. í s. 6599508

Verkstæði/vinnustofa á skemmuvegi 
100fm. Vinnusalur, klósett, skrifstofa 
og innkeyrsludyr. Frá 1. feb. 772 3282.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

SVEPPARÆKTUN Í 
HAFNARFIRÐI

Starfskraft vantar í 50-100% starf. 
Skilyrði að vera líkamlega hraustur og 
hafa bílpróf, kostur að hafa reynslu 
af bústörfum. Þarf að geta unnið 
sjálfstætt. Uppl. í síma 860-0817 um 
helgar og eftir kl. 18 virka daga.

SÓLAR EHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari 
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýarveg 
8, 104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs, part 
time. More info at Sólar office 
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between 
10-16. Must speak icelandic or english.

BAKARI ÓSKAST !
Óskum eftir að ráða 

hörkuduglegan bakara.
Vinsamlega sendið umsókn á 

joifel@joifel.is

Til leigu nýmáluð 3ja herb. 86 fm. 
íbúð í Seljahverfi. Laus strax. kr. 
140.000 á mán og bankaábyrgð. Hiti 
og rafm. innifalið. Eggert s: 893 1819.

 Atvinna óskast

65 ára mann vantar vinnu. Margt 
kemur til greina. Húsasmiður að 
mennt. S. 844 7901.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

HEITT OG GOTT!
Nú eru margar nýjar upptökur hjá 
kynl.sögum Rauða Torgsins! s. 905-
2002 eða 535-9930.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

til leigu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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ar með tilliti til þess sem verið er að 
flytja. Það skiptir líka máli að skipu-
leggja slíkan flutning í góðu sam-
starfi við tollayfirvöld svo allt gangi 
vel fyrir sig. Mikill undirbúningur 
og náið samstarf við marga aðila er 
nauðsynlegt til að verkin gangi upp 
og stundum krefjast verkefnin þess 
að unnið sé allan sólarhringinn.“

Krefjandi verkefni 
Flutningar til og frá Grænlandi hafa 
líka verið hluti af starfsemi Jónar 
Transport undanfarin ár. Kristján 
segir slík verkefni oft mjög krefj-
andi enda oft engar vegasamgöng-
ur milli byggðarkjarna og siglingar 
til byggðarlaga á austurströndinni 
leggjast niður stóran hluta ársins 
vegna hafíss. „Því er mikilvægt að 
þekkja vel allar lausnir sem í boði 
eru og geta brugðist við breyting-
um sem verða með skömmum fyrir-
vara, meðal annars vegna snöggra 
veðurbreytinga. Við höfum byggt 
upp sterkt tengslanet sem nær til 
allra byggðarkjarna á Grænlandi og 
vinnum í samstarfi við sterka inn-
lenda aðila þar en við bjóðum upp 
á mjög hagstæðar flutningslausnir 
bæði á sjó og í lofti.“

Kærkomin vítamínsprauta
Erlend kvikmyndaverkefni hafa 
verið kærkomin vítamínsprauta 
fyrir íslenskt efnahagslíf á síð-
ustu árum og um leið verið gríðar-
lega mikilvæg landkynning fyrir 
ferðamannaiðnaðinn. Jónar Tran-
sport hefur lagt allt kapp á að veita 
þessum verkefnum framúrskar-
andi þjónustu hvenær sem er sól-

Lykilatriði er 
að finna réttu 
vélarnar í verk-
efnin og réttu 
stærðirnar 
með tilliti til 
þess sem 
verið er að 
flytja. Einnig 
skiptir máli að 
skipuleggja 
flutning í góðu 
samstarfi við 
tollayfirvöld.
MYND/ÚR 
EINKASAFNI

arhringsins enda þurfa allir hlut-
ir að vera á réttum stað á réttum 
tíma þegar tökur hefjast. „Flutn-
ingar vegna kvikmyndaverkefna eru 
mjög sértækir þar sem flutningstím-
inn er jafnan í forgrunni. Búnaður-
inn er einnig oft mjög dýrmætur og 
viðkvæmur og því þarf að huga vel 
að pökkun, merkingum og flutn-

ingsleiðum.“ Frá árinu 2011 hefur 
Jónar Transport séð um flutninga 
fyrir sjö stórar Hollywood-myndir 
sem og fleiri minni verkefni. Sum-
arið 2012 var hins vegar minnisstætt 
fyrir þær sakir að fjórar stórmynd-
ir frá Hollywood voru teknar upp á 
landinu; Oblivion, Noah, The Secret 
Life of Walter Mitty og Thor 2.

s Jóns
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5. Þegar farið er í gegnum eld-
húsið er best að losa sig við allt 
sem ekki er verið að nota. Settu 
lausa hluti á borð við hnífapör 
og annað smálegt úr skúffum í  
dósir, box og önnur ílát. 
Nýttu líka glæra poka með 
rennilás til að geyma ýmislegt 
smálegt. 

6. Þegar stærri hlutir eru tekn-
ir í sundur, á borð við borð , hill-
ur og skápa, er gott að geyma 
verkfæri í einum vel merktum 
poka eða kassa til að auðvelda 
samsetningu á nýja staðnum. 
Skrúfum er gott að tylla og jafn-
vel líma aftur í þau göt sem þær 
eiga að vera í. 

Ef gott skipulag er haft að leiðarljósi frá 
upphafi flutninga ganga þeir yfirleitt mun 

betur en ef öllu er hent óflokkuðu í kassa.

1. Sankaðu að þér öllu því sem 
er nauðsynlegt til að gera pökk-
unarstarfið auðveldara. 

Sterkir kassar í nokkrum stærðum
Kúluplast
Dagblöð
Skæri
Sterkt límband og statíf
Merkimiðar
Merkipenni

2. Pakkaðu þungum hlutum á 
borð við bækur í minni kassa svo 
þeir verði ekki of þungir. Í stærri 
kössum skulu þyngri hlutir vera 
neðst og þeir léttari efst. Pakkið 
hverjum hlut í dagblöð eða kúlu-
plast ef þeir eru viðkvæmir. Ekki 
pakka of miklu í kassa svo hætta 
sé á að hann fari á límingun-
um. Ef of rúmt er um hluti í kass-
anum, fylltu þá upp í hann með 
dagblöðum eða öðru viðlíka.

3. Pakkaðu öllu því sem á að 
fara í sama herbergi í sama kassa 
og merktu hann herberginu. Það 
auðveldar leikinn þegar tekið er 
úr kössum að vita í hvaða herbergi 
hann á að fara. Taktu fyrir eitt her-
bergi í einu, pakkaðu fyrst litlum 
munum til að koma þeim frá. 
Merktu á kassann hvað er í honum.

Pakkað og flutt á skilvirkan máta
Margir fyllast kvíða yfir því að þurfa að pakka og flytja heila búslóð. Sérstaklega getur það sýnst óvinnandi verk eftir margra ára 
búsetu á sama stað enda safnast óhjákvæmilega ýmislegt í geymslur og skápa sem fara þarf í gegnum fyrir flutninga. Gott er að 
fylgja nokkrum reglum við undirbúning flutninganna en lykilatriði er þó að hafa tímann fyrir sér.

Sankaðu að þér öllu því sem er 
nauðsynlegt til að gera pökkunar-
starfið auðveldara.
NORDICPHOTOS/GETTY

4. Pakkaðu og merktu kassa 
sem opna á fyrst af öllum þegar 
komið er á áfangastað. Í kassan-
um eiga að vera ómissandi hlut-
ir sem notaðir voru fram á síðasta 
dag, líkt og uppþvottalögur, kló-
settpappír, plastdiskar og hnífa-
pör og ýmislegt það sem fjölskyld-
an þarf að nota áður en hægt er að 
taka upp úr öllum kössunum.

7. Settu allan rafeindabúnað 
eins og fjarstýringar, millistykki 
og straumbreyta á einn stað.

8. Staflaðu kössunum þegar 
búið er að loka þeim. Gott er að 
nýta eitt herbergi undir kassana, 
þannig er hægt að klára að þrífa 
hinn hluta hússins.

Sendibílastöðin Flutningur.is 
býður upp á alhliða f lutninga og 
bílstjórar fyrirtækisins taka að sér 
ýmis verkefni. „Við bjóðum upp á 
allar stærðir sendibíla og einsetjum 
okkur að veita trausta, örugga og 
umfram allt góða þjónustu við fyr-
irtæki og einstaklinga,“ segir  Krist-
ján Kristjánsson flutningstæknir. 
„Bílaflotinn hjá okkur er fjölbreytt-
ur og bílstjórarnir hafa góða þekk-
ingu og reynslu af flutningum, vöru-
dreifingu og hvers kyns aðstæðum 
sem komið geta upp varðandi flutn-
inga og akstur. Sjálfur er ég búinn 
að vera í þessum bransa í þrjátíu ár 
og ætti að vera búinn að öðlast ein-
hverja tækni.“

Nú er verið að taka í notkun 
gámaflutningabíl fyrir tuttugu feta 
gáma hjá Flutningi.is og stendur til 
að bjóða upp á þá nýbreytni að fá 
gám á staðinn. „Þannig getur fólk 
haft sína hentisemi. Þetta kemur 
sér vel fyrir þá sem þurfa að afhenda 
sína íbúð strax en fá ekki nýju íbúð-
ina afhenta fyrr en seinna. Líka fyrir 
þá sem vilja raða í gáminn í róleg-
heitum og vilja ekki flytja í einum 
hvelli.“

Flutningur.is hefur öll nauðsyn-
leg léttitæki sem til þarf í flutninga 
hvort heldur sem er á vörum, bílum, 
búslóðum eða vélum. „Við tjöldum 

því sem til þarf hverju sinni. Við 
tökum að okkur margslungin verk-
efni, til dæmis höfum við tekið þátt 
í gerð auglýsingamynda fyrir bíla og 
sáum þá um að flytja bílana og einn-
ig voru bílarnir okkar notaðir sem 
verkstæði. Þetta er lýsandi dæmi um 
það hversu fjölþætt verkefni við tök-
umst á við,“ segir Kristján. 

Einnig er hægt að leigja búslóða-
lyftu hjá fyrirtækinu og má sjá 
kynningarmyndband á heimasíðu 
Flutnings.is þar sem hægt er að sjá 
hvernig lyftan virkar. Þá má einn-
ig fá afnot af stórum sendibílum 
þar sem opna má aðra hlið bílsins 

alveg upp á gátt. „Það er mjög gott 
til dæmis við lestun vörubretta en 
Flutningur.is tekur að sér vörudreif-
ingu ásamt almennum búslóða-
flutningi og píanóflutningum.“ 

Nánari upplýsingar um fyr-
irtækið má fá á heimasíðu þess, 
Flutningur.is. 

Flutningstæknir 
með 30 ára 
starfsreynslu
Flutningur.is tekur að sér vörudreifingu og almenna búslóðaflutninga. 
Flutningur.is er með átta sendibíla, bæði litla og stóra, kranabíla og hvers kyns 
léttitæki. 

Kristján og félagar hjá Flutningi.is flytja 
meðal annars búslóðir og píanó og sinna 
fjölbreyttum öðrum verkefnum.  

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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  Ég myndi þurfa 
að úllendúllendoffa 

eina af plötunum hans 
Skúla Sverris, og sömu-

leiðis myndi ég úllen-
dúllendoffa gömlu 

Woody Allen-myndirnar.

ÞESSAR EIGA SAMANLAGT 36 GRAMMY-VERÐLAUN
Fimm öflugar tónlistarkonur voru á meðal verðlaunahafa á nýafstaðinni Grammy-verðlaunahátíð sem var haldin í Los Angeles. 

2  Kacey Musgraves hreppti sín 
fyrstu Grammy-verðlaun fyrir 

bestu kántríplötuna, Same Trailer 
Different Park, og besta kántrílagið.

15  Alicia Keys hefur unnið til 
fimmtán Grammy-verðlauna, 

nú síðast fyrir bestu R&B-plötuna, 
Girl On Fire.

7  Rihanna hefur hlotið sjö 
Grammy-verðlaun á ferli sínum, 

nú síðast fyrir bestu samtímaplöt-
una, Rihanna Unapologetic.

10  Adele hefur fengið tíu 
Grammy á ferli sínum, nú 

síðast fyrir besta lag samið fyrir 
sjónræna miðla, Skyfall. 

2 Lorde hlaut sín fyrstu 
Grammy-verðlaun um síðustu 

helgi fyrir bestu popp-sólóframmi-
stöðuna og lag ársins, Royals.

1 Hvað halda margir um þig 
sem er alls ekki rétt? Að 
ég sé lágvaxnari en ég er.

2 Hvað kæmi fólki sem 
kynntist þér mest á óvart? 
Ég get ekki greint frá 

því opinberlega af því það er 
leynipartítrikkið mitt, en það 
hefur með hnefa að gera.

3 Hvað kemur út á þér tár-
unum? Ég er svo væmin 
týpa að það þarf lítið til 

að fá mig til að gráta. Að horfa 
á vini mína spila á tónleikum 
vökvar oft hvarmana mína.

4 Hvað gerir þig pirraða? 
Flug-vökvabannið. Það 
gerir mig 

alveg brjálaða.

5 Hvað er fyndnast í heimi? 
Naggatapas.

6 Er líf á öðrum 
hnöttum? 
Alveg örugglega.

7 Hvert er fallegasta hljóð 
sem þú hefur heyrt? 
Hljóðin í syni mínum sem 

er að læra að tala.

8 Hvað gerirðu þegar 
allir aðrir eru sofnaðir? 
Oftast geri ég jóga eða vinn 

aðeins. Annars reyni ég nú að 
fara ekki svo seint að sofa sjálf.

9 Hvaða frægu persónu 
ertu skotin í? Sherlock 
Holmes.

10 Ef þú mættir taka eina 
bók, eina plötu og eina 
bíómynd með þér á 

eyðieyjuna, hvað yrði fyrir val-
inu? Ég myndi taka eina af fjöl-
mörgu jógabókunum mínum, ég 
myndi þurfa að úllendúllendoffa 
eina af plötunum hans Skúla 
Sverris, og sömuleiðis myndi ég 
úllendúllendoffa gömlu Woody 
Allen-myndirnar.

11 Hver er fyrsta minn-
ingin þín? Að sitja úti í 
bakgarði í Amsterdam 

og tala við snigla.

12 Hvað verðurðu að gera 
eftir fimm ár? Ég hef 
aldrei gert neitt annað 

en að spila tónlist, svo mér 
finnst líklegast að ég verði bara 
að spila tónlist.

13 Popp eða klassík? 
Absolút hvort tveggja 
og öll tegund tónlistar. 

Allt er betra.

14 Hver var æskuhetjan 
þín? Ömmur mínar og 
Madonna.

15 Er ást í tunglinu? 
Ég hélt að væri 
alltaf talað um ost 

í tunglinu?

YFIRHEYRSLAN HILDUR INGVELDARDÓTTIR GUÐNADÓTTIR 
SELLÓLEIKARI OG TÓNSKÁLD

Talaði við snigla í 
garði í Amsterdam

➜ Gerir sólóplötu
Hildur er að undirbúa nýja 
sólóplötu sem kemur út síðar á 
þessu ári en hún er á samningi 
hjá breska útgáfufyrirtækinu 
Touch. Hún er einnig að vinna 
að kvikmyndatónlist með 
Jóhanni Jóhannssyni. Tón-
verk eftir Hildi var frumflutt 
á tónlistarhátíðinni Myrkum 
músíkdögum í gær. Á meðal 
flytjenda sem hún 
hefur starfað 
með eru Skúli 
Sverrisson, The 
Knife, Jóhann 
Jóhannsson, 
Nico Muhly, 
Valgeir 
Sigurdsson, 
Ben Frost 
og Jamie 
Lidell.
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Illugi Jökulsson 
hreifst í æsku af 

sögunni góðu 
um Ísraelsmenn 

sem brutu 
niður múra 
Jeríkó með 
lúðrablæsti 
en las ekki 
framhaldið 

fyrr en 
löngu síðar.

  Og ég 
kinkaði 

hugsandi 
kolli þegar 

ég las nokkr-
um árum 

seinna 
bókina Voru 

guðirnir 
geimfarar? 
eftir Erich 

von Däniken 
þar sem 

hann álykt-
aði að hrun 

múranna 
hefði stafað 

af því að 
Ísraelsmenn 

hefðu fengið 
einhver 
ógurleg 

háþróuð 
hljóðbylgju-
vopn að láni 

hjá vinum 
sínum 
geim-

búunum.

Heldurðu ekki að þú verðir bara 
prestur?“ spurði afi minn einu 
sinni. Hann var sjálfur prest-
ur, séra Jakob, merkisklerkur í 
Reykjavík á sinni tíð, og ég held 
að honum hafi í aðra röndina 

leiðst að enginn af sonum hans þremur hafi 
fetað í fótspor hans. 

Sjálfur var hann kominn af prestum langt 
aftur í ættir. En fyrst synirnir fengust við 
annað, þá batt hann vonir sínar við barna-
börnin, líklega helst okkur strákana, því þá 
var enn engin kona orðin prestur á Íslandi, 
þótt afi hafi reyndar verið með frjálslynd-
ustu prestum og áreiðanlega ekkert haft á 
móti því. En þá spurði hann sem sagt mig 
hvort ég yrði ekki bara prestur.

Ég var að mig minnir bara sex ára eða 
þar um bil og í heimsókn hjá afa og ömmu, 
og fannst mikið alvörumál að vera spurð-
ur að þessu – þótt auðvitað hafi afi fyrst og 
fremst verið að gera að gamni sínu, og erfði 
það aldrei við mig seinna að ég fór ekki í guð-
fræði. En þegar hann spurði sem sé, þá tók 
ég þetta afar hátíðlega og fannst að ég yrði að 
kynna mér málið vandlega, ef þetta yrðu nú 
örlög mín, að ganga um í svartri hempu með 
pípukraga og lesa eitthvað upp úr Biblíunni 
eins og afi gerði. Og ég fór að fletta þykkum 
Biblíubókum sem afi átti margar og glæsi-
lega myndskreyttar og þar rakst ég á þá 
mynd sem fylgir þessari grein, þetta er mynd 
af því þegar Ísraelsfólk undir forystu Jósúa 
lagði undir sig Jeríkó með því að blása í lúðra.

Móse drekkti her faraós
Hún dúkkaði óvænt upp í tölvunni minni 
um daginn þegar ég var að skoða eitthvað 
allt annað en Biblíusögur, þá mundi ég svo 
greinilega eftir því að hafa rannsakað hana í 
krók og kring þegar ég var strákur. Og hrif-
ist af – það var engin smáræðis hugmynd að 
fella borgarmúra með lúðrablæstri.

Ég kunni þegar söguna í stórum dráttum 
og kynnti mér hana betur í Biblíusögubók 

„OG ÞANNIG NÁÐU 
ÍSRAELSMENN BORGINNI“

LÚÐRABLÁSTUR 
VIÐ JERÍKÓ

sem rak á fjörur mínar. Ísraelsmenn höfðu 
verið lengi búsettir í Egyptalandi þar sem 
þeir voru kúgaðir og smáðir þegar á leið 
dvölina. Að lokum leiddi Móse þá burt úr 
landi, drekkti her faraós í leiðinni og eftir 
furðu langan tíma í eyðimörkinni var allur 
hópurinn kominn aftur til Palestínu, þar 
sem Ísraelsmenn höfðu búið nokkrum öldum 
fyrr. Nema hvað þá var fólk fyrir í landinu 
og neitaði að lyppast niður undan Ísraels-
mönnum. Íbúar í Jeríkó skelltu til að mynda 
borgarhliðum sínum í lás og töldu sig örugga 
bak við háa múrana. Þá var Móse dauður og 
Jósúa orðinn foringi Ísraelsmanna í staðinn, 
guð sagði honum að láta menn sína marsera 
umhverfis borgarmúrana í sjö sólarhringa og 
blása í lúðra og að því búnu féllu múrarnir.

Trúfesta Ísraelsmanna
„Og þannig náðu Ísraelsmenn borginni.“ 
Þannig lauk minnir mig orðrétt kaflanum 

í Biblíusögubókinni þar sem ég las þetta. 
Glaður lesandi vissi að Ísraelsmenn höfðu 
stigið stórt skref í viðleitni sinni til að endur-
heimta Palestínu. 

Barninu mér fannst þetta sem sagt hríf-
andi saga og myndin úr bókinni hans afa 
sérlega dramatísk, sjáið bara hvernig turn-
arnir eru að byrja að falla! Ég áttaði mig á 
því seinna að í Biblíusögunum er sagan látin 
vera til marks um trúfestu Ísraelsmanna, 
guð launaði þeim með Jeríkó fyrir að trúa 
statt og stöðugt að lúðrablásturinn myndi 
verða til þess að múrarnir féllu. Þannig er 
sagan líka túlkuð á Biblíuvefjum nútímans. 
Ég er búinn að skoða nokkra, flesta í Amer-
íku, og alltaf lýkur sögunni eins: „Og þannig 
náðu Ísraelsmenn borginni.“

Nú er það svo að ein stór hindrun í vegi 
þess að ég yrði prestur eins og afi von-
aði kannski í alvöru, hún var sú að ég fann 
aldrei í brjósti mér vott af nokkurri trú en 
hana taldi ég að prestar hlytu að þurfa. Í 
staðinn var það sagan og þó líka sjálf nátt-
úrufræðin í sögunni um múrana um Jeríkó 
sem höfðaði til mín. Hvernig í ósköpunum 
gat þetta gerst? Þegar ég eignaðist á næstu 
árum ýmsar fjölfræðibækur við barna hæfi 
þá skoðaði ég alltaf kaflann um hljóðbylgjur 
af sérstakri athygli. Gat verið að einhvern 
veginn hefði tekist að magna þær svo upp í 
lúðrum Ísraelsmanna að þess vegna hefðu 
múrarnir hrunið? Og ég kinkaði hugsandi 
kolli þegar ég las nokkrum árum seinna 
bókina Voru guðirnir geimfarar? eftir Erich 
von Däniken þar sem hann ályktaði að hrun 
múranna hefði stafað af því að Ísraelsmenn 
hefðu fengið einhver ógurleg háþróuð hljóð-
bylgjuvopn að láni hjá vinum sínum geim-
búunum. Í einhver misseri taldi ég slíkt vel 
hafa getað átt sér stað.

Drápu allt í borginni 
En svo leið tíminn, ég hætti að velta þessu 
fyrir mér, hætti að skoða myndabækurnar 
hans afa, hætti að lesa Biblíusögurnar, og 
hætti (með heilmiklum trega þó) að trúa á 
kenningar Erichs von Däniken). Sagan um 
Jósúa og lúðrasveit hans við Jeríkó blundaði 
bara einhvers staðar í minninu sem tákn-
mynd um trúfestu og mikilfengleik guðs 
og gæsku hans við sitt fólk, þótt ég sjálfur 
tryði engu í þá áttina.

„Og þannig náðu Ísraelsmenn borginni.“ 
Nema hvað löngu seinna fór ég af rælni að 
lesa sjálfa Jósúabók Biblíunnar þar sem frá 
þessu er greint. Og þá gaf á að líta. Fram-
haldið er svona: „Allt sem í borginni var 
helguðu þeir banni, karla og konur, unga og 
gamla, nautgripi, sauðfé og asna, allt helg-
uðu þeir banni með sverðseggjum.“

Þannig er þetta orðað í nýju Biblíuþýðing-
unni sem er fárra ára gömul. En hvað þýðir 
þetta „helguðu þeir banni“? Er þetta vísvit-
andi tilraun þýðendanna til að draga fjöður 
yfir hvað raunverulega gerðist? „Að helga 
einhvern banni“ hljómar eins og tiltölulega 
saklaus athöfn. Í gömlu Biblíuþýðingunni er 
orðalagið aðeins harðneskjulegra: „Og þeir 

bannfærðu allt sem í borginni var … með 
sverðseggjum.“

En jafnvel þetta segir ekki alla söguna. 
Það sem Ísraelsmenn gerðu var einfaldlega 
að drepa allt sem í borginni var. Karla og 
konur, unga og gamla, og auk þess blessaðar 
skepnurnar.

Fjöldamorðið í Aí
Sömu meðferð fá íbúar fleiri borga af hálfu 
guðs og Jósúa. Hinir ógæfusömu íbúar í Aí 
eru oft nefndir til sögunnar: „Ísraelsmenn 
hjuggu Aímenn til síðasta manns, enginn 
varð eftir og enginn bjargaði sér á flótta … 
Tólf þúsund féllu þennan dag, karlar og 
konur, allir íbúar Aí.“ Sumir guðfræðingar 
hafa reynt að réttlæta fjöldamorðið í Aí með 
því að íbúar þar og í nærliggjandi borgum 
hafi dýrkað grimma guði eins og Baal sem 
krafðist mannfórna. Því er þá til að svara 
að heimildir um hinar grimmilegu mann-
fórnir sem Baal heimtaði eru ærið vafa-
samar. Vel getur verið að Baal hafi stundum 
heimtað mannsblóð; það hafa nálega allir 
guðir gert fyrr eða síðar. En heimildir um 
grimmdina og ólifnaðinn sem fylgdi Baals-
dýrkun eru raunar fyrst og fremst komnar 
úr Gamla testamentinu – sennilega hefur 
hann ekki verið hótinu grimmari en til 
dæmis Gamlatestamentisguðinn sjálfur.

En fleiri en íbúar Aí máttu þola hörð 
örlög, segir í Biblíunni. Dæmi af handahófi:

Líbna: „Jósúa hjó niður alla sem í henni 
bjuggu, allt kvikt, með sverðseggjum.“

Hóram: „Jósúa …lét engan flóttamann 
sleppa.“

Hebron: „Jósúa felldi með sverðseggjum 
alla íbúa borgarinnar … allt lifandi í henni 
og í borgunum umhverfis Hebron, engan 
flóttamann létu þeir sleppa.“

Og þannig mætti lengi telja. Í 11. kapítula 
Jósúabókar kemur meira að segja pers-
ónuleg skipun frá guði um að Jósúa skuli 
láta skera á hásinar hestanna sem and-
stæðingarnir beita fyrir stríðsvagna sína 
– ekki einu sinni skynlausar skepnur njóta 
miskunnar guðs.

Sennilega allt uppspuni
Hvernig það má vera að sögur um Jeríkó 
og aðrar borgir þar um slóðir séu tákn um 
gæsku og mikilfengleik guðs, það skildi ég 
náttúrlega ekki eftir að hafa lesið þetta. Og 
þegar þarna var komið sögu var afi minn 
dáinn svo ekki gat ég spurt hann hvernig 
hann leit á málið. En allra skrýtnast er þó 
að sennilega er allt saman uppspuni. Forn-
leifafræðingar hafa ekki fundið nein merki 
um hrunda múra Jeríkó-borgar frá þeim 
tíma sem hér um ræðir, og heldur ekki um 
fjöldamorð aðkomumanna líkt og Biblían 
greinir frá að Jósúa hafi staðið fyrir. Á ein-
hverjum tímapunkti hafa skrifarar Ísraels-
manna sem sagt talið æskilegt að ljúga upp 
á sjálfa sig þvílíkum fjöldamorðum sem 
Jósúabók skýrir frá. Það er næstum því enn 
óskiljanlegra en að fremja slík fjöldamorð í 
raun og veru.

Jafnréttisráð óskar eftir tilnefningum til jafnréttis-
viðurkenningar Jafnréttisráðs fyrir árið 2014. 
Viðurkenningu geta hlotið einstaklingar, fyrirtæki, 
stofnanir, sveitarfélög, hópar eða félagasamtök,  
sem á einn eða annan hátt hafa skarað fram úr  
eða markað spor á sviði jafnréttismála. Í ár stendur  
til að veita tvær viðurkenningar. Eina til fyrirtækis, 
sveitarfélags eða stofnunnar og aðra til einstaklings,  
hóps eða félagasamtaka. 

Rökstuðningur vegna tilnefningar skal fylgja með. 
Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög, hópar 
eða félagasamtök geta hvort heldur tilnefnt sig sjálf 
eða verið tilnefnd af öðrum. Til að koma til álita við 
veitingu Jafnréttisviðurkenningarinnar þarf  
viðkomandi aðili að vera tilbúinn að taka á móti  
fulltrúum Jafnréttisráðs og svara spurningum þess. 

Tilnefningum skal skilað eigi síðar en 13. febrúar 2014 
til Jafnréttisráðs, á heimilisfangið Borgum, 600  

Akureyri, í síma 460 6200, eða tölvupósti  
jafnretti@jafnretti.is. 

Jafnréttisviðurkenningin 2014
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TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Sendu okkur myndina þína í pósti til 
Fréttablaðsins, Skaft ahlíð 24, 105 Reykjavík 
eða með tölvupósti á krakkar@frettabladid.is

TEIKNAR ÞÚ 
FLOTTAR 
MYNDIR?

Hvar átt þú heima? „Á Laugum 
í Þingeyjarsveit.“ 

Hvað ertu gamall og í hvaða 
bekk ertu? „Ég er tólf ára og er í 
sjöunda bekk.“

Eru margir krakkar í þínum 
bekk? „Nei, við erum bara sex.“

Hver eru helstu áhugamálin 
þín? „Ég hef gaman af því að 
sýna töfrabrögð, leysa rubik-ten-
inga og spila bæði á píanó og 
trommur.“

Svona er verðlaunavísan sem 
varð til þegar Eyþór botnaði 
fyrripart Ragnars Inga:
Ligg ég hér og les í bók,
létt er mér í skapi.
Eyðir skrímslum Ofurbrók, 
áttum þó hann tapi.

Hefurðu gaman af 
vísum? „Ég hef gaman 
af vísum, sérstaklega 
að búa þær til.“

Eru einhver skáld í 
kringum þig? „Pabbi 
og afi yrkja oft 
vísur.“

Lærir þú vísnagerð í skólanum 
á Litlu-Laugum? „Hún hefur 
eitthvað verið kennd en ekki 
mikið.“

Lest þú mikið? „Já, ég 
les mikið af bókum 
og hef gaman af 
því.“

Áttu þér uppá-
haldsbók? 
„Já, bækurn-
ar eftir Ole 
Lund Kirke-
gaard.“

Er þessi Ofurbrók sem þú yrkir 
um í vísunni persóna í bók? 
„Já, í bókunum um Kaftein 
Ofurbrók sem eru eftir Dav 
 Pilkey.“

Hvað fékkst þú í verðlaun í 
vísnakeppninni? „Ég fékk 

bókina Draumasverð 
eftir Kjartan Ingva og 
Snæbjörn.“

BrandararBrandarar

Bóklestur, töfrabrögð 
og trommuleikur
Eyþór Alexander Hallsson á Laugum í Þingeyjarsveit sigraði í sínum aldursfl okki 
í vísnasamkeppni grunnskólanna. Auk þess að yrkja á hann mörg áhugamál.

EYÞÓR ALEXANDER 
 „Ég hef gaman af 

vísum, sérstaklega 
að búa þær til,“ 

segir Eyþór.

Einum nemanda á hverju stigi 
grunnskólanna voru veitt bóka-
verðlaun og viðurkenningarskjal 
fyrir besta vísubotninn sem send-
ur var inn í vísnakeppni Náms-
gagnastofnunar. Fyrripartana orti 
Ragnar Ingi Aðalsteinsson.

Brimir J. Búason var hlut-
skarpastur á yngsta stigi, hann 
er nemandi í Þingeyjarskóla í 
Þingeyjarsveit, deild Litlu-Lauga-
skóla. Svona er vísan með botn-
inum hans:

Sjáið hvernig sólin skín,
sendir geisla inn til mín.
Máninn stóri mætir senn
með stjörnur líkt og fylgdarmenn.

Allir leysa létta þraut
Vísubotnar frá 288 nemendum í 32 skólum bárust í vísnasamkeppni 
grunnskólanna sem Námsgagnastofnun efndi til í haust.

BRIMIR  Lagði áherslu á efnistök og rím 
eins og fyrir yngsta stigið var lagt.

RAGNA  Hljóðstafir og rím voru áherslu-
atriði á unglingastigi.

Hvers konar terta er þetta?
Djöflaterta.
Nú, ég hélt að þú hefðir ætlað 
að baka englatertu.
Já, en hún féll.

Ég heyrði að þú ættir kött 
sem gæti sagt nafnið sitt.
Já, það er víst.
Og hvað heitir kötturinn?
Mjá.

Mamma! Get ég fengið lítinn 
bróður?
Nei, Dísa mín, af hverju biður 
þú mig um það?
Æ, það er svo tilbreytingar-
laust til lengdar að stríða 
kettinum.

Veistu hvað pabbi sagði þegar 
ég bað um fullkomna tölvu í 
jólagjöf?
Nei.
Hvernig vissirðu?

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson
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„Hér segir að það sé falið nafn á mánuði í þessari mynd,“ sagði Kata vantrúuð. 

nafn á mánuði út úr myndinni?

Á unglingastigi fékk Ragna 
Benedikta Steingrímsdóttir, nemi 
í Brekkubæjarskóla Akranesi, 
verðlaun fyrir sinn vísubotn:

Létt er okkar lærdómsbraut,
líður brátt að jólum.
Allir leysa létta þraut
í lífsins góðu skólum.

 Ég hef gaman 
af vísum, sérstaklega 

að búa þær til.

Þorri er eitt af gömlu íslensku mánaðaheitunum. 
Þorrinn er fjórði mánuður vetrar og hefst á bónda-
degi á föstudegi í 13. viku vetrar, sem getur verið 
á bilinu 19. til 26. janúar. Þorranum lýkur á þorra-
þræl sem er laugardagurinn fyrir konudag og tekur 
þá góa við.

Mánaðarheitið þorri er sennilega þekktast af 
gömlu mánaðarheitunum í dag því hann teng-
ist ýmsum hefðum sem enn er viðhaldið eins og 
bóndadegi, en þá tíðkast að gefa bóndanum blóm 
eða gera vel við hann á annan hátt. Þorramaturinn 
er kominn í búðir áður en þorrinn sjálfur gengur í 
garð og finnst mörgum ómissandi að gæða sér á 
gómsætum hrútspungum, lundabagga, hákarli, og 
fleiru. Landsmenn gera sér glaðan dag á þorrablót-
um með því að snæða þorramat í ómældu magni 
og hlýða á skemmtiatriði ýmiskonar.

Forníslenskt tímatal var reiknað í vikum og miss-

erum. Sumarmánuðirnir eru: harpa, skerpla, sól-
mánuður, heyannir, tvímánuður, haustmánuður. 
Vetrarmánuðirnir eru: gormánuður, ýlir, mörsugur, 
þorri, góa, einmánuður.    Heimild: Orðabók Háskólans

Hvað er þorri?
Þorrinn byrjaði á bóndadaginn og lýkur á konudaginn. En hver er þessi þorri?

ÞORRINN  Þótt það sé kalt á þorranum getur verið gaman.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HARI



w
w

w
.e

xp
o.

is
  /

  E
XP

O 
au

gl
ýs

in
ga

st
of

a

LÝSTU UPP 
HEIMILIÐ
Úrval af fallegum ljósum og 

lömpum til að fegra heimilið.

5.995kr.9.995kr.29.995kr.19.995kr.7.995kr.

kr.

Vnr. 52237518
Borðlampi með
rósamynstri,
E14, krómskermur.

Vnr. 52237023-7
TOUCH borðlampi, 5 litir, 
E14, 42W með snertidimmi. 

Vnr. 52237297
MADRID loftljós, G9,
króm, 5x42W.

Vnr. 52215053
DALLAS loftljós frá COLORS, 
18 cm, G9 halógen. 

Vnr. 52246316
HONSEL VISO loftljós,
70x70 30 cm, 3xE14.

7.995kr.

Vnr. 52237595
VICENZA lampi, 
44 cm, E14, hvítt/króm.

1122.99995kr.

VnVnr. 52248042
ANAANANASS loftljós.

11113333...999999999999555555kr.krkr.kr.

111122222222.9999999955kr.kr.

19.995kr.

VnrVVnrVnrVnrVnrVnrVnrVnrV . 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5224224224224224222242 804448048048048048043 33333 3
LofLL tljós ósós hhvhvíh tt,tt, 550 cmcmmmmc .

VVnr. 5. 555222223232 3848-58-500
KINK GSSGSTSTTOOOON gólóllflamflamflfl pi 
mmeðm  didimmmmim , 3, 300W00W000W
og og 42WWW4 W, , 11880 0 cm.cmm

52236015/33
Loftljós, 5 arma E14, 45 cm þver-
mál, 38 cm hátt, hvítt eða svart.

666666666666....999995kr.

Vnr. 5555224224224224224224224222 804804804804804804808 66666 
LofLofLofLofLofL ftljtttljt óós, E27, 
53W, 25 cm, hvívítt.ttttttt...tt.ttt.t.tt.tt.t.tttttttttttttt.t.ttt..t.

32.995kr.

Vnr. 52237289
NETTUNO loftljós, E27,
45 cm, 60W.

Vnr. 52237690/434
BERGAMO ljósakróna,
5xE14, 42W, fimm arma.
Einnig til hvít.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
5. Yfirdrifið flaustur og fínerí, þetta er nú bara möl 

(11)
10. Vil að þú berir drykk í þær fylkingar sem þú 

færðist undan (9)
12. Áfenga eyjajukkið portúgalska fer vel með kjöti (12)
13. Örk útlagans svipar helst til kassaræfla (9)
14. Rífur niður rótgróin sannindi sem aðrir smíðuðu (8) 
15. Sköfum lungun úr leggjunum (12)
16. Ritarinn innritar (8)
18. Smá trall áður en ég þjálfa kryddjurt í að vera 

varablóm (9) 
20. Hasar hljóma og eininga (5)
22. Vil ekki að þú ryðjist fram með mengun marga (8)
24. Rófa er rót Ofvitans (4)
26. Allt um táknin og sporin (8)
28. Staðfesti í tvígang óra þeirra kvenna sem ég helst 

kýs (13)
29. Stór stampur voða og vera (7)
30. Jafna krimmakappa við bófabálk (13)
34. Mikil geymir grip, það kostar heljarinnar fyrirhöfn (8)
35. Læt væl vaða um meltuna (6)
36. Himinglöð í svefni jafnt sem vöku (8)
37. Hin glæsta borg sem hljómar vel (8)
39. Rætur neðan við föng (6)
40. Innantóm fullnægjum feitum (8) 
41. Skjall og skítur hafa hreinsað andrúmsloftið (6)
42. Engjablóm eða vallarstrá? Nema það sé akurgras? (7)
43. Þverhaus eimaði óskir (8) 
44. Með slátur í matinn (6)

LÓÐRÉTT
1. Hið lifandi klink er best í passlegum mæli (11) 
2. Skorðum mark í kjörnum (10)
3. Kássuslappur en mjúkur sem mauk (10)
4. Hinn ódjúpi sær nær fljótt til botns við 

ströndina (8) 
5. Hér segir af djásnum dreka (9)
6. Ófrjálsar eru algjörlega hugmyndasnauðar (9) 
7. Tel lítinn mat í litlum mola (5)
8. Innritar reiprennandi (9) 
9. Les dóm sögunnar um sjálfa sig (9) 
11. Vindkjarr á línunni (8)
16. Tilmæli um vax (3)
17. Hér má sjá harðan dónalim í ruglinu (7)
19. Koma húsum og dulum í höfn (11)
21. Með Línu nokkurn veginn á sínum snærum (6)
23. Tom Jones sér sér hag í lyftara (5)
24. Hita heimreið fyrir kubbslega kagga (8)
25. Vextir og verðbætur eru hamingjukostir (8)
27. Er sjósundið milli lands og eyjar drottningar 

mikið afrek? (11)
28. Fabúleringar um gin byggja ekki á traustum 

heimildum (11)
30. Gramsar við gröf hvar upphaf var áður (9)
32. Skyldi stingur ramba á krossblómið? (8)
33. Áar gátu valið um þessi kjör eða engin (8)
34. Galaði þá hinn málhalti goggur (8)
39. Fundum lausn við þrautum (5)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist birtist alltof algeng 
stjórnunaraðferð á Íslandi og víðar. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 5. febrúar 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „1. febrúar“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær vinn-
ingshafi eintak af bókinni HHhH 
eftir Laurent Binet frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Ásthildur Ísidóra Sigurðardóttir, 
Kópavogi.

Lausnarorð síðustu viku var
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EIRÍKUR 
HAUKSSON

HEIÐURSTÓNLEIKAR | HARPA ELDBORG 21.03.2014
Heiðurstónleikar Led Zeppelin í Hörpu, föstudaginn 21. mars kl. 20. Led Zeppelin er af mörgum 
talin ein áhrifamesta rokkhljómsveit allra tíma. Á þessum heiðurstónleikum verða spiluð bestu 
lög þessarar rafmögnuðu hljómsveitar. 

Sérstakir gestir eru Birgir Haraldsson söngvari Gildrunnar og Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari. 

Tónlistarstjóri er Þórir Úlfarsson.

AF HVERJUM SELDUM MIÐA RENNA 500 KR. TIL STYRKTAR MOTTUMARS

Miðasala er á harpa.is, midi.is eða í síma 528 5050.

EYÞÓR INGI 
GUNNLAUGSSON

STEFÁN 
JAKOBSSON
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1398kr.
kg

Lambalæri, allar tegundir

Ókryddað

Trönuberja- og epla- 
marinering

Hvítlauks- & 
rósmarín-
marinering

1758kr.
kg

Verð áður 2198 kr. kg
Lambahryggur

20%
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3998kr.
kg

Lambafille með fiturönd

1745kr.
pk.

Goða þorrabakki, 500 g

Þorrabakki

Lambasviðasulta,

súrsaðir hrútspungar,

hangikjöt og saltkjöt
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New york - 
marinerað

1998kr.
kg

Krónu kjúklingabringur
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KJÖTDAGAR

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum



49kr.
stk.

Verð áður 67. kg
HD 100% epla- eða  
appelsínusafi, 200 ml

3
fyrir

2

Nizza súkkulaðistykki, 5 teg.
Fullt verð 387 kr./3 stk. eða 129 kr./stk.

258
Verð áður 387 kr./3 stk.

3  stk.
kr.

 159kr.

stk.

Verð áður 229 kr. stk. 

Pepsi max, 2 lítrar
kkk

698kr.
stk.

Emmessís gamaldags ís, 1 lítri, 3 teg.

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

396kr.
pk.

Toppur án bragðefna, 4 í pakka

PEPSI MAX

30%
afsláttur

27%
afsláttur

Hámark
16 flöskur

á mann meðan 
birgðir endast!

1198kr.
stk.

Krónu Gulrótarkaka 2 hæða

BOMBA
2
lítrar

2
lítrar

4
í pk.
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Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

HAUKUR HARALDSSON
Austurgerði 4, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík mánudaginn 3. febrúar kl. 15.00.

 
Auður Jónsdóttir
Jón Haukur Hauksson
Brandur A. Hauksson
Margrét Hauksdóttir Hannes Guðmundsson
Ólafur Þór Hauksson Guðný Þ. Ólafsdóttir
Kristín Hauksdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Þökkum öllum hjartanlega sem sýndu 
 okkur samúð og hlýju við andlát og útför 

 elskulegs eiginmanns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa,

KARLS KRISTINS ÞÓRÐARSONAR 
Hlíðsnesi.

 Valgerður Guðmundsdóttir
Júlíana Karlsdóttir   Víðir Jóhannsson
Þórunn Hafdís Karlsdóttir  Bjarni Guðmann Ólafsson
Heiða Björk Karlsdóttir       Sigurjón Heiðar Hreinsson
Guðmundur Karl Karlsson    Anna Káradóttir
Þór Karlsson
Freyr Karlsson                   Rósa Kristín Jensdóttir

 barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, 

EBBA DAHLMANN 
sem lést á Landspítalanum 24. janúar sl., 
verður jarðsungin frá Neskirkju þriðjudaginn 
4. febrúar kl. 13.00.

Fyrir hönd annarra vandamanna,

Hanna Lára Gunnarsdóttir
Sigurður Axel Gunnarsson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og  
útför elskulegrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,

UNNAR GUÐMUNDSDÓTTUR
frá Drápuhlíð í Helgafellssveit,

Hjúkrunarheimilinu Sóltúni,
áður til heimilis að Hvassaleiti 56.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á skilunardeild 
Landspítalans v. Hringbraut og Hjúkrunarheimilinu Sóltúni fyrir 
góða hjúkrun og umönnun.

Sigurþór Jóhannesson Árný Ásgeirsdóttir
Kristrún Jóhannesdóttir 
Unnur Sigurþórsdóttir Fróði H. Isaksen
Erla Sigurþórsdóttir Örn Viðar Grétarsson
Eva Finnbogadóttir Hannes Bjarki Vigfússon
Albert Finnbogason Bergrún Snæbjörnsdóttir
og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til ættingja og vina  
sem sýndu okkur samúð og heiðruðu 

minningu okkar ástkæru 

HERMÍNU SIGURÐARDÓTTUR
sem jarðsett var 6. janúar sl. Starfsfólk 
á deild F-3 á Hrafnistu í Reykjavík fær 
sérstakar þakkir fyrir góða umönnun á síðustu árum.

Jóhann Long
Gunnar Finnlaugsson Gunilla Maria Finnlaugsson
Þorfinnur Finnlaugsson Soffía Guðmundsdóttir
Þórlaug Finnlaugsdóttir Toft Kai Toft
Hulda Finnlaugsdóttir
Snorri Finnlaugsson  Sigríður Birgisdóttir
Ágústa Rósa Finnlaugsdóttir
barnabörn og makar þeirra, barnabarnabörn  
og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu  
okkur samúð og hlýhug við andlát  

og útför elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

PÁLMA S. RÖGNVALDSSONAR
rafvirkjameistara,

Gullsmára 9, Kópavogi.
 
Sigríður A. Jóhannsdóttir og fjölskylda.

MERKISATBURÐIR
1935 Áfengisbann sem staðið hafði frá 1. janúar 1915 var fellt 
úr gildi á Íslandi.
1946 Norðmaðurinn Trygve Lie var kjörinn fyrsti aðalritari Sam-
einuðu þjóðanna.
1948 Ríkisútvarpið hóf stuttbylgjusendingar fyrir Íslendinga 
erlendis.
1973 Viðlagasjóður var stofnaður til að bæta tjón eftir eldgosið 
í Vestmannaeyjum.
1977 Síðasta mjólkurbúðin í Reykjavík var lögð niður.
2003 Þórólfur Árnason tók við sem borgarstjóri Reykjavíkur.
2009 Ríkisstjórn undir forsæti Jóhönnu Sigurðardóttur tók við völdum.

Þverhandarþykk skinnbók – Staðarhólsbók 
rímna nefnist erindi sem Rósa Þorsteinsdóttir, 
þjóðfræðingur og rannsóknarlektor hjá Árna-
stofnun, heldur á Bókasafni Akraness í dag 
klukkan 14. Kvæðamaðurinn Steindór Ander-
sen kveður þar líka rímur af sinni alkunnu 
snilld. Viðburðurinn er fyrsti dagskrárliður-
inn í fjölbreyttri afmælisdagskrá bókasafns-
ins sem fagnar 150 ára afmæli í ár. Allir eru 
velkomnir og aðgangur er ókeypis. 

Á bókasafninu er sýning er tengist verk-
efninu og hefur yfirskriftina Handritin alla 
leið heim. Þar má sjá nákvæma eftirgerð af 
Staðarhólsbók rímna.

„Það má eiginlega segja að þetta sé eitt 
merkasta rímnahandrit þjóðarinnar. Í því eru 
33 rímnaflokkar og það er meira en helming-
urinn af þeim rímum sem varðveist hafa frá 
því fyrir 1600. Af þeim eru fjórtán rímna-
flokkar sem eru hvergi til annars staðar,“ 
segir Rósa Þorsteinsdóttir um þetta merka 
rit. Hún segir nafn þess dregið af því að Árni 
Magnússon handritasafnari hafi fengið það að 
gjöf frá Pétri Bjarnasyni bónda á Staðarhóli í 
Saurbæ í Dölum. „Pétur sendi einhvern með 
handritið til Árna á Alþing árið 1707,“ lýsir 
hún. 

Rósa segir handritið ekki einungis merki-
legt rímnanna vegna heldur líka fyrir klaus-
urnar sem skrifari þess skildi eftir á spássíun-
um. Þar séu til að mynda margir málshættir 
sem sumir hverjir lifi enn í dag, svo sem 
„Sveltur sitjandi kráka en fljúgandi fær“ og 
„Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi“. Þeir eru 
greinilega ævagamlir. En er handritið allt 
skrifað af sama manninum og er vitað hver 
hann var?

„Já, það er talið vitað. Þrír feðgar, allir 
miklir skrifarar, voru uppi í lok 16. aldar og 
byrjun þeirrar 17., Ari prestur á Stað í 
Súgandafirði og synir hans, Tómas 
og Jón. Það er til bók með sögum 
sem þeir skrifuðu allir þrír og 
með samanburði hefur Karl 
Óskar Ólafsson komist að 
þeirri niðurstöðu að Tómas 
hafi skrifað alla Staðarhólsbók 
rímna. 

Tómas ávarpar líka sjálfan 
sig stundum í þessum spáss-
íuklausum. Kvartar 
yfir blekinu, skrift-
inni og sjóninni. „Lítt 
temprast nú blekið 
fyrir þér gamli minn 
Tómas,“ stendur á 
einum stað og á öðrum 
stað er vísa þar sem nafnið 
hans er falið,“ segir Rósa. 

 gun@frettabladid.is

Merkilegt rit sem gefur 
innsýn í heim skrifarans
Rósa Þorsteinsdóttir þjóðfræðingur ætlar að fl ytja erindi um eitt merkasta rímnahandrit 
þjóðarinnar í Bókasafni Akraness í dag og Steindór Andersen ætlar að kveða rímur. 

Verkefnið Handritin alla leið heim var sett á laggirnar í tilefni af 
350 ára fæðingarafmæli handritasafnarans og Dalamannsins Árna 
Magnússonar. Sýningin sem nú er í Bókasafni Akraness var áður 
sett upp í Byggðasafni Dalamanna á Laugum í Sælingsdal.

Handritin alla leið heim

Íslendingar fengu heimastjórn 1. febrúar 
1904 og varð Hannes Hafstein þá fyrsti 
ráðherra landsins með búsetu á Íslandi. 
Magnús Stephensen lét þá af störfum 
sem landshöfðingi og við stutta athöfn 
í Stjórnarráðshúsinu um hádegisbil 
afhenti hann Hannesi stjórnartaumana. 
Síðan var skálað í kampavíni.

Hinu nýja stjórnarráði Íslands var 
skipt upp í þrjár deildir; kennslu- og 

dómsmáladeild, atvinnu- og samgöngu-
deild og fjármála- og endurskoðunar-
deild. 

Næstur ráðherra að völdum kom land-
ritari sem var allsherjar aðstoðarmaður 
og staðgengill ráðherrans.  

Með öllum þessum breytingum 
horfðu Íslendingar fram á nýja tíma því 
með heimastjórninni hófst mikill upp-
gangur í landinu. 

ÞETTA GERÐIST: 1. FEBRÚAR 1904

Fyrsti ráðherra Íslands tók við völdum

RÓSA ÞORSTEINSDÓTTR  Hún segir handrit Staðarhólsbókar rímna 
ekki einungis merkilegt rímnanna vegna heldur líka fyrir klausurnar 
sem skrifari þess skildi eftir á spássíunum. FRÉTTABLAÐIÐ/HRÖNN
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Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

STELLA STEFÁNSDÓTTIR 
Mýrarvegi 117, Akureyri,

lést 27. janúar sl. Útförin fer fram frá 
Akureyrarkirkju þriðjudaginn 4. febrúar kl. 13.30. Blóm og 
kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vildu minnast hennar 
er bent á Kvenfélagið Hlíf á Akureyri.

Hjördís Ingunn Sørensen og Helge Sørensen 
Svava Gunnarsdóttir og Bjarni Jónasson
Guðrún Jóna Gunnarsdóttir og Finnur Marinósson
Stefanía Erla Gunnarsdóttir og Kristleifur Kolbeinsson
Elín Stella Gunnarsdóttir
Gylfi Þorgeir Gunnarsson og Sigrún Þorláksdóttir
Ragna Gunnarsdóttir og Gunnar Hannesson
Fríður Gunnarsdóttir og Bjarni Bjarnason
Konráð Stefán Gunnarsson og Guðfinna Sölvadóttir
Ingibjörg Margrét Gunnarsdóttir
Bessi Gunnarsson og Indíana Ásmundsdóttir
Sigrún Gunnarsdóttir og Gunnar Jónsson
Hanna Dröfn Gunnarsdóttir og Ólafur Þorsteinsson 
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma, 

INGIBJÖRG MARGRÉT 
KRISTJÁNSDÓTTIR 

(Donna frá Brúsastöðum í Vatnsdal)
síðast til heimilis að Hlíðarsmára 7,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 18. janúar. Útför hefur farið fram í 
kyrrþey að hennar eigin ósk að Lágafelli i Mosfellsbæ. Kærar 
þakkir fyrir sýnda samúð og vinarhug, einnig þakkir til starfsfólks 
2b á Eir fyrir umhyggju og góða umönnun. 

Margrét S. Guðmundsdóttir Þorgeir Sæmundsson 
Kristján Guðmundsson  Helga Jörundsdóttir
                                     Hrafnhildur S. Þorleifsdóttir
Bjarni Rúnar Guðmundsson  Ragnheiður Austfjörð
Ásgeir Pétur Guðmundsson  Ásthildur Jónsdóttir
Örlygur Atli Guðmundsson  Hólmfríður G. Magnúsdóttir
Nína Hrönn Guðmundsdóttir   Tjörvi Dýrfjörð Birgisson 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. 

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug  
og vináttu við andlát og útför elskulegs 

sonar okkar, bróður og barnabarns,

SVEINS ZOËGA
Suðurmýri 40B, Seltjarnarnesi. 

Gunnar Zoëga Valdís Guðlaugsdóttir, 
Jenný Zoëga
Guðlaugur Jónsson Sigríður Þorsteinsdóttir
Jón Gunnar Zoëga Guðrún Björnsdóttir

Minningarathöfn um elskulega  
systur okkar, mágkonu og frænku,

ÖNNU PÁLMADÓTTUR WILKES
sem lést 4. janúar 2014 í Baltimore, fer fram 
í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 4. febrúar 2014  
kl. 15.00.

                                      
Helga Pálmadóttir
Guðmundur Pálmason

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
tengdadóttir, amma og langamma,

ELÍN SIGURÐARDÓTTIR
Ártúni 15, Selfossi,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands þriðjudaginn 28. janúar. 
Útförin fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn 7. febrúar kl. 13.30. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Selfosskirkju. 

                         Birgir Jónsson
Ari Birgisson                            Súsanna Valsdóttir
Jón Þór Birgisson                    Kathrina Andersen
Aðalheiður Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

GUÐMUNDUR MAGNÚSSON
húsgagnasmiður og bóndi,

Ballará, Skarðsströnd,

lést 4. janúar sl. á Dvalarheimilinu Barmahlíð, Reykhólum.  
Útför fór fram í kyrrþey að ósk hins látna. Alúðarþakkir til 
starfsfólks Barmahlíðar fyrir góða umönnun og hlýhug.

Guðríður Magnúsdóttir
Elín Magnúsdóttir
Ólafía Magnúsdóttir           Sæmundur Sigurlaugsson
Guðrún Magnúsdóttir
Svavar Guðmundsson
                              og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGRÍÐUR MAGNÚSDÓTTIR 
frá Björgum,

lést á dvalarheimilinu Lögmannshlíð 
30. janúar. Útför hennar fer fram frá 
Akureyrarkirkju föstudaginn 14. febrúar kl. 13.30.

Magnús Björnsson Fanney Þórðardóttir
Gestur Björnsson Ingibjörg Kjartansdóttir
Sigrún Lára Björnsdóttir Jón Aðalsteinsson
Kristín Björnsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

UNNAR ÓLAFSDÓTTUR
Dalalandi 6, Reykjavík.

Sérstaklega viljum við þakka starfsfólki á  
hjúkrunarheimilinu Eir fyrir alúð og góða umönnun.

 
Alfreð Eymundsson 
Axel Þórir Alfreðsson   Sigríður Jensdóttir
Hermann Alfreðsson             Þórunn Jónsdóttir
Þórunn Jóhanna Alfreðsdóttir Ellert Valur Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar, mágur og stjúpfaðir,

SÆVAR HAFSTEINSSON
Völvufelli 22, Reykjavík,

lést mánudaginn 20. janúar. Útför hans fer 
fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn  
4. febrúar klukkan 13.00.

Hörður Hafsteinsson Þórunn Erla Guðmundsdóttir
Þorsteinn Hafsteinsson Marsibil Baldursdóttir
Anna María Hafsteinsdóttir Einar Guðmundsson
Elsa Hafsteinsdóttir Einar Axel Kristinsson
Ægir Hafsteinsson  
Hafsteinn Hafsteinsson
 Sigrún Óskarsdóttir
                        Sara Berglind Jónsdóttir

„Það er mikil þörf fyrir þetta hús. 
Við munum hafa það í notkun, líklega 
öllum stundum því hestamennskan 
er vaxandi og allt sem að henni lýtur, 
keppni, þjálfun, kennsla og tamning-
ar,“ segir Sigurlaug Anna Jóhanns-
dóttir, framkvæmdastjóri Spretts og 
stærstu reiðhallar landsins sem opnuð 
verður á Kjóavöllum í dag. Kjóavellir 
eru á bæjarmörkum Garðabæjar og 
Kópavogs með hesthúsahverfin Heims-
enda á aðra hönd og svæði hins gamla 
Andvara á hina. 

Hestamannafélagið Sprettur varð 
til þegar hestamannafélögin Andvari 
í Garðabæ og Gustur í Kópavogi sam-
einuðust.

„Auðvitað var áskorun að sameina 
tvö öflug félög en það gengur ljóm-

andi vel,“ segir Sigurlaug Anna. Að 
sjálfsögðu þykir öllum vænt um gamla 
félagið sitt og við verðum að leyfa þeim 
minningum að lifa en nú ætlum við að 
sameinast um að vera Sprettarar,“ 
segir hún. 

Sjálf er Sigurlaug Anna í hesta-
mannafélaginu Sörla í Hafnarfirði en 
þegar auglýst var eftir framkvæmda-
stjóra hjá Spretti sótti hún um og fékk 
starfið. En með hverjum ætlar hún að 
halda þegar kappreiðar hefjast?

„Nú heitir ekkert Gustari eða And-
vari, bara Sprettari og ég ætla að vera 
Sprettari. Svo á ég dóttur í Sörla og 
held með mínu barni. En hvorki ég né 
hún erum keppnisknapar.“

Sprettur er næststærsta hesta-
mannafélag landsins, kemur næst á 

eftir Fáki og er með tæplega þúsund 
félagsmenn. Reiðhöllin er tæplega 
4.000 fermetrar að stærð og Sigur-
laug Anna segir hægt að skipta henni 
í þrennt. „Hér mun öllum aldurshóp-
um verða kennd reiðmennska á ýmsum 
stigum og tamningamenn nota höllina 
fyrir sína vinnu. Aðaltímabil hesta-
mennskunnar í þjálfun og reiðmennsku 
er frá jólum til vors, en á sumrin eru 
reiðskólar, ferðamennska og hestaleiga 
á svæðinu,“ segir Sigurlaug Anna sem 
er ákveðin í að reka mannvirkin sem 
búið er að byggja upp á Kjóavöllum. 
„Ég ætla að hafa hér líf og fjör,“ lofar 
hún, „og nýta tækifærin sem eru svo 
sannarlega til staðar í hestamennsk-
unni.“

 gun@frettabladid.is

Ætlar að nýta tækifærin 
í hestamennskunni
Hestamannafélagið Sprettur opnar stærstu reiðhöll landsins að Kjóavöllum í dag. 
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir er framkvæmdastjóri og ætlar að hafa þar líf og fj ör.

Í STÓRHÝSI  „Það er mikil þörf fyrir þetta hús. Við munum hafa það í notkun, líklega öllum stundum.“ segir Sigurlaug Anna, framkvæmdastjóri 
Spretts. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS
Sigurbjörn Björnsson (2.375) vann 
nettan sigur á Gauta Páli Jónssyni 
(1.616) í áttundu umferð Skákþings 
Reykjavíkur.
Svartur á leik:

31. … Bxg3! 32. Dxa1 (32. fxg3 
Ha2! með hótuninni 33. … De2+ 
vinnur strax) 32. … Dxa1 og svartur 
vann skákina nokkru síðar. Stefán 
Kristjánsson, Dagur Arngrímsson og 
Björn Þorfinnsson eru efstir á Nóa-
Síríus-mótinu með 3½ vinning eftir 
4 umferðir.
www.skak.is: Lokaumferð Skákþings-
ins á morgun.

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. ógrynni, 8. þvottur, 9. 
farvegur, 11. kringum, 12. bit, 14. 
framvegis, 16. bardagi, 17. iðka, 18. 
almætti, 20. pfn., 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. hryggð, 3. pot, 4. reiðufé, 5. fálm, 
7. fáskiptinn, 10. dorma, 13. frjó, 15. 
kviður, 16. siða, 19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. of, 8. tau, 9. rás, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. at, 17. 
æfa, 18. guð, 20. ég, 21. arða. 
LÓÐRÉTT: 1. sorg, 3. ot, 4. lausafé, 
5. fum, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15. 
magi, 16. aga, 19. ðð.

„Þú gengur ekki í burtu ef þú elskar einhvern. Þú hjálpar 
þeirri manneskju.“

Hillary Clinton

Elsa?

Hvað 
ertu að 
gera?

Ekki neitt!

Elsa, 
horfðu 
á mig!

Ái! Jiminn!
Tróðstu aftur 
upp í þig heilli 
kransaköku?

Skamm-

astu þín, 

Elsa!

Mér finnst þetta fyrirtæki 
vera að fara í rétta átt!

GAAAA!
ÓÓÓÓÓ! 

*Andköf* 

NEEEEIIII!

Vandamálið við 

að kaupa jóla-

gjafir snemma er 

að kreditkorta-

reikningurinn 

kemur snemma.

Er ekki hægt að búa til 
reiknivélar sem gefa 

manni rafmagnsstuð?

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

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

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

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

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

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

9 1 6 3 2 7 5 4 8
2 3 8 4 5 6 9 7 1
4 7 5 8 1 9 6 2 3
3 4 1 2 6 5 8 9 7
5 6 2 7 9 8 1 3 4
7 8 9 1 3 4 2 5 6
1 9 7 5 8 3 4 6 2
6 2 4 9 7 1 3 8 5
8 5 3 6 4 2 7 1 9
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Hraðsuðukönnur, 

Blandarar, Kaffivélar, 
Safapressur, Vöfflujárn, 

Mínútugrill, Töfrasprotar, 
Matvinnsluvélar, 

Baðvogir, Straujárn
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RAMMAR
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„Það er von þú spyrjir,“ segir 
Hafþór Yngvason, safnstjóri 
Listasafns Reykjavíkur, spurður 
hvað sjónræn tónlist sé eiginlega. 
„Þetta er tilraun listamanna ann-
aðhvort til að túlka tónlist í mynd-
máli eða að skapa myndverk sem 
virka sem tónlist.“

Ástæðan fyrir spurningunni er 
að í kvöld verður opnuð í Hafnar-
húsinu sýningin Hljómfall litar 
og línu sem snýst um myndverk 
í anda sjónrænnar tónlistar. Haf-
þór segir flest verkin á sýning-
unni vera með tónlist og nefnir 
sem dæmi nýja innsetningu, Tra-
jectories eftir Sigurð Guðjóns-
son og Önnu Þorvaldsdóttur, sem 
frumflutt var á Reykjavík Visual 
Music Festival í vikunni. 

Sýningin er þrískipt en í fyrsta 
hluta hennar eru sýnd lykilverk 
eftir helstu frumkvöðla sjón-
rænnar tónlistar, Viking Eggel-
ing, Thomas Wilfred, Oskar 
Fischinger og bræðurna John og 
James Whitney. Verkin gefa hug-
mynd um sögulegt baksvið list-
greinarinnar.

Annar hluti sýningarinnar 
samanstendur af verkum eftir 
íslenska og erlenda samtímalista-
menn. Meðal verka er fyrrnefnd 
innsetning Sigurðar Guðjóns-
sonar og Önnu Þorvaldsdóttur. 
Þá verður sýnt verkið  DeCore 
(aurae) eftir listamanninn Doddu 
Maggý og valin verk eftir banda-
ríska listamanninn Jeremy Blake. 
Einnig verða sýnd verðlaunaverk 
frá sjónrænu tónlistarhátíðinni.

Þriðji hluta sýningarinnar sam-
anstendur af minni verkum eftir 
rúmlega 20 listamenn. Þeirra á 
meðal eru verk eftir Dieter Roth, 
Svavar Guðnason, Margréti Blön-
dal, Önnu Jóelsdóttur og Kjarval. 

Verkin sýna hvernig hugmyndir 
um samhengi myndlistar og tón-
listar þróuðust hér á landi.

Spurður hvort Svavar Guðna-
son og Kjarval hafi mikið verið 
að velta fyrir sér sjónrænni tón-
list í verkum sínum eða yfirhöf-
uð þekkt hugtakið segir Hafþór 
svo vera. „Þetta hugtak, sjónræn 

tónlist, kom fram um 1911 þegar 
málarar módernismans voru að 
þróa abstraktmálverkið. Þeir 
höfðu tónlistina að fyrirmynd og 
notuðu hana til að útskýra mál-
verkin fyrir fólki sem skildi ekki 
hvers vegna það var ekki mynd 
af „neinu“ í þessum verkum. Því 
var ráðlagt að horfa á myndirnar 

á sama hátt og það hlustaði á tón-
list.“ 

Sýningarstjórar eru auk Haf-
þórs þau Yean Fee Quay og Jón 
Proppé og sýningin er haldin í 
samstarfi við Miðstöð sjónrænn-
ar tónlistar og opnuð á fyrstu 
hátíð sjónrænnar tónlistar á 
Íslandi.   fridrikab@frettabladid.is

Tónleikaröðin Töfrahurðin 
lýsir upp skammdegið á Myrk-
um músíkdögum með sérstakri 
dagskrá um nútímatónlist fyrir 
börn. 

Þá verður nýtt tónlistarævin-
týri, Strengir á tímaflakki eftir 
Steingrím Þórhallsson, flutt við 
sögu Pamelu De Sensi. 

Tvö önnur nútímaverk sem 
eru sérstaklega samin fyrir 
börn verða einnig flutt á tón-
leikunum, Færibandið eftir Guð-
mund Stein Gunnarsson og Einu 
sinni var eftir Oliver Kentish. 
Börnin munu kynnast verkun-
um undir leiðsögn sögumanna, 
Sigurþórs Heimissonar og Val-
gerðar Guðnadóttur, en þau 
munu fylgja börnunum í gegn-
um verkin og kynna fyrir þeim 
hvernig nútímatónlist er hugsuð 
og búin til. 

Börnin fá að heyra hvernig 
verk fyrri alda hljóma í saman-
burði við nútímatónlistina og 
læra því að þekkja muninn á 
þessum ólíku tónlistarstefnum. 
Þau fá einnig að taka virkan 
þátt í efnisskránni með ýmsum 
hætti. 

Kammerhópurinn Shéhéraz-
ade, sér um flutning verkanna 
ásamt Frank Aarnink slagverks-
leikara. Tónleikarnir verða 
haldnir í Kaldalóni í Hörpu á 
morgun, sunnudaginn 2. febrú-
ar, klukkan 11.

Tónleikaröðin Töfrahurðin 
kynnir börnum nútímatónlist 
Á tónleikum Töfrahurðarinnar í Kaldalóni á morgun verður fl utt nýtt íslenskt tón-
listarævintýri, auk tveggja annarra verka sem eru sérstaklega samin fyrir börn.

PAMELA DE SENSI STEINGRÍMUR ÞÓRHALLSSON

Horfðu á myndlist á sama 
hátt og hlustað er á tónlist
Sýningin Hljómfall litar og línu verður opnuð í Hafnarhúsinu í kvöld. Þar eru sýnd verk í anda sjónrænnar tónlistar 
allt frá sögulegu yfi rliti yfi r þróun hennar hér á landi og verkum frumkvöðlanna í listgreininni til þess allra nýjasta. 

HAFÞÓR YNGVASON  við verk eftir Thomas Wilfred.                                                      Fréttablaðið/Valli

Troðfullt var út úr dyrum á 
fyrstu tónleikum Jónasar Ingi-
mundarsonar í tónleikaröðinni 
Við slaghörpuna í hálfa öld í 
Salnum sem hóf göngu sína fyrir 
tæpum tveimur vikum. 

Á morgun klukkan 12 er komið 
að næstu tónleikum raðarinnar. 
Þá verða Gunnar Guðbjörnsson 
tenór og Arnar Jónsson leikari 
gestir Jónasar sem situr sem fyrr 
við flygilinn. 

Gunnar og Jónas hafa unnið 
saman í mörg ár og farið víða á 
vængjum söngsins svo sem til 
Noregs, Wigmore Hall í London 
og hingað og þangað í Þýskalandi.

Á efnisskrá tónleikanna eru lög 
eftir Sjöberg, W. Peterson-Ber-
ger, Hugo Alven, Gunnar Reyni 
Sveinsson, Jón Þórarinsson og 
Franz Schubert.

Arnar Jónsson leikari les öll 
ljóðin, þau íslensku eftir Halldór 
Laxness og Stein Steinarr og þau 
erlendu í íslenskri þýðingu Reyn-
is Axelssonar.

Við slaghörp-
una í hálfa öld

Þetta hugtak, 
sjónræn tónlist, kom fram 

um 1911 þegar málarar 
módernismans voru að 

þróa abstraktmálverkið.

FARIÐ VÍÐA Á VÆNGJUM SÖNGSINS  
Við slaghörpuna í hálfa öld hóf göngu 
sína fyrir tæpum tveimur vikum.

KJARVALSSTOFA Í PARÍS

KJARVALSSTOFA Í PARÍS er stúdíóíbúð/vinnuaðstaða, sem ætluð 
er til dvalar fyrir listamenn. Stofan er í eigu Reykjavíkurborgar, 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands 
og er staðsett í miðborg Parísar, skammt frá Notre Dame dóm-
kirkjunni. 

Þeir sem í stofunni dvelja greiða dvalargjöld sem ákveðin eru 
af stjórn Cité Internationale des Arts er rekur stofuna og miðast 
við kostnað af rekstri hennar. Á árinu 2014 verða þau evrur 421 á 
mánuði fyrir einstakling en 571 evrur á mánuði fyrir tvo. Úthlutun 
er lágmark tveir mánuðir í senn en vegna fjölda umsókna undan-
farin ár hefur dvalartími að jafnaði verið 2 mánuðir. Dvalargestir 
skuldbinda sig til að hlíta reglum Cité Internationale des Arts 
varðandi afnot af húsnæði og vinnuaðstöðu, þ.á m. er ætlast til að 
þeir nýti stofuna allan úthlutunartíma sinn. 

Auglýst er eftir umsóknum um afnot Kjarvalsstofu fyrir tímabilið  
1. ágúst 2014 til 31. júlí 2015. Sótt er um á Rafrænni Reykjavík, 
rafraen.reykjavik.is. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2014.   
Frekari upplýsingar veitir skrifstofa Menningar- og ferðamála-
sviðs í s. 590-1520 eða á netfanginu menning@reykjavik.is. 

Stjórn Kjarvalsstofu í París 
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Ragnheiður
ópera eftir

Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson
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Sýningunni Tréskurður – Hand-
verk og list í Menningarmiðstöð-
inni Gerðubergi lýkur á morgun. 
Á sýningunni eru fjölbreytt skurð-
verk eftir tólf félagsmenn í Félagi 
áhugamanna um tréskurð, sex karl-

menn og sex konur. Verkin eru úr 
ólíkum viðartegundum og af 
fjölbreyttum toga; lágmynd-
ir, smáhlutir, lampar, speglar 
og kistlar svo nokkuð sé nefnt. 
Sýningin verður síðar sett upp 
á Skriðuklaustri og mun þar 

prýða Stássstofuna um páskana.
Verkin á sýningunni eru ýmist 

hefðbundin tréskurðarverk eða 
eigin hugarsmíð tréskeranna. Auk 
tréútskurðar eru til sýnis gripir úr 
horni og hvaltönnum. 

Þátttakendur í sýningunni eru 
þau Anna Lilja Jónsdóttir, Bjarni 
Þór Kristjánsson, Friðgeir Guð-
mundsson, Guðmundur Ketill Guð-
finnsson, Guðný Jóhanna Kjartans-
dóttir, Jón Adólf Steinólfsson, Karen 
Huld Gunnarsdóttir, Lilja Sigurðar-

dóttir, Sigga á Grund, Sigríður Sig-
urðardóttir, Sigurjón Gunnarsson 
og Stefán Haukur Erlingsson.

Sýningin er opin laugardag og 
sunnudag frá klukkan 13 til 16.

Tréskurðarsýningu lýkur
Tréskurður–  Handverk og list nefnist sýning sem stendur yfi r í Gerðubergi. Þar 
má sjá fj ölda tréskurðarverka eft ir ýmsa höfunda. Sýningunni lýkur á morgun.

TRÉSKURÐUR  Verkin á sýningunni eru 
jafnfjölbreytt og þau eru mörg.

➜ Verkin eru úr ólíkum viðar-
tegundum og af fjölbreyttum 

toga; lágmyndir, smáhlutir, 
lampar, speglar og kistlar.

„Við Ingólfur lögðum grunninn 
að þessu verki í fyrravor þegar 
ég dvaldi hjá honum nokkrar 
vikur í Berlín,“ segir Gunnar 
Andreas Kristinsson tónskáld 
um klarinettukonsertinn Sisyfos 
sem frumfluttur verður af Ing-
ólfi Vilhjálmssyni og Kammer-
sveit Reykjavíkur í Norðurljósa-
sal Hörpu annað kvöld klukkan 
21. 

Gunnar segir leiðir þeirra Ing-
ólfs oft hafa legið saman á tón-
listarbrautinni og tekur fram að 
verkið Sisyfos tengi þá saman á 
þrennan hátt. „Við vorum saman 
í heimspekitímum í MH þar sem 
við kynntumst fyrst goðsögninni 
um Sisyfos, sem Albert Camus 
fjallar um í þekktri heimspekirit-
gerð. Einnig vorum við saman á 
námskeiði í indverskum ryþmum 
við Konservatoríið í Amsterdam 
fyrir átta árum. Um miðbik kon-
sertsins beiti ég tækninni sem 
við lærðum þar og gef þannig 
Ingólfi tækifæri til að rifja upp 
þessa tíma. Undir lokin  dettur 
verkið svo inn í þrástefjaríkt 
algleymi og minningin um nótt 
á hráum teknóstað í gamalli 
raforkustöð í Berlín – E-Werk, 
árið 1994, nær að lauma sér inn í 
verkið á þessum tímapunkti.“ 

Þessar útskýringar kalla á enn 
frekari upplýsingar. „Eftir nám 
í Tónlistarskólanum í Reykjavík 
og MH fórum við Ingólfur báðir 
til Hollands, ég til Haag og hann 
til Amsterdam. Hann heimsótti 
mig og spilaði verk eftir mig 
á tónleikum í konunglega tón-
listarskólanum í Haag. Svo var 
hann líka í kammersveitinni Seul 
og spilaði þar annað verk eftir 
mig,“ lýsir Gunnar og rifjar líka 
upp Interrail-ferðalag sem þeir 
félagar fóru í eftir kórferð með 
Hamrahlíðarkórnum til Dan-
merkur 1994. 

„Við tókum Austur-Evrópu 
og komum við í Berlín á áhuga-
verðum tíma, því aðeins nokkur 
ár voru liðin frá falli múrsins.“ 
Áður en að flutningi Sisyfos-
ar kemur, eða klukkan fimm á 
morgun, verður annað verk eftir 
Gunnar frumflutt. Það nefnist 
Regradeation og mun líka hljóma 
í Norðurljósasal Hörpu, leikið af 
Stockholm saxofon kvartett.

 gun@frettabladid.is

Minning um nótt
á hráum teknóstað
Stór dagur verður hjá Gunnari Andreasi Kristinssyni tónskáldi á morgun. Þá 
verða frumfl utt tvö verk eft ir hann, hvort á sínum tónleikunum í Hörpu. 

TÓNSKÁLDIÐ  „Við Ingólfur lögðum grunninn að þessu verki í fyrravor þegar ég 
dvaldi hjá honum nokkrar vikur í Berlín,“ segir hann um klarinettukonsertinn 
Sisyfos. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Samkvæmt grísku goðafræðinni var Sisyfos kóngur í Efýru (Korintu) 
sem dæmdur var af guðunum, vegna ósæmilegrar hegðunar, til að velta 
voldugum steini upp á fjallsbrún að eilífu; steinninn rann alltaf aftur niður 
á byrjunarreit. Ingólfur fer í hlutverk Sisyfosar, klarínettið er steinninn.“

Tenging við goðsögnina um Sisyfos

Einar Ólason ljósmyndari er gesta-
listamaður ART67 á Laugavegi 67. 
Hann opnar ljósmyndasýn-
ingu þar í dag klukkan 
14. Boðið er upp á léttar 
veitingar og allir eru 
hjartanlega velkomnir. 

ART67 er er opið 
frá 12 til 18 á virkum 
dögum og frá 12 til 
16 á laugardög-
um og sýningin 
hans Einars 
Óla stendur út 
febrúarmán-
uð. 

E. Ól með ljós-
myndasýningu

SCAPE of GRACE verður flutt í Norðurljósasal Hörpu sem hluti af 
dagskrá Myrkra músíkdaga annað kvöld. Um miðnætursýningu er að 
ræða, í kjölfar tónleika japanska raftónlistar- og myndlistarmanns-
ins Ryoji Ikeda á Reykjavik Visual 
Music Festival.

SCAPE of GRACE fæst að vissu 
leyti við sjónræna framsetningu 
á raftónsmíð, en sýningin sker sig 
úr annarri dagskrá Myrkra músík-
daga fyrir þær sakir að verk-
ið leikur á mörkum tónsmíða og 
kóreó grafíu – er í senn sviðsettir 
hljómleikar og dansverk um hljóð. 
Höfundar eru Hallvarður Ásgeirs-
son tónskáld og Saga Sigurðardótt-
ir danshöfundur, en þau njóta full-
tingis dansaranna Katrínar Gunnarsdóttur, Kristins Guðmundssonar, 
Sigurðar Arents Jónssonar og Védísar Kjartansdóttur.

Verkið var áður frumflutt í Listasafni Reykjavíkur á Reykjavik 
Dance Festival síðastliðið haust.

Dansverk um hljóð
Miðnætursýning í Norðurljósasal.

Tækniþróunar-
   sjóður

Styrkir til nýsköpunar
Umsóknarfrestur 15. febrúar

FYRIRTÆKJALAUSNIR
NETSAMBÖND  -  SÍMKERFI  -  VEFLAUSNIR  -  UPPLÝSINGATÆKNI  -  FORRITUN

Engin vandamál - bara lausnir.

Upplýsingatækni í 10 ár.
2004  -  2014
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Tónleikar
22.00 Góðgerðarrapp á Gamla 
Gauknum. Listamennirnir Emmsjé 
Gauti, Úlfur Úlfur, Larry BRD og Kött 
Grá Pjé skemmta gestum. Miðaverð er 
2.000 krónur. Ágóði af miðasölu rennur 
í tækjasjóð Barnaspítala Hringsins. Á 
Gamla Gauknum, Tryggvagötu 22.

23.00 Bo&Co á Spot. Björgvin Halldórs-
son og félagar halda tónleika á Spot í 
Kópavogi. Miðar í forsölu á promo.is 
kosta 2.200 krónur en við hurð kosta 
miðar 2.900 krónur.

11.00 Stockholm Saxophone Quartet 
verður með barnadagskrá á Myrkum 
músíkdögum í Norðurljósasal Hörpu. 
Miðaverð er 500 kr.

16.00 Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar 
tónlistarskólanna verða haldnir í Lang-
holtskirkju. Á tónleikunum koma fram 
85 tónlistarnemendur á aldrinum 13-24 
ára.

23.00 Stjórnarball í Þjóðleikhúskjallar-
anum. Miðaverð 2.500 krónur.

Hönnun
09.00 First Lego League, hönnunar-
keppni grunnskólanema 2014, fer fram 
í Háskólabíói klukkan 9.00 til 16.00. 
Allir velkomnir.

Hátíðir
13.00 Japanshátíð á Háskólatorgi í 
Háskóla Íslands. Hátíðin stendur frá 
kl. 13.00 til 17.00 og er öllum opin og 
aðgangur ókeypis.

Kvikmyndir
20.00 Frumsýning á myndinni Scarface 

á Íslandi í Bíó Paradís. Miðaverð er 
1.400 krónur.

Leikrit
20.00 Leiksýningin Pioneers frá Græn-
landi fer fram í Nemendaleikhúsi leik-
listardeildar Listaháskóla Íslands við 
Sölvhólsgötu. Miðaverð er 1.200 kr. 
Hægt er að taka frá miða í móttöku 
Norræna hússins.

Tónlist
23.00 Eiki Sigurðarson og gestir 
skemmta á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8. Frítt inn! 

Myndlist
20.00 Opnun sýningarinnar Hljómfall 
litar og línu í Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi. Léttar veitingar í boði.

Markaðir
12.00 Flóamarkaður í bílskottum í 
bílakjallaranum í verslunarmiðstöðinni 
Firði í Hafnarfirði klukkan 12.00-16.00.

LAUGARDAGUR 1. FEBRÚAR

SUNNUDAGUR 2. FEBRÚAR

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

HVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?
Tónleikar
11.00 Barnadagskrá Strings in a time 
warp á Myrkum músíkdögum í Kalda-
lóni í Hörpu. Miðaverð er 500 krónur.
12.00 Við slaghörpuna í hálfa öld. 
Tónleikaröð Jónasar Ingimundarsonar 
í tilefni af því að fimmtíu ár eru liðin 
frá því hann hóf þátttöku í íslensku 
tónlistarlífi. Gunnar Guðbjörnsson 
syngur og Arnar Jónsson les ljóð. Tón-
leikarnir fara fram í Salnum í Kópavogi. 
Miðaverð 2.900 krónur.
13.00 Tinna Þorsteinsdóttir spilar á 
píanó á Myrkum músíkdögum. Í Norð-
urljósasal Hörpu. Miðaverð er 2.500 kr.
21.00 Lokatónleikar Myrkra músík-
daga. Kammersveit Reykjavíkur spilar 
í Norðurljósasal Hörpu. Miðaverð er 
2.500 krónur.

Félagsvist
14.00 Félagsvist í Breiðfirðingabúð. 
Allir velkomnir. 

Söfn
14.00 Ókeypis barnaleiðsögn í Þjóð-
minjasafninu klukkan 14 og klukkan 
15. Allir velkomnir.

Kvikmyndir
15.00 MÍR sýnir rússnesku kvik-
myndina Eyjuna (Ostrov) frá 2006 á 
Hverfisgötu 105. Rússneskt og þýskt tal. 
Enskur texti. Aðgangur ókeypis. 

Dansleikir
20.00 Dansað verður i félagsheimili 
Félags eldri borgara i Stangarhyl 4 i 
Reykjavík næstkomandi sunnudags-
kvMld kl.20.00-23.00. Danshljómsveitin 
Klassík leikur fyrir dansi. Aðgangseyrir 
er 1.500 kr fyrir félagsmenn en 1.800 
fyrir gesti. Allir velkomnir. 

Tónlist
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og 
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8.

Félagsstarf
19.00 Spilað verður bridge í Breiðfirð-
ingabúð. Allir velkomnir 

Upplýsingar um viðburði sendist 
á hvar@frettabladid.is og einnig er hægt 

að skrá þá inni á visir.is

ÚRVALSFÓLK (60+) ATHUGIÐ

SUNNUDAGINN 2. FEBRÚAR 

KLUKKAN 13:00

Sérstakt tilboðsverð 

á vorferð Úrvalsfólks, 

veitingar í boði og 

heitt á könnunni. 

Við hlökkum til að sjá þig!

HÚLLUM HÆ 
Í HlÍÐASMÁRANUM

ÚRVAL ÚTSÝN  |  HLÍÐASMÁRA 19, KÓP.  |  S. 585 4000 

(60+)

HÁGÆÐA HÚÐVÖRUR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA Á FRÁBÆRU VERÐI. 
ENGIN ILM- EÐA LITAREFNI.

HLÚÐU AÐ VIÐKVÆMRI HÚÐ Í FROSTINU

Myndlistarkonan Anna Rún Tryggvadóttir 
heldur til Montreal nú í vikunni en þar mun hún 
setja upp sína fyrstu einkasýningu í galleríinu 
The MAI í Plataeu-hluta Montreal. Sýning Önnu 
Rúnar er einnig lokaverkefni hennar í masters-
námi við Concordia-háskóla í Montreal.

„Já, ég er að fara núna eftir tvo tíma upp á 
flugvöll,“ sagði Anna Rún þegar blaðamaður 
heyrði í henni í gær. „Þetta er auðvitað frá-
bært tækifæri. Fyrsta stóra einkasýningin mín 
og gaman að geta unnið stóra sýningu í alvöru 
umhverfi.“

Anna Rún er tveggja barna móðir og þarf 
því að kveðja eiginmann og börn til að sinna 

listagyðjunni. „Ég er auðvitað svolítið blúsuð í 
augnablikinu en það lagast þegar maður kemur 
út. Eiginmaður minn er líka listamaður og því 
getur lífið orðið talsvert flókið. En sem betur fer 
kemur fjölskyldan öll út daginn áður en sýning-
in verður opnuð og við munum því njóta dagsins 
saman.“

Sýningin heitir Render and React og er í formi 
innsetningar í 140 fermetra rými. „Ég verð svo 
úti í nokkrar vikur eftir að sýningin opnar og 
held áfram að vinna í henni. Ég lít ekki á opnun-
ina sem lokapunkt heldur byrjunina á listrænu 
ferli,“ segir listakonan Anna Rún en sýning henn-
ar verður opnuð 27. febrúar næstkomandi. - sb

Heldur sína fyrstu einkasýningu
Anna Rún Tryggvadóttir kveður eiginmann og börn til að sinna listagyðjunni.

RÍSANDI STJARNA 
 Anna Rún byrjar feril 
sinn í myndlistinni í 
listaborginni Montreal.
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KVIKMYNDIR  ★★★★★

Her
Leikstjóri og Handrit: Spike Jonze 
Aðalhlutverk: Joaquin Phoenix, Scarlett 
Johansson og Amy Adams.

Er hægt að verða ástfanginn af stýri-
kerfi? Kvikmyndin Her eftir Spike Jonze 
svarar þeirri spurningu í einni frum-
legustu mynd ársins. Myndin fjallar um 
Theodore (Joaquin Phoenix) sem fellur 
kylliflatur fyrir nýja stýrikerfinu sínu 
sem heitir Samantha (rödd Scarlett Jo-
hansson). 

Leikstjórinn Spike Jonze hefur leikstýrt 
frábærum myndum á borð við Being John 

Malkovich og Adaptation sem báðar voru 
gerðar eftir handriti Charlie Kaufman 
auk þess sem hann hefur leikstýrt mörg-
um myndböndum Bjarkar Guðmundsdótt-
ur. Her er fyrsta myndin sem hann skrif-
ar og leikstýrir sjálfur. 

Myndin gerist á óræðum tíma þar sem 
allt er örlítið á skjön við raunveruleika 
okkar í dag. Einstaklingurinn er orðinn 
eyland, fólk lifir gegnum tölvur og síma. 
Aðalpersónan Theodore vinnur við að 
skrifa ástarbréf fyrir ókunnugt fólk en 
er á sama tíma ófær um að tjá tilfinning-
ar sínar. Samantha er því hinn fullkomni 
félagi, lífsförunautur sem hann getur 
kveikt og slökkt á að vild. 

Stýrikerfið verður smátt og smátt með-

vitað um eigið hlutskipti; um eigin tak-
markanir og möguleika. Og að lokum þarf 
Theodore að horfast í augu við sjálfan sig 
og brjótast út úr þeim gerviheimi sem 
hann hefur sjálfur skapað sér.

Her er þess fullkomlega verðug að hafa 
verið tilnefnd til Óskarsverðlauna sem 
besta myndin. Hún er kærkomin hvíld 
frá tæknibrellu ófreskjum Hollywood 
þrátt fyrir að umfjöllunarefnið sé einmitt 
tæknin og áhrif hennar á okkar daglega 
líf. Þeir sem sjá Her eiga líklega eftir 
að horfa á snjallsíma sinn öðrum augum 
næstu daga á eftir. Símon Birgisson

Niðurstaða: Ein besta mynd ársins. Frumleg og 
einlæg ástarsaga. Vel leikin og frábært handrit.

VERÐUR ÁSTFANGINN AF STÝRIKERFI  Joaquin 
Phoenix í hlutverki sínu í Her.

Ást á tímum snjallsíma

Gríðarleg eftirspurn er eftir 
miðum á afmælistónleika FM957 
með David Guetta sem haldnir 
verða 16. júní næstkomandi í 
Laugardalshöll.

„Forsala hófst í morgun kl. 10 
og seldist mjög hratt upp, eða á 
tæpum tveimur tímum,“ segir 
dagskrárstjóri FM 957, Heiðar 
Austmann.

„Tónleikahaldarar eru að 
vonum mjög ánægðir með við-
brögðin og þann áhuga sem 
landsmenn hafa sýnt tónleikum 
Davids Guetta,“ segir Heiðar 
jafnframt.

Formleg miðasala á tónleikana 
hefst á midi.is á mánudagsmorg-
un klukkan 10.  - ósk

Seldist upp á 
tveimur tímum

AFMÆLISTÓNLEIKAR FM957  Íslend-
ingar eru spenntir fyrir David Guetta.

Þær kvikmyndir og stuttmyndir 
sem hlutu tilnefningu til Edd-
unnar verða sýndar í Bíó Para-
dís. 

Um er að ræða myndirn-
ar Hross í Oss eftir Benedikt 
 Erlingsson, Málmhaus eftir 
Ragnar Bragason og XL eftir 
Martein Þórsson. Stuttmynd-
irnar þrjár sem hlutu tilnefn-
ingu voru Heilabrotinn eftir 
Braga Þór Hinriksson, Hval-
fjörður eftir Guðmund Arnar 
Guðmundsson og Víkingar eftir 
Magali Magistry. 

Frítt er fyrir meðlimi ÍKSA, 
Íslensku kvikmynda- og sjón-
varpsakademíunnar, en almenn 
miðasala fer fram á midi.is og í 
miðasölu Bíós Paradísar.   - ósk

Eddusýningar 
í Bíó Paradís

TILNEFNDAR MYNDIR TIL SÝNINGA  
Hross í oss, Málmhaus og XL.
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Bökur og 
brownie-kaka

Matgæðingurinn Svava Gunnarsdóttir heldur úti blogginu Ljúfmeti og lekker-
heit og deilir nokkrum gómsætum uppskrift um með lesendum Fréttablaðsins.

Fiskbakan frábæra 
(uppskrift frá Jamie Oliver)

6 stórar kartöflur, afhýddar og skornar í 
bita
ólífuolía (eða smjör)
salt og nýmalaður svartur pipar
múskat (má sleppa)
2 egg
2 stórir hnefar af spínati
1 laukur, saxaður smátt
1 gulrót, skorin í tvennt og söxuð smátt
2,5 dl rjómi
2 vænir hnefar af rifnum cheddar- eða 
parmesanosti
safi úr 1 sítrónu
1 kúfuð teskeið enskt sinnep
stór hnefi af steinselju, saxaðri smátt (má 
sleppa)
450 g ýsu- eða þorskflök, roðflett, bein-
hreinsuð og skorin í ræmur

Hitið ofninn í 230°C. Setjið kartöflurnar 
í sjóðandi saltað vatn og látið þær sjóða 
í 2 mínútur. Setjið eggin varlega út í og 
sjóðið þau í 8 mínútur. Eggin eiga þá að 
vera orðin harðsoðin og kartöflurnar 
líka soðnar. Gufusjóðið spínatið um leið 

í sigti ofan á pottinum (það tekur bara 
um 1 mínútu). Takið spínatið úr sigtinu, 
kreistið varlega úr því umframvætu og 
leggið til hliðar.

Takið eggin úr pottinum, kælið undir 
köldu vatni, takið utan af þeim og skerið 
í fernt. Leggið til hliðar.

Stappið kartöflurnar og setjið ólífuolíu 
eða brætt smjör saman við þær (ég 
nota alltaf smjör). Kryddið með salti, 
pipar og jafnvel smá múskati. Leggið 
til hliðar.

Steikið lauk og gulrót í ólífuolíu við 
vægan hita í um 5 mínútur. Hellið þá 
rjóma yfir og hitið að suðu. Takið pönn-
una af hitanum og hrærið ost, sítrónu-
safa, sinnep og steinselju saman við.

Setjið fiskinn, spínatið og eggin í 
eldfast mót. Hellið rjómasósunni með 
grænmetinu yfir og endið á að setja 
kartöflumúsina ofan á. Setjið í ofn í 
25-30 mínútur eða þar til kartöflurnar 
eru orðnar gylltar á lit. Berið fram með 
bökuðum baunum og tómatsósu.

Brownie-kaka 
með Daim og jarðarberjafrauði

Brownie-botn
110 g smjör
2 1/3 dl sykur
1 msk. sýróp
2 egg
1½ dl hveiti
½ tsk. salt
1½ tsk. vanillusykur
1 dl kakó
2 stk. stór Daim (56 g hvor pakkning), 
grófhakkað

Jarðarberjafrauð
5-6 matarlímsblöð
½ kg jarðarber
3 eggjarauður
2 dl flórsykur
6 dl rjómi

Skraut
1 kg jarðarber

Brownie-botn 

Hitið ofninn í 175°C. Hrærið smjör, 
sykur og sýróp saman þar til blandan 
verður ljós og létt. Hrærið eggin 
saman við. Bætið hveiti, salti, van-
illusykri, kakói og grófhökkuðu Daim 
út í og hrærið saman. Setjið deigið 
í smurt smelluform sem er 24 cm í 
þvermál og bakið í 20 mínútur. Látið 
botninn kólna alveg áður en jarðar-
berjafrauðið er gert.

Það getur verið gott að losa um 
kökuna í forminu áður en jarðar-
berjafrauðið er sett yfir hana, til að 
það sé einfaldara að flytja kökuna yfir 
á kökudisk þegar hún er tilbúin.

Jarðarberjafrauð

Leggið matarlímsblöð í kalt vatn í 5 
mínútur. Maukið jarðarber í mat-
vinnsluvél eða með töfrasprota og 
leggið til hliðar. Hrærið eggjarauður 
og flórsykur saman þar til blandan 
verður ljós og létt. Léttþeytið rjómann 
í annarri skál. Hitið 1/10 af jarðar-
berjamaukinu í potti. Takið matarlíms-
blöðin úr vatninu, kreistið mesta 
vökvann úr þeim og bætið blöðunum 
í pottinn. Látið þau bráðna við vægan 

hita í jarðarberjamaukinu. Þegar 
matarlímsblöðin hafa bráðnað er 
blandan hrærð saman við restina af 
jarðarberjamaukinu.

Blandið eggjablöndunni varlega saman 
við jarðarberjamaukið og hrærið síðan 
rjómann varlega saman við þar til 
blandan er slétt. Hellið blöndunni yfir 
brownie-botninn. Látið kökuna standa 
í að minnsta kosti 4 tíma í ísskáp áður 
en hún er borin fram. Það má einnig 
frysta kökuna og þá er hún tekin út og 
látin standa við stofuhita í 4 tíma áður 
en hún er borin fram.

Setjið jarðarber yfir kökuna áður en 
hún er borin fram.

Pestóbaka 
með bökuðu grænmeti

Skelin
3 dl hveiti
125 g smjör, kalt úr ísskáp
2 msk. kalt vatn

Blandið hveiti og smjöri saman í 
grófa mylsnu í matvinnsluvél, með 
gaffli eða með fingrunum. Bætið 
vatninu saman við og vinnið snögg-
lega saman í deig. Þrýstið deiginu í 
botn á 24 cm bökumóti með lausum 
botni og pikkið botninn með gaffli. 
Látið standa í ísskáp í 30 mínútur.

Fyllingin
2 paprikur, gul og rauð
2 rauðlaukar
1 kúrbítur
1 msk. ólífuolía
salt
svartur pipar
3 egg
2 dl mjólk
1 dl pestó

Hitið ofn í 250°C. Skerið paprikur í 
bita, rauðlauk í þunna báta og kúrbít 
í sneiðar. Setjið á ofnplötu, dreypið 

ólífuolíu yfir og kryddið með salti og 
pipar. Bakið í miðjum ofni í 15-20 
mínútur.

Hrærið saman egg, mjólk og pestó.

Þegar grænmetið hefur bakast er 
ofnhitinn lækkaður í 200°C. For-
bakið bökuskelina í miðjum ofni í 
um 10 mínútur. Setjið þá grænmetið 
í botninn og hellið eggjablöndunni 
yfir. Bakið í miðjum ofni í 35-40 
mínútur.

Berið bökuna fram með góðu salati 
og jafnvel salami, hráskinku og 
ólífum.

Súkkulaðisjeik
Uppskrift frá Mitt Kök

4 dl mjólk
2 dl vanilluís
3 msk. Nesquik
1 tsk. vanillusykur

Mixið allt saman í blandara eða með 
töfrasprota. Hellið í glös og skreytið 
með þeyttum rjóma, súkkulaði-
spónum og súkkulaðisósu.

LOSTÆTI  Svava les mikið af matar-
bloggum og uppskriftabókum.
 MYNDIR/SVAVA GUNNARSDÓTTIR
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BAKÞANKAR 
Hildar
Sverrisdóttur

KL. 15 Í HÁSKÓLABÍÓ (2D)
KL. 13 Í SMÁRABÍÓ (2D & 3D)

2D3DÞAU HUNGRAR Í ÆVINTÝRI

ÍSL. TAL

ÓSKARSVERÐLAUNA
TILNEFNINGAR

- MERYL STREEP OG  
JULIA ROBERTS

TILNEFND TIL  
5 ÓSKARS-
VERÐLAUNA 
M.A. BESTA 

MYND ÁRSINS 
OG BESTA 
HANDRIT

ÓSKARSVERVERERRERRRRRÐLAÐLAÐLÐLÐLAÐLLÐLLÐÐLÐÐÐÐ UNNAAAA
TILNEFNINNNGARGARAGARAGARGAGA

5 
ÓSKARSVERÐLAUNA

TILNEFNINGAR

EIN BESTA MYND ÁRSINS

NÁNAR Á MIÐI.IS

HER KL. 8 - 10.15           / DALLAS BUYERS CLUB   KL. 8 - 10.15
AUGUST: OSAGE COUNTY    KL. 5.45
THE BOOK THIEF   KL. 5.45               / HOBBIT 3D   KL. 2D
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2          2D KL. 2  / 3D    KL. 4

HER
DALLAS BUYERS CLUB
EYJAFJALLAJÖKULL
AUGUST: OSAGE COUNTY                           
THE BOOK THIEF  
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D

KL. 6 - 9
KL. 3 (TILBOÐ) 5.30 - 8 - 10.30
KL. 6 
KL. 3 (TILBOÐ)  8 - 10.35
KL. 3 (TILBOÐ)  6 - 9
KL. 3 (TILBOÐ) 

HER
JACK RYAN 

Ý ÖSKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 Ý Ö 3D
47 RONIN 3D
BELIEVE
SECRET LIFE OF WALTER MITTY 
SECRET ... WALTER MITTY LÚXUS
THE HOBBIT 3D 48R D
THE HOBBIT 3D48R D LÚXUS
RISAEÐLURNAR 2DÍ ÍSL. TALD

KL. 3 - 8 - 10.40
KL. 5.30 - 8
KL.1(TILBOÐ)  3.20 - 5.40
KL.1(TILBOÐ) 3.20
KL. 10.20
KL. 3.30
KL. 1 (TILBOÐ) 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 5.40 - 9
KL. 1 - 4.30
KL.1(TILBOÐ) 

Miðasala á: og

2

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8, 10:20
47 RONIN 3D 8
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D 1:45, 3:45
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D 1:45, 3:45
HOBBIT 2 3D (48R) 2, 5, 8
LONE SURVIVOR 10:30
SECRET LIFE OF WALTER MITTY 5:45

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

sýnd í 3d 48 rammaSýnd í 3d 48 Ramma

L.K.G - FBLS.G.S - MBL

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

SPARBÍÓ

AKUREYRI

Forseti Íslands og frú hafa þegið boð um 
að vera viðstödd Vetrarólympíuleikana 

í Sotsjí. Það er gott þrátt fyrir skiljanlega 
umræðu um hvort ráðamenn þjóðarinnar 
ættu að sniðganga leikana til að mótmæla 
grófum mannréttindabrotum Rússa gagn-
vart samkynhneigðum.

SLÍK tillaga var meðal annars lögð fram 
á Alþingi sem er reyndar áhugavert 
því að sama dag stóðu sömu þingmenn 
og höfðu hvatt til sniðgöngu leikanna 
að jákvæðri umræðu um fríverslunar-
samning við Kína. Það er áhugavert að 
sömu þingmenn hafi hverjir tekið sína 
afstöðuna í þeim tveim málum því að 
um þau gilda í grunninn sömu lög-
mál; frjáls verslun brýtur niður múra 
í ríkjum sem þurfa að gera betur. Að 
sama skapi eru samskipti betri en 
útskúfun gagnvart ríkjum sem þurfa 
að gera betur. Á Ólympíuleikunum 
taka allir þátt á jafnréttisgrundvelli, 
sem stuðlar að friði og samvinnu 
þjóða – alveg eins og að í húsi Sam-
einuðu þjóðanna tala allir saman þótt 

mörg ríki megi þar gagnrýna fyrir 
stjórnarhætti sína. 

ÞAÐ er vissulega ærin ástæða til að gagn-
rýna stefnu rússneskra stjórnvalda gagn-
vart samkynhneigðum. En það er vand-
séð hvar eigi að draga mörkin ef Ísland á í 
framtíðinni ekki að sniðganga flest alþjóð-
leg íþróttamót. Ráðamenn mættu á Ólymp-
íuleikana í Kína til að hvetja silfurstrákana 
okkar þrátt fyrir mannréttindabrotin þar 
og forseti Íslands var um daginn að hvetja 
strákana okkar í Abú Dabí sem mun seint 
kallast fyrirheitna landið. Næstu Ólympíu-
leikar verða í Brasilíu þar sem verið er að 
jafna fátækrahverfi við jörðu til að rýma 
fyrir íþróttamannvirkjum og varla verður 
talið að Ísland sé fylgjandi dauðarefsingum 
ef við sniðgöngum ekki leika í Bandaríkj-
unum. 

ÞAÐ er hægt að gagnrýna alltof margt úti 
um allan heim en sniðganga er ekki leiðin 
til þess. Miklu frekar eiga ráðamenn að 
mæta til Rússlands og fagna þegar íþrótta-
menn skarta naglalakki í regnbogalitunum 
og þegar Þjóðverjar mæta íklæddir sínum 
lítt dulbúnu skilaboðum. Nota tækifærið ef 
þeir hitta rússneska ráðamenn til að segja 
sína skoðun og hafa með sterkri og stoltri 
mannréttindavitund áhrif í öðrum ríkjum.

Óskynsamleg skíðasniðganga

Athugulir miðborgarbúar hafa ef til 
vill tekið eftir nýrri veggmynd sem 
nú er í vinnslu á Hverfisgötunni. 
Myndin er verk þriggja listamanna, 
þeirra Arnar Tönsberg, Margeirs 
Dire og Rögnvalds Skúla Árnason-
ar, sem allir eru í listamannahópn-
um 33.

„Þetta er bara frontur á nýja 
galleríinu okkar sem stendur við 
Laugaveg,“ segir Örn um verk-
ið. „Pælingin með vegginn er að 
blanda saman myndum frá því í 
dag og líka frá því fyrir hundrað 

árum. Segja þannig sögu Hverfis-
götunnar í hundrað ár.“

Veggmyndin er í grennd við 
Hljómalindarreitinn svokallaða, 
en Örn og félagar voru fengnir til 
að gera myndina af Icelandair sem 
hyggst reisa hótel á reitnum. Örn 
segir óvíst hvenær  takist að klára 
myndina að fullu.

„Það er eitthvað eftir, við reynum 
að nýta tímann á meðan það er gott 
veður,“ segir hann. „Það er ósköp 
lítið sem er hægt að gera núna.“

  - bá

Hverfi sgata í 100 ár
Ný veggmynd tekur á sig form í miðbæ Reykjavíkur.

SVIPMYNDIR   Verkið blandar saman 
Hverfisgötu dagsins í dag og fyrir hund-
rað árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/MARGEIR DIRE
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Sunnudagskvöld kl. 23:00

SEAHAWKS
BRONCOS
Nú styttist í einn stærsta íþróttaviðburð heims 
þegar tvö af bestu liðum tímabilsins mætast og 
berjast um Ofurskálina. Eins og alltaf verður mikið 
um dýrðir í hálfleik, í ár skemmta Bruno Mars og 
Red Hot Chili Peppers. Ekki missa af einum 
flottasta íþróttaviðburði ársins!

Super Bowl

skvöld kl. 23:00

SPORT 1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR

HANDBOLTI Hún varð Íslands-
meistari síðasta vor en ekki með 
liðsfélögum sínum í meistara-
flokki Fram heldur með 3. flokki 
Fram sem sankaði að sér öllum 
titlum á síðasta tímabili. Ragn-
heiður Júlíusdóttir steig sín fyrstu 
spor með meistaraflokki Fram 
í haust og það er óhætt að segja 
að hún hafi skotist hratt upp á 
stjörnuhimininn. Íslandsmeistar-
ar síðasta árs misstu marga lykil-
menn í sumar og Framliðið þurfti 
að treysta á gott unglingastarf 
frá fyrsta leik. Það var því gott að 
geta kallað á efnilegasta leikmann 
Íslands að mati þjálfara deildar-
innar.

Ótrúlega öflug í vetur
„Hún kemur á blindu hliðina inn í 
deildina, á frábæran leik í Meist-
urum meistaranna og er tekin 
alvarlega frá þeim leik. Hún hefur 
verið ótrúlega öflug í vetur. Við 
vissum að hún yrði öflug en hún 
hefur verið framar vonum með 
þessa hluti og hvað hún er rosa-
lega sterk andlega,“ segir Halldór 
Jóhann Sigfússon, þjálfari Fram-
liðsins, sem var óhræddur að 
henda þessari sextán ára stelpu 
út í djúpu laugina.

„Ragnheiður er gríðarlegt 
efni, hún hefur rosalega öflug-
an skrokk og er mjög sterk. Hún 
hefur líka svakalega öfluga hönd 
sem er gríðarlega mikilvægt í 
kvennahandbolta. Hún er mikil 
skytta,“ segir Halldór Jóhann.

Ragnheiður Júlíusdóttir hefur 
skorað 76 mörk í 14 leikjum með 
Fram í Olís-deildinni í vetur, 5,4 
mörk í leik að meðaltali, þar af 
hefur hún átt níu marka leiki á 
móti báðum efstu liðum deildar-
innar, Val og Stjörnunni. 

Hættir aldrei
„Hún hættir aldrei,“ segir Hall-
dór Jóhann og kemur með dæmi 
um það þegar hann hefur þurft að 
skamma hana. „Ég hef látið hana 
finna svolítið fyrir því í vetur því 
mér finnst hún vera orðin það 
góður leikmaður. Maður hefur 
þurft aðeins að taka hana til hlið-
ar en hún er það öflugur persónu-
leiki að hún kemur alltaf sterk til 
baka,“ segir hann.

Halldór Jóhann veit þó vel að 
enginn leikmaður er fullskap-
aður sextán ára gamall og Fram 
ætlar að hjálpa henni að vaxa. 
„Það er vinna okkar næstu árin 
að hjálpa henni að verða að góðum 
leikmanni og svo síðar að frábær-
um leikmanni. Hún hefur skrokk-
inn í það og hæfileikana. Það er 
margt sem hún hefur og það sem 
hún hefur ekki er auðveldara að 
laga,“ segir Halldór Jóhann.

Ragnheiður hefur verið frábær 
í vetur en hún fékk þó mikla sam-
keppni sem efnilegasti leikmaður 
deildarinnar enda nóg af flottum 
handboltastelpum að koma upp í 
deildinni.

Ragnheiður endaði með aðeins 

Bara sextán en fl ug-
synd í djúpu lauginni
Ragnheiður Júlíusdóttir, sextán ára skytta úr Fram, er efnilegasti leikmaður Olís-
deildar kvenna samkvæmt könnun Fréttablaðsins meðal þjálfara deildarinnar. 

23 STIG HRAFNHILDUR 
HANNA ÞRASTAR DÓTTIR
EINU SINNI Í 1. SÆTI, 
FIMM SINNUM Í 2. SÆTI
18 ára (fædd 14. maí 1995).
Leikstjórnandi hjá Selfossi. 
Spilar númer 4.
69 mörk í 14 leikjum. 4,9 mörk í leik
Reynsla fyrir tímabilið: 16 leikir/96 mörk.

30 STIG THEA IMANI 
STURLUDÓTTIR
FIMM SINNUM Í 1. SÆTI, 
EINU SINNI Í 2. SÆTI
17 ára (fædd 21. janúar 1997).
Hægri skytta í Fylki Spilar númer 88
59 mörk í 13 leikjum. 4,5 mörk í leik
Reynsla fyrir tímabilið: 10 leikir/43 
mörk.

31 STIG RAGNHEIÐUR JÚLÍUSDÓTTIR

einu stigi meira en Fylkisstelp-
an Thea Imani Sturludóttir. Sel-
fyssingurinn Hrafnhildur Hanna 
Þrastardóttir var síðan ekki langt 
á eftir.  „Þær mynda útilínu í 20 
ára landsliðinu þó að bæði Thea 
og Ragnheiður séu enn gjaldgeng-
ar í 18 ára landsliðið því þær eru 
bara 16 ára og fæddar 1997,“ segir 
Halldór.

Ragnheiður er vinstri skytta, 
Hrafnhildur Hanna spilar sem 

leikstjórnandi og Thea Imani er 
hægri skytta. 

Það er því ljóst að framtíðar-
útispilarar íslenska landsliðsins 
þykja vera þrír efnilegustu leik-
menn Olís-deildar kvenna. Þær 
eru allar þrátt fyrir ungan aldur 
í stórum hlutverkum innan sinna 
liða og í hópi markahæstu leik-
manna deildarinnar þótt Hrafn-
hildur sé sú eina sem er marka-
hæst hjá sínu liði.  ooj@frettabladid.is

Aðrar sem fengu atkvæði: Drífa Þorvaldsdóttir, ÍBV 7, Þuríður Guðjónsdóttir, Selfossi 6 (1 í fyrsta sæti), 
Áróra Eir Pálsdóttir, Haukum 3, Esther Viktoría Ragnarsdóttir, Stjörnunni 3, Hildur Karen Jóhannsdóttir, 
Fylki 1, Melkorka Mist Gunnarsdóttir, Fylki 1, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir, HK 1, Díana Kristín Sigmars-
dóttir, Fylki 1, Þórhildur Braga Þórðardóttir, HK 1. 

Efnilegasti leikmaður Olís-deildar kvenna

16 ára 
(fædd 10. júní 1997)
Vinstri skytta í Fram 
Spilar númer 9

76 mörk í 14 leikjum 
5,4 mörk í leik
Reynsla í efstu deild 
fyrir tímabilið:  0 leikir

ÓL2014 „Síðan maður var  lítill 
krakki var það markmið mitt 
að komast á Ólympíuleikana. 
Nú er það orðið að veruleika,“ 
segir Einar Kristinn Kristgeirs-
son. Breiðhyltingurinn verður á 
meðal fjögurra íslenskra kepp-
enda í alpagreinum á Vetraról-
ympíuleikunum í Sotsjí. Hann 
fylgdist vel með leikunum í Van-
couver fyrir fjórum árum og í 
Tórínó árið 2006. 

„Þetta er auðvitað það stærsta 
sem maður kemst í,“ segir Einar 
Kristinn spenntur.  Skíðakappinn 

tvítugi segir góðan stíganda hafa 
verið í frammistöðu sinni undan-
farnar vikur og mánuði. Einar 
hefur líkt og allir íslensku kepp-
endurnir dvalist í Austurríki og 
Noregi frá því í ágúst.

„Ég hef skíðað mikið og tel 
mig hafa bætt mig mikið. Ég náði 
mínum bestu erlendu punktum í 
Noregi fyrir skömmu þannig að 
þetta er allt að smella saman á 
réttum tíma.“

Einar Kristinn flaug utan til 
Austurríkis ásamt Maríu Guð-
mundsdóttur og Brynjari Jökli 

Guðmundssyni um síðustu helgi. 
Með í för er landsliðsþjálfar-
inn Fjalar Úlfarsson en hópur-
inn mun æfa og keppa ytra til 
5. febrúar. Þá verður flogið til 
Sotsjí en setningarhátíð leikanna 
fer fram þann 7. febrúar. Einar 
Kristinn ætlar sér stóra hluti.

„Ég stefni á að komast í topp 
35. En þá verð ég að skíða vel,“ 
segir Einar Kristinn sem æfði af 
kappi í sumar.

„Ég vann í einn og hálfan 
mánuð en æfði svo tvisvar til 
þrisvar á dag í Laugardalnum til 

að koma mér í gott form. Allur 
líkaminn þarf að vera sterkur 
því það reynir á hann allan,“ 
segir ÍR-ingurinn sem renndi sér 
sínar fyrstu ferðir í Breiðholts-
brekkunni. Í dag keppir hann 
fyrir Skíðafélag Akureyrar en 
ástæðan er einföld.

„Ég keppi og æfi með SKA. 
Kærastan mín er þaðan og ég er 
mest þar þegar ég er á Íslandi.“

Einar Kristinn keppir í svigi 
og stórsvigi á leikunum sem 
verða í beinni útsendingu bæði á 
Stöð 2 Sport og visir.is.  - ktd

Ólympíuleikarnir hafa verið draumur síðan ég var lítill strákur

ÁTJÁN DAGAR Í FYRSTU FERÐ   Einar 
Kristinn Kristgeirsson keppir í svigi og 
stórsvigi í Sotsjí.   MYND/SKÍ

#1

#2
#3

FIMM SINNUM Í 1. SÆTI, 
TVISVAR Í 2. SÆTI



Hver stórviðburðurinn rekur annan á Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 í febrúar. 
Vetrarólympíuleikarnir í Sochi verða í beinni á fjórum rásum, 16 liða úrslit í 
Meistaradeildinni og við sýnum úrslitaleikinn í Super Bowl þar sem ekkert er 
gefið eftir. Allt þetta og margt fleira í stútfullum Sportpakkanum. Settu þig í 
stellingar fyrir eina stærstu íþróttaveislu ársins!

Ein stærsta íþróttaveisla ársins í febrúar

Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 auk 4 íþróttarása, fjölda hliðarrása
og internet og heimasími í 3 ár, á aðeins 11.990 kr. á mánuði.
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

11.990 kr. + 0 kr.
Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða uppsagnarfrestur er á Sportpakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.
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ebrúar

á 36 mánuðum

180.000 kr.
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portpakkanum. Greiða þarf 2.610 kr.. aðgangsgjaljalddd.

á 36 mán

11180.00
sparna

Þökkum frábærar 

viðtökur og minnum á 

að tilboðið gildir áfram 

sem hluti af áskrift að 

völdum pökkum.

TILBOÐIÐ

GILDIR ÁFRAM!



DAGSKRÁ
1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

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 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

08.30 The Marc Pease Experience
09.55 The Other End of the Line  
11.45 Big Miracle
13.30 Limitless  
15.15 The Marc Pease Experience
16.40 The Other End of the Line  
18.30 Big Miracle  
20.15 Limitless  
22.00 Taken 2  
23.30 Safe House  
01.25 Lawless  
03.20 Taken 2

18.00 Strákarnir  
18.25 Friends
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  
20.00 Viltu vinna milljón?  
20.45 Krøniken  (13:22) 
21.45 Ørnen  (13:24) 
22.40 Ally McBeal  (14:23) Gamanþættir 
sem unnu til fjölda verðlauna á sínum tíma. 
23.25 Without a Trace  (19:23)
00.10 Viltu vinna milljón?
00.55 Krøniken
01.55 Ørnen  
02.55 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ljóti andarunginn og ég  07.23 Elías  07.34 
Ævintýraferðin 07.47 UKI  07.52 Tommi og Jenni 
 08.00 Dóra könnuður  08.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  08.46 Doddi litli og Eyrnastór  09.00 
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 
 09.46 Hvellur keppnisbíll  09.56 Rasmus Klumpur 
og félagar  10.00 Lukku-Láki 10.22 Ofurhundurinn 
Krypto  10.43 Latibær  10.55 Mamma Mu 11.00 
Ljóti andarunginn og ég  11.25 Elías  11.36 
Ævintýraferðin 11.48 UKI  11.53 Tommi og Jenni 
 12.00 Dóra könnuður  12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  12.46 Doddi litli og Eyrnastór  13.00 
Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveinsson 
 13.46 Hvellur keppnisbíll  13.56 Rasmus Klumpur 
og félagar  14.00 Lukku-Láki 14.22 Ofurhundurinn 
Krypto  14.43 Latibær 14.55 Mamma Mu  15.00 
Ljóti andarunginn og ég  15.25 Elías 15.36 
Ævintýraferðin 15.48 UKI  15.53 Tommi og Jenni 
 16.00 Dóra könnuður  16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  16.46 Doddi litli og Eyrnastór  17.00 
Áfram Diego, áfram!  17.24 Svampur Sveinsson 
17.46 Hvellur keppnisbíll 17.56 Rasmus Klumpur 
og félagar  18.00 Lukku-Láki 18.22 Ofurhundurinn 
Krypto  18.43 Latibær 18.55 Mamma Mu  19.00 
Hetjur Valhallar - Þór  20.20 Sögur fyrir svefninn

16.10 H8R 
16.50 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
17.20 The Amazing Race  
18.05 Offspring  
18.50 Mad  
19.00 Bob‘s Burgers  
19.25 American Dad  
19.45 The Cleveland Show  
20.10 Unsupervised  (3:13) 
20.35 Brickleberry  (3:10) 
20.55 Dads  (12:22) 
21.20 Mindy Project  (21:24) 
21.40 Do No Harm  (9:13) 
22.25 The Vampire Diaries  (21:22)
23.05 Men of a Certain Age
23.50 Bob‘s Burgers
00.15 American Dad  
00.40 The Cleveland Show  
01.00 Unsupervised
01.25 Brickleberry  
01.50 Dads  
02.10 Mindy Project  
02.35 Do No Harm  
03.20 Tónlistarmyndbönd

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Mollý í klípu 
10.40 Fisk í dag
10.50 Handunnið. Nikoline Liv And-
ersen
11.00 Sunnudagsmorgunn 
12.10 Þrekmótaröðin 2013
12.35 Söngvakeppnin 2014
13.55 Vínarfílharmónían í Peking
15.20 Til fjandans með krabbann
16.00 Það sem ekki sést - að lifa með 
gigt
16.30 Nýjar kvennasögur (Bok-
programmet. De nye dameromaner)
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Poppý kisuló
17.21 Stella og Steinn 
17.33 Friðþjófur forvitni 
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur (Bonderøven)
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.40 Landinn Frétta
20.10 Yrsa Sigurðardóttir
20.40 100 ára afmæli Eimskipafélags 
Íslands - Fyrri hluti (1:2) 
21.20 Erfingjarnir (5:10) 
22.20 Kynlífsfræðingarnir (12:12) 
(Masters of Sex)
23.20 Sunnudagsmorgunn
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.00 Dr. Phil
13.30 Once Upon a Time 
14.20 7th Heaven 
15.10 Family Guy 
15.35 Parks & Recreation
16.00 Happy Endings
16.25 Made in Jersey
17.15 Parenthood 
18.05 Friday Night Lights 
18.50 Hawaii Five-0 
19.40 Judging Amy (1:23)
20.25 Top Gear (3:6) Bílaþátturinn sem 
verður bara betri með árunum. Tilraunir 
þeirra félaga taka sífelldum breytingum og 
verða bara frumlegri, og skemmtilegri. 
21.15 Law & Order. Special Victims 
Unit (23:23) Bandarískir sakamálaþætt-
ir um kynferðisglæpadeild innan lögregl-
unnar í New York-borg. Í þessum lokaþætti 
rannsakar lögreglusveitin dauða vændis-
konu sem var undir lögaldri.
22.00 The Walking Dead (5:16) Þættir 
sem hafa slegið öll fyrri áhorfsmet áskrift-
arstöðva í Bandaríkjunum. Rick Grimes 
og félagar þurfa að glíma við uppvakn-
inga utan frá og svikara innan frá í þess-
um hrollvekjandi þáttum sem eru alls ekki 
fyrir viðkvæma.
22.50 The Biggest Loser - Ísland 
23.50 Elementary
00.40 Scandal 
01.30 The Walking Dead 
02.20 The Bridge
03.10 Beauty and the Beast 
04.00 Pepsi MAX tónlist

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús Meistaranna 
15.00 Vafrað um Vesturland 15.30 Stormað 
um Hafnarfjörð 16.00 Hrafnaþing 17.00 
Stjórnarráðið 17.30 Skuggaráðuneytið 18.00 
Björn Bjarnason 18.30 Tölvur,tækni og kennsla 
19.00 Fasteignaflóran 19.30 Á ferð og flugi 
20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Fiskikóngurinn 22.00 Hrafnaþing 23.00 ABC 
Barnahjálp 23.30 Eldað með Holta

11.35 Sportspjallið
12.20 All Stars  
13.40 Keflavík - Njarðvík  
15.10 La Liga Report  
15.40 Barcelona - Valencia  
17.20 Icelandic Fitness and Health Expo 
2012  
17.50 Atletico - Real Sociedad  Bein út-
sending 
19.50 Athletic Bilbao - Real Madrid  Bein 
útsending
23.00 Seattle Seahawks - Denver Bron-
cos  Bein útsending frá Superbowl leiknum 
í bandarísku NFL deildinni þar sem Denver 
Broncos og Seattle Seahawks eigast við.

08.20 West Ham - Swansea
10.00 Cardiff - Norwich
11.40 Stoke - Man. Utd.
13.20 WBA - Liverpool  Bein útsending 
15.50 Arsenal - Crystal Palace  Bein út-
sending
18.00 Messan  
19.20 WBA - Liverpool
21.00 Arsenal - Crystal Palace
22.40 Messan  
00.00 Hull - Tottenham 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
10.20 Tommi og Jenni  
10.30 Ben 10
10.50 Victorious  
11.15 Nágrannar
13.00 Mikael Torfason - mín skoðun  
13.50 Spaugstofan
14.15 Spurningabomban
15.05 Heilsugengið  
15.30 Masterchef USA
16.15 The Big Bang Theory 
16.40 Á fullu gazi
17.05 Eitthvað annað  
17.35 60 mínútur  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn  
19.10 Sjálfstætt fólk  (20:30) Jón Ársæll 
Þórðarson kann listina að nálgast viðmæl-
anda sinn og hér heldur hann áfram að 
taka hús á áhugaverðum Íslendingum sem 
hafa sögur að segja.
19.45 Ísland Got Talent
20.35 Breathless  (5:6) 
21.25 The Tunnel  (10:10) 
22.15 The Following  (2:15) Önnur þátta-
röðin af þessum spennandi þáttum en síð-
asta þáttaröð endaði í mikilli óvissu um af-
drif fjöldamorðingjans Carroll einnig hvað 
varðar söguhetjuna Ryan Hardy.
23.00 Banshee  
23.50 60 mínútur
00.35 Mikael Torfason - mín skoðun
01.20 Daily Show. Global Edition  
01.45 Nashville
02.30 True Detective  
03.15 Mayday  
04.10 American Horror Story. Asylum  
04.55 Mad Men  
05.40 The Untold History of The Uni-
ted States

Stöð 2 kl. 13.00
Mikael Torfason 
– Mín skoðun
Þjóðmálaþáttur í umsjá Mikaels Torfa-
sonar, aðalritstjóra fréttamiðla 365, 
í opinni dagskrá. Í þættinum verða 
mikilvæg samfélagsmál krufi n og 
þau rædd frá öllum hliðum. Sann-
gjarn og heiðarlegur þáttur fyrir 
alla sem láta sig þjóðmál á Íslandi 
varða. Meðal sérfræðinga þáttarins 
eru þau Elliði Vignisson, Svandís 
Svavarsdóttir, Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir, Össur Skarphéðinsson, Katrín 
Júlíusdóttir og Vigdís Hauksdóttir.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur
Á Sprengisandi er leitað svara við 
spurningum sem brenna 
á þjóðinni. Þáttur sem 
vitnað er í. Stjórnmála-
menn, sérfræðingar 
og spekingar eru tíðir 
gestir á Sprengisandi. 
Sigurjón M. Egilsson 
ræðir mál sem 
skipta okkur 
öll máli.

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

08:35 Inside the PGA Tour 09:00 Evrópska móta-
röðin 13:00 PGA Tour 17:00 PGA Tour Highlights 
18:00 PGA Tour 23:00 Golfing World 

DAGSKRÁ
1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR

Í KVÖLD

Ísland Got Talent
STÖÐ 2 KL. 19.45 Glæsilegur 

íslenskur sjónvarpsþáttur þar 
sem leitað er að hæfi leikarík-
ustu einstaklingum landsins. 

Kynnir keppninnar er sjónvarps-
maðurinn góðkunni Auðunn Blöndal, 
dómarar eru Bubbi Morthens, Þórunn 
Antonía Magnúsdóttir, Jón Jónsson og 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Super Bowl
STÖÐ 2 SPORT KL. 23.00 Bein útsend-
ing frá Superbowl-leiknum í bandarísku 
NFL-deildinni þar sem Denver Broncos 
og Seattle Seahawks eigast við.

Yrsa Sigurðardóttir
SJÓNVARPIÐ KL. 20.10 Meistari 
óhugnaðarins, Yrsa Sigurðardóttir, rit-
höfundur og verkfræðingur, situr sjaldan 
auðum höndum. Í myndinni er rætt 
við hana um lífi ð og tilveruna og fylgst 
með vinnu við nýjustu bókina frá ritun 
að útgáfu.
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DAKOTA
King Size rúm (193x203 cm)

FULLT VERÐ 234.200 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

117.100 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

SÆNGURFÖT40%
AFSLÁTTUR!
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STOCKHOLMQueen Size rúm (153x203 cm)FULLT VERÐ 163.600 kr.
ÚTSÖLUVERÐ
81.800 kr.

50%
AFSLÁTTUR!

DÚNSÆNGUR

30%
AFSLÁTTUR!

ÚTSALA 
REKKJUNNAR

AFSLÁTTUR
50-60%

SÍÐUSTUDAGAR!
STÓR

ÚTSALA!

ÓTRÚLEG
VERÐ!



FM957 kl. 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir 
þér 20 vinsælustu lög 
landsins, lög líkleg til 
vinsælda, lög sem 
voru á toppnum 
fyrir 10 árum og 
fl eira skemmti-
legt. Þórunn 
Antonía stýrir 
Íslenska listan-
um.

DAGSKRÁ
1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

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 100,5 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

08.00 Johnny English Reborn
09.40 Dear John
11.25 Night at the Museum  
13.15 Parental Guidance  
15.00 Johnny English Reborn  
16.40 Dear John  
18.25 Night at the Museum  
20.15 Parental Guidance  
22.00 The Man With the Iron Fists  
23.35 Project X  
01.00 Your Highness  
02.40 The Man With the Iron Fists

17.55 Strákarnir 
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  
20.00 The Practice  (2:13) 
20.45 Footballer‘s Wives  (5:8) 
21.35 Hlemmavídeó  (9:12) 
22.00 Entourage  (9:12) 
22.30 Wipeout - Ísland  
23.25 Krøniken  
00.25 Ørnen  
01.25 The Practice
02.10 Footballer‘s Wives  
03.00 Hlemmavídeó  
03.25 Entourage  
03.55 Wipeout - Ísland
04.45 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveinsson 07.46 Hvellur keppnisbíll  07.56 
Rasmus Klumpur og félagar  08.00 Lukku-Láki 
08.22 Ofurhundurinn Krypto  08.43 Latibær 
 08.55 Mamma Mu 09.00 Ljóti andarunginn og 
ég  09.23 Elías  09.34 Ævintýraferðin  09.47 UKI 
09.52 Tommi og Jenni  10.00 Dóra könnuður 
 10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.46 Doddi 
litli og Eyrnastór  11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24 
Svampur Sveinsson 11.46 Hvellur keppnisbíll 
11.56 Rasmus Klumpur og félagar  12.00 Lukku-
Láki 12.22 Ofurhundurinn Krypto  12.43 Latibær 
 12.55 Mamma Mu  13.00 Ljóti andarunginn og 
ég  13.25 Elías  13.35 Ævintýraferðin 13.48 UKI 
13.53 Tommi og Jenni  14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  14.46 Doddi 
litli og Eyrnastór  15.00 Áfram Diego, áfram!  15.24 
Svampur Sveinsson 15.46 Hvellur keppnisbíll 
15.56 Rasmus Klumpur og félagar  16.00 Lukku-
Láki 16.22 Ofurhundurinn Krypto  16.43 Latibær 
 16.55 Mamma Mu 17.00 Ljóti andarunginn og 
ég  17.25 Elías 17.36 Ævintýraferðin  17.48 UKI 
 17.53 Tommi og Jenni  18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  18.46 Doddi 
litli og Eyrnastór 19.00 Hvíti Kóalabjörninn 20.25 
Sögur fyrir svefninn  

15.35 Junior Masterchef Australia  
16.25 American Idol  
18.35 The Cleveland Show  
19.00 Jamie and Jimmy‘ Food Fight Club  
19.45 Raising Hope  
20.10 Don‘t Trust the B*** in Apt 23
20.30 Cougar town 4  (5:15) 
20.55 Dark Blue  (8:10) 
21.40 Sleeping Beauty  
23.15 Brake  
00.45 Unsupervised  
01.05 Brickleberry  
01.30 Dads
01.50 Mindy Project  
02.10 Do No Harm  
02.55 Jamie and Jimmy‘ Food Fight Club  
03.45 Raising Hope  
04.10 Don‘t Trust the B*** in Apt 23  
04.30 Cougar town 4  
04.55 Dark Blue  
05.40 Tónlistarmyndbönd

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Stundin okkar
10.45 Gettu betur
11.50 Landinn
12.20 Kiljan
13.00 Djöflaeyjan
13.30 Aldamótabörn–  Unglingsárin
14.30 Parkinson-sjúkdómurinn
15.00 Basl er búskapur
15.30 Eftirsjá
16.30 Skólaklíkur 
17.12 Hrúturinn Hreinn
17.20 Vasaljós
17.44 Grettir
17.57 Ég og fjölskyldan mín
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Ævar vísindamaður
18.47 Gunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.45 Söngvakeppnin 2014 (1:3) 
21.15 Sherlock Holmes (1:3) (Sherlock 
Holmes III) Sherlock Holmes snýr aftur 
í nýrri vandaðri þáttaröð frá BBC. Hinn 
tryggi Watson sem syrgt hefur í tvö ár hélt 
að hann hefði kvatt vin sinn fyrir fullt og 
allt, en öllum að óvörum stígur hinn sér-
lundaði aftur út úr myrkrinu.
22.45 Stóri Lebowski (Big Lebowski) 
00.40 Glansmynd (Lymelife)
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
09.55 Dr. Phil
12.10 Top Chef
13.00 Got to Dance 
13.50 Svali&Svavar
14.30 The Biggest Loser - Ísland 
15.30 Sean Saves the World
15.55 Judging Amy 
16.40 90210 
17.30 Franklin & Bash 
18.20 7th Heaven 
19.10 Happy Endings - LOKAÞÁTTUR 
(22:22)
19.35 Parks & Recreation - LOKAÞÁTT-
UR (22:22) 
20.00 Once Upon a Time (4:22) 
20.50 Made in Jersey - NÝTT (1:8) 
Skemmtilegir þættir um stúlku sem elst 
upp í Jersey en fer svo í laganám. Þegar 
til kastanna kemur hefur uppvöxturinn í 
 gettóinu hjálpað henni frekar en hitt. 
21.40 Trophy Wife (4:22) Gamanþætt-
ir sem fjalla um partístelpuna Kate sem 
verður ástfangin og er lent á milli steins 
og sleggju meðal fyrrverandi eiginkvenna 
og dómharðra barna. 
22.05 Blue Bloods (4:22) Vinsæl þátta-
röð með Tom Selleck í aðalhlutverki um 
valdafjölskyldu réttlætis í New York-borg. 
22.55 Hawaii Five-0 
23.45 Friday Night Lights 
00.30 CSI. New York 
01.20 Made in Jersey 
02.10 The Mob Doctor 
03.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
11.10 Young Justice
11.35 Big Time Rush  
12.00 Bold and the Beautiful
13.40 Ísland Got Talent  
14.25 Hello Ladies  
14.55 Veep  
15.25 Kolla  
15.55 Sjálfstætt fólk  
16.30 ET Weekend  
17.15 Íslenski listinn  
17.45 Sjáðu
18.13 Leyndarmál vísindanna
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.50 Íþróttir  
18.55 Modern Family 
19.15 Lottó  
19.20 Two and a Half Men  
19.45 Spaugstofan  
20.10 That‘s My Boy  Frábær grínmynd 
með Adam Sandler og Andy Samberg í að-
alhlutverkum. Hún fjallar um ungan mann 
sem hefur ekki hitt pabba sinn í mörg ár 
en hann snýr óvænt aftur þegar sonurinn 
er að fara gifta sig.
22.05 Total Recall  Mögnuð spennumynd 
frá 2012 með Colin Farrell í aðalhlutverki. 
Þetta er endurgerð af samnefndri mynd 
frá 1990 með Arnold Schwarznegger.
00.00 Irina Palm  
01.40 Thick as Thieves  
03.20 My Soul To Take  
05.05 Two and a Half Men  
05.30 Modern Family  
05.50 Fréttir  

10.05 Rayo Vallecano - Atletico Ma-
drid  
11.45 Samantekt og spjall  Kynning á 
liðunum í Meistaradeildinni í hestaíþrótt-
um.
12.15 Enski deildarbikarinn. Man. Utd. 
- Sunderland  
14.50 Barcelona - Valencia  Bein út-
sending
16.55 Enski deildarbikarinn. West 
Ham - Man. City  
18.35 Sportspjallið 
19.10 All Stars  Bein útsending
20.40 Barcelona - Valencia  
22.20 All Stars  
23.40 Seattle Seahawks - San Frans-
isco 49ers

09.55 Liverpool - Everton  
11.35 Match Pack
12.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun
12.35 Newcastle - Sunderland  Bein út-
sending 
14.50 Stoke - Man. Utd.  Bein útsending
17.20 West Ham - Swansea
19.00 Cardiff - Norwich  
20.40 Hull - Tottenham  
22.20 Everton - Aston Villa  
00.00 Fulham - Southampton

17.00 ABC Barnahjálp 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Hrafnaþing 19.00 ABC Barnahjálp 19.30 
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Stjórnarráðið 21.30 Skuggaráðuneytið 22.00 
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur,tækni og kennsla. 
23.00 Fasteignaflóran 23.30 Á ferð og flugi 
00.00 Hrafnaþing

Adam Sandler
„Ég syng alltaf í símann þegar ég 
tala við mömmu mína. Til þess 
að svæfa hana syng ég lagið 
Maria úr West Side Story. Þegar 
ég heyri hana hrjóta legg ég á.“
Leikarinn Adam Sandler leikur eitt 
aðalhlutverkanna í kvikmyndinni 
That‘s My Boy sem sýnd er á Stöð 2 í 
kvöld klukkan 20.10

Ég horfi  nú ekki mikið á 
sjónvarp en horfi  þó á einstaka 

þætti. Ég er mest fyrir einhvers konar 
fræðsluefni.“

1 Breaking Bad
Mér fi nnst 
þessir þættir 

vera mjög vel skrif-
aðir og einstaklega 
vel leiknir. 

2 Modern Family 
Góður húmor 
og skemmtileg-

ir og litríkir karakt-
erar. Það eru efl aust 
margir sem sjá 
sjálfa sig í einhverri 
persónunni.

3 24
Kiefer er góður 
leikari og þetta 

eru spennandi 
þættir. Það er eitt-
hvað sem heillar 
mig við þessa 
þætti.

BENEDIKT BRYNLEIFSSON, TÓNLISTARMAÐUR
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BAYAM sófi frá Habitat
Verð157.500 kr. 

Áður 225.000 kr.

ALIUM loftljós 
Verð 2.730 kr. 

Áður  3.900 kr.
Nokkrir litir

50
ALIU
Verð

Áður
N
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DRIO borðstofuborð
120/245x98cm

Verð 116.000 kr.
Áður 145.000 kr.

CALIPSO
kertastjaki

Verð 6.950 kr.
Áður 13.900 kr.

40
TAKE 5 
veggklukka
frá Umbra
Verð 7.440 kr.
Áður 12.400 kr.

RIBBON lampi
frá Habitat
Verð 19.250 kr.
Áður 27.500 kr.

08:10 Golfing World  09:00 Evrópska mótaröðin 
13:00 Golfing World 13:50 PGA Tour  16:50 
Herminator Invitational (1:2) 17:35 Inside the 
PGA Tour 18:00 PGA Tour 23:00 Herminator 
Invitational (1:2)

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
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„Ég gerði mitt besta til að tala 
íslensku með sænskum hreim en 
það hefði aldrei orðið trúverðugt,“ 
segir Sigríður María Egilsdóttir 
leikkona sem tilnefnd er til Eddu-
verðlauna sem besta leikkona í 
aukahlutverki. 

Í myndinni Hross í oss leikur 
Sigríður sænska stúlku sem starf-
ar sem hestatemjari á íslenskum 
sveitabæ og var sænsk leikkona 
fengin til að tala fyrir Sigríði í 
myndinni.

„Benni [Benedikt Erlingsson leik-
stjóri, innsk. blm.] vildi hafa þetta 
sem flottast og raunverulegast. Ég 
tala auðvitað mína dönsku sem ég 
lærði í grunnskóla en átti erfiðara 
með sænskuna. Ætli ég hafi ekki 
hljómað meira eins og Íslendingur 
að reyna að tala sænsku en Svíi að 
tala íslensku. Svo við tókum þessa 

ákvörðun, að fá sænska leikkonu til 
að tala fyrir mig og mér fannst það 
bara koma mjög vel út.“

Fréttablaðið hafði samband við 
Benedikt Erlingsson sem var stadd-
ur í Gautaborg að kynna Hross í 
oss sem hefur nú innreið sína á 
sænskan markað. Hann upplýsti 
að sænska leikkonan væri læknir 
að nafni Lovísa Permann sem væri 
leikkona í hjáverkum og við nám í 
leiklistarskóla. 

Það má því kannski segja að Sig-
ríður og Lovísa deili þeirri upphefð 
sem felst í Eddutilnefningunni þar 
sem rödd og raddbeiting er einn 
stærsti hlutinn af list leikarans.

„Já, næsta skref verður að fá til-
nefningu fyrir hlutverk þar sem ég 
notast við eigin rödd,“ segir Sig-
ríður og hlær. Hún segir þessa til-
nefningu mikla upphefð og til þess 

fallna að auka áhuga hennar á leik-
list. Sigríður er reyndar með leik-
listina í blóðinu – faðir hennar er 
Egill Heiðar Anton Pálsson leik-
stjóri, sem frumsýndi Gullna hlið-
ið á Akureyri á dögunum, og afi 
hennar Hallmar Sigurðsson leik-
stjóri sem var Borgarleikhússtjóri 
á sínum tíma.

„Nú er ég samt bara að vinna og 
safna fyrir Asíureisu og svo stefni 
ég á að hefja nám í lögfræði,“ segir 
leikkonan unga sem þarf ekki einu 
sinni að tala til að heilla bíógesti 
víða um heim. simon@frettabladid.is

„Þú átt nóg af peningum. 
Borgaðu fólki til að koma í veg 
fyrir að þú lendir í vandræðum, 
og djammaðu heima hjá þér.“ 
MILEY CYRUS GAF JUSTIN BIEBER GÓÐ 
RÁÐ AÐ HONUM FJARSTÖDDUM Í THE 
TONIGHT SHOW HJÁ JAY LENO.

 Ætli ég hafi ekki 
hljómað meira eins og 

Íslendingur að reyna að 
tala sænsku en Svíi að 

tala íslensku.

LEIKKONA Í HÁLOFTUNUM
Leikkonan Sara Margrét Nordahl, 
vakti fyrst athygli hér á landi í hlut-
verki sjoppustúlkunnar í Nætur-
vaktinni, en gerir nú garðinn frægan 
í Kaupmannahöfn. Í kveðju til vina 
sinna á Instagram segist hún vera 
byrjuð í flugfreyjunámi auk þess sem 
hún vinni á kaffihúsi. Sara 
lék í myndinni Fiskar á 
þurru landi eftir Árna 
Ibsen sem var tilnefnd 
til Edduverðlaunanna 
í ár. Það er því næsta 
víst að hin glaðlynda 
leikkona á eftir 
að gleðja gesti 
í háloftunum 
næstu miss-
erin.  - sb

SUPER BOWL Á HARLEM
Gettu betur-stjarnan Steinþór Helgi 
Arnsteinsson stendur fyrir Super Bowl-
veislu á Harlem á sunnudaginn þar 
sem boðið verður upp á bandarískan 
bjór og kjúklingavængi. Super Bowl er 
úrslitaleikurinn í bandaríska fótbolt-
anum. Steinþór er forfallinn 
aðdáandi íþróttarinnar, 
sem nýtur sífellt meiri 
vinsælda hér á landi. 
Leikurinn verður í beinni 
á Stöð 2 Sport. Þá  hafa 
þeir Snorri Helgason, 
Jóhann Alfreð 
Kristinsson og 
Logi Pedro 
Stefánsson þegar 
boðað komu sína 
á Harlem. - sb

Tilnefnd en talar ekki
Sigríður María Egilsdóttir er tilnefnd til Edduverðlauna fyrir frumraun sína á 
hvíta tjaldinu. Það er þó ekki hennar rödd sem áhorfendur heyra í myndinni.

KÁT Á FRUMSÝNINGU  Sigurför myndarinnar Hross í oss er með ólíkindum. 

STJÖRNUBARN Á LEIÐINNI
Fjölmiðlakonan Vera Sölvadóttir 
og leikarinn Damon Younger eiga 
von á barni. Mikil leynd hvíldi yfir 
sambandi þeirra þegar þau byrjuðu 
að skjóta sig saman fyrir rúmu ári. 
Damon vakti athygli fyrir leik sinn í 
Svartur á leik og Vera hefur getið sér 
gott orð á skjánum en hún 
er einn þáttarstjórnenda 
Djöflaeyjunnar. 
Frumburður 
þeirra Veru 
og Damons er 
væntanlegur í 
heiminn í júlí. 
 - eá
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„Högni og strákurinn sem var með honum pössuðu vel 
saman. Þeir eru báðir svona klikkaðir,“ segir Snorri 
Helgason um bandarísku tónlistarmennina sem stíga 
munu á stokk með þeim Högna Egilssyni og Lay Low 
í Iðnó þann 6. febrúar. Tónleikarnir kallast Denver 
Calling og fylgja eftir tónleikunum Reykjavík Calling 
sem haldnir voru í Denver í Colorado-fylki í haust.

„Það var bara mjög næs,“ segir Snorri um þá tón-
leika. Íslensku tónlistarmennirnir fengu þá úthlut-
að tónlistarmönnum í svipuðum dúr og þau sjálf frá 
útvarpsstöð þar ytra. Kom þeim að sögn Snorra vel 
saman. 

„Þau eru mjög klár og skemmtileg,“ segir hann. 
„Þau koma núna á þriðjudaginn og við ætlum ábyggi-
lega að kíkja með þeim í sveitina, gera eitthvað svona 
beisikk.“

Hugmyndin með tónleikunum var sú að draga að 
áhorfendur sem kynnu vel að meta íslensku flytjend-
urna og nú stendur til að endurtaka leikinn hérlendis.

„Við vorum ekkert að flækja þetta, snúum þessu 
bara á rönguna og köllum þetta Denver Calling,“ segir 
Einar Bárðarson, forstöðumaður Höfuðborgarstofu.

Tónleikarnir hefjast klukkan níu, að lokinni setningu 
Vetrarhátíðar í Reykjavík, og er aðgangur ókeypis.   - bá

Við snerum þessu á rönguna
Snorri Helgason, Högni Egilsson og Lay Low koma fram með kollegum frá Denver.

PASSA VEL SAMAN  Snorri segir íslensku og bandarísku 
flytjendurna ætla saman í Bláa lónið.  MYND/EINAR BÁRÐARSON 
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Líney er frábær manneskja og ein-
stakur vinnufélagi. Hún er dugleg og 
vinnusöm og lætur verkin tala. Hvort 
sem um er að ræða einföld eða flókin 
verkefni þá leggur hún 
sitt af mörkum. Hún er 
góður félagi og hugsar 
vel um vini sína.
Andri Stefánsson
sviðsstjóri ÍSÍ

Hún er alveg einstök, þessi kona, 
alveg einstök í alla staði. Ég fylgist 
alltaf með henni þegar hún er í 
fréttum. Hún er yngst af sjö systk-

inum og var sem barn í alla 
staði mjög þægileg, alveg 

merkilegt að hún skuli 
ekki vera snaróð miðað 
við hvað við lögðum 
á hana.

Kristrún 
Halldórsdóttir

systir

Ég held að það sé óhætt að segja 
að Líney sé bara mjög ljúf og góð 
manneskja sem auðvelt er að eiga 
samskipti við. Hún er vandvirk og 
ósérhlífin, og gengur 
ekki frá ókláruðu 
verki. Svo er hún 
traustur félagi, ég 
hugsa að allir sem 
þekkja hana geti 
tekið undir það.
Lárus Blöndal
forseti ÍSÍ

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Sushi allan 
sólarhringinn!

Sumarið
2014

Líney Rut 
Halldórsdóttir
Framkvæmdastjóri ÍSÍ

ALDUR  52 ára
Líney er menntaður íþróttafræðingur 
og hefur gegnt framkvæmdastjórastöðu 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands síðan 
2007, fyrst kvenna. Hún mun ferðast á 
Vetrarólympíuleikana í Sotsjí með íslensku 
keppendunum í næsta mánuði. 
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