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Furðumenn og 
gárungar fortíðar

MANNLÍF 30

TÚTANKAMON 36

Gísli Örn Garðarsson 
orðinn að Lego-karli 
og hasardúkku

FÓLK 66

Fársjúkur 
piltur 
í guðatölu

Fréttablaðið er með 212% meiri 
lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, 
höfuðborgar svæðið, 18 – 49 ára. 
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Allt sem þú þarft...

MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

73,8%

23,7%

Norðurljósadans á fjórhjólum

Fjórhjólaferðir upp á Úlfarsfell að kvöldlagi eru 

skemmtileg leið til að upplifa norðurljósin SÍÐA 10
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]
ferðalög

FEBRÚAR 2010

Öðruvísi frí á 
vegum SEEDS
Vinnubúðir á 

fjarlægum slóðum

SÍÐA 4

TUNGAN 34

SIRKUS RÍS Á NÝ
Í FÆREYJUM

VIÐTAL 38

UTANGARÐSORÐ
ÞÁ OG NÚ
Eldri borgarar og unglingar 
ráða í slangur

ferðalög í miðju blaðsins

TVÖ SÉRBLÖÐ Í DAG

VIÐSKIPTI Nýir lánasamningar eða 
yfirtökur á bílalánasamningum í 
erlendri mynt voru stöðvaðir hjá 
fjármögnunarfyrirtækinu Lýsingu 
eftir dóm Héraðsdóms Reykjavík-
ur um myntkörfulán fyrir viku. 
Halldór Jörgensson, framkvæmda-
stjóri Lýsingar, segir ákvörðunina 
meðal annars hafa verið tekna af 
ótta við að braskarar sættu lagi 
eftir dóminn.

Orðrómur er uppi um að ein-
hverjir einstaklingar hafi viljað 
sæta lagi eftir dóminn og taka yfir 
bílasamninga í von um ávinning 
staðfesti Hæstiréttur dóm héraðs-
dóms um ólögmæti myntkörfulána. 
„Við höfum ekki gert nýja samn-
inga eða leyft yfirtökur vegna þess 
að við höfum haft smááhyggjur 
af þessu,“ segir Halldór og bætir 
við að fyrirtækið vinni nú að því 
að gera lánaskjöl sín þannig úr 
garði að fyrri eigendur ökutækja 

geri sér grein fyrir því að hugs-
anlega geti þeir tapað réttindum. 
„Við viljum bara upplýsa fólk um 
að hugsanlega sé hætta á þessu. En 
við gerðum okkur grein fyrir því 
að hugsanlega myndu einhverjir 
braskarar stökkva á þetta.“

Halldór segist þó ekki geta full-
yrt að einhverjir hafi þegar falast 
eftir bílasamningum með það fyrir 
augum að veðja á dóm Hæstarétt-
ar. „En í öllu falli viljum við að 
allir séu upplýstir, bæði kaupend-

ur og seljendur. Og þess vegna 
stöðvuðum við þessi viðskipti á 
meðan við erum að hugsa hvernig 
við getum komið öllum í skilning 
um að réttindi flytjast hugsanlega 
frá seljanda til kaupanda.“

Magnús Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Avant, kvaðst ekki 
vita til þess að aukning hafi orðið 
í yfirtöku lánasamninga hjá félag-
inu. Almennt segir hann fólk taka 
dómi héraðsdóms með „stóískri 
ró“ og bíði dóms Hæstaréttar um 
málið, líkt og fyrirtækið geri. „En 
við skoðum þetta og sjáum strax 
hvort eitthvað óeðlilegt sé í gangi. 
Hingað til hefur sala í notuðum 
bifreiðum verið hæg og jöfn.“

Kjartan Georg Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri SP-fjármögn-
unar, segist ekki heldur hafa heyrt 
um „stöðutökur“ í erlendum bíla-
lánum í von um ávinning eftir nið-
urstöðu Hæstaréttar. - óká

Lýsing stöðvar yfir-
töku erlendra lána
Lýsing hefur ekki heimilað yfirtöku samninga um bílalán í erlendri mynt og stöðv-
að ný lán eftir dóm Héraðsdóms Reykjavíkur um myntkörfulán. Framkvæmda-
stjórinn segir að búa verði svo um hnúta að fólk sé meðvitað um réttindi sín. 

Við höfum ekki gert nýja 
samninga eða leyft yfir-

tökur vegna þess að við höfum 
haft smááhyggjur af þessu. 

HALLDÓR JÖRGENSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI LÝSINGAR

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

Meðal helstu verkefna eru: 
 • Samningar og skjalagerð
 • Vinna með vanskilainnheimtu Byrs
 • Ýmis verkefni tengd lögfræðilegri lausn mála fyrir öll svið sjóðsins
Hæfniskröfur: 
 • Próf í lögfræði 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Lausar stöður á lögfræðisviði Byrs

Nánari upplýsingar um störfin veitir Herdís Pála mannauðsstjóri, í síma 575-4171 eða netfang herdispp@byr.isUmsóknarfrestur er til 1. mars. Umsóknir óskast fylltar út á slóðinni http://www.byr.is/um_byr/mannaudur/storf_hja_byr

Meðal helstu verkefna eru: 
 • Samningar og skjalagerð
 • Verkefni tengd fullnustueignum Byrs
 • Samskipti við yfirvöld, eftirlitsaðila og viðskiptavini sparisjóðsins • Ýmis verkefni tengd lögfræðilegri lausn mála fyrir öll svið sjóðsins
Hæfniskröfur: 
 • Fullnaðarpróf í lögfræði
 • Málflutningsréttindi
 • Mikil reynsla af lögfræðistörfum
 • Reynsla á sviði fjármunaréttar 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Byr sparisjóður auglýsir eftir öflugum lögmanni til að byggja upp og leiða lögfræðisvið sjóðsins. Byr sparisjóður auglýsir eftir lögfræðingi til starfa á lögfræðisviði sjóðsins.

SÖNGVARI 
HUDSON 
WAYNE

SPRENGINGAR Í HÁSKÓLABÍÓI Hópur djarfra efnafræðinema við Háskóla Íslands, sem kallar sig sprengjugengið, mun í dag sýna listir sínar í Háskólabíói. Boðið verður upp á 
litasjónhverfingar, sprengingar og óvenjulegar gastegundir á sveimi. Fyllsta öryggis verður gætt og sprengjugengið vel varið. Ókeypis er á sýningarnar, sem verða klukkan 12 
og 14 í dag, en þær eru ekki ætlaðar börnum undir fjögurra ára aldri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STJÓRNSÝSLA Þingnefnd sem fjalla 
mun um skýrslu rannsóknar-
nefndar vegna bankahrunsins er 
þegar farin að undirbúa yfirferð 
sína yfir skýrsluna afdrifaríku. 
Flestir nefndarmanna eiga stutt-
an þingferil að baki.
 - kóþ/sjá síðu 28

Fjalla um hrunskýrsluna:

Nýliðar í nefnd
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VM krefst ...

Nánari upplýsingar á www.asi.is
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... mannaflsfrekra 
framkvæmda 

strax!

Áslaug, er matarlyst Íslend-
inga ekki upp á marga fiska?

„Jú, jú, og eftir þessa þætti ættu 
áhorfendur að vera færir í flestan 
sjó.“

Áslaug Snorradóttir og Sveinn Kjartans-
son stýra væntanlegum matreiðsluþætti 
sem helgaður verður fiskréttum. 

DÓMSMÁL Fimm ungir menn hafa 
verið dæmdir í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í samtals átta ára 
og fimm mánaða fangelsi fyrir 
að reyna að smygla til landsins 
um fjórum kílóum af amfetam-
íni, sem þeir höfðu falið í pakka 
í málningarfötum.

Höfuðpaurinn í málinu, Logi 
Már Hermannsson, sem skipu-
lagði og fjármagnaði innflutn-
ing fíkniefnanna, var dæmd-
ur í þriggja ára og níu mánaða 
fangelsi. Þorgrímur Kolbeinsson 
var dæmdur í tveggja ára fang-
elsi, Jón Sveinbjörn Jónsson var 
dæmdur í eins árs fangelsi og 
Þorsteinn Birgisson og Jóhann 

Páll Jóhannsson fengu tíu mán-
uði hvor. 

Fíkniefnin fluttu mennirnir, 
sem eru frá tvítugu og upp í tæp-
lega þrítugir að aldri, frá Dan-
mörku á síðasta ári. Lögreglan í 
Danmörku hafði hins vegar náð 
pakkanum í millitíðinni og sett í 
hann gerviefni. Síðan var hann 
sendur hingað til lands. 

Logi skipti verkum með hinum 
við að sækja fíkniefnin út og taka 
á móti þeim hér. Pakkinn var 
meðal annars geymdur um skeið 
í rjóðri í Mosfellsbæ. Þaðan var 
hann fluttur milli staða, þar til 
einn mannanna tók hann með sér 
heim til að afhenda Loga efnin. 
Maðurinn var handtekinn þegar 
hann var að opna pakkann. - jss

AMFETAMÍN Fimmmenningarnir smygl-
uðu um fjórum kílóum í málningarföt-
um.

Fimm menn dæmdir fyrir að smygla nær fjórum kílóum af amfetamíni í fötum:

Höfuðpaur fékk tæp fjögur ár

UTANRÍKISMÁL Stjórnarandstæð-
ingar fagna árangri sem náðist í 
viðræðum við Breta og Hollend-
inga um Icesave í London. Á sama 
tíma segja stjórnarliðar viðsemj-
endur ekki hafa tekið vel í tillög-
ur Íslendinga. Enn virðist afstaða 
gagnvart Icesave því ráðast af því 
hvar menn skipast í flokka.

Bretar og Hollendingar hafa 
krafist samstöðu hérlendis eigi 
að ná saman um nýja samninga. 
Miðað við mismunandi yfirlýsing-
ar er ljóst að enn sér hver sínum 
augum silfrið.

Sérfræðingar sem Fréttablað-
ið hefur rætt við segja að í raun 
sé lítið um gang viðræðnanna að 
segja á þessari stundu. Aldrei hafi 
verið við því að búast að saman 
gengi í einni lotu og því eigi að lesa 
varlega í þá staðreynd að íslenska 
samninganefndin sneri heim. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru Hollendingar mun 
harðari gagnvart Íslendingum en 
Bretar. Það sé þó bitamunur en 
ekki fjár; ríkin gangi í takt þótt 
áherslur séu ólíkar.

Búist er við að þjóðirnar geri 
Íslendingum tilboð í dag um grund-
völl nýrra samninga. Fregnir bár-
ust af því í erlendum fjöl-
miðlum í gær og má líta á 
þann leka sem lið í áróðurs-
stríði þjóðanna. Fregnun-
um fylgdi að tilboðið væri 
það gott að Íslending-
ar gætu ekki hafnað 
því. Heimildamönn-

um Fréttablaðsins innan stjórn-
sýslunnar ber saman um að það 
segi ekkert um innihald tilboðs-
ins og raunar búast þeir ekki við 
sérstaklega góðu tilboði.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
1. febrúar hafa Bretar ljáð máls 

á því að vextir verði 
framan af breyti-
legir. Boðið nú mun 
byggja á því, ásamt 

því að hlé verði á 
vaxtagreiðslum í 
einhvern tíma.

Íslenska sendi-
nefndin í Lond-
on lagði fyrst og 
fremst áherslu 
á að eignasafn 

Landsbankans gengi upp í Ice save. 
Tilboð nefndarinnar var kynnt 
viðsemjendum munnlega og síðan 
tóku þeir við því skriflega á þriðja 
degi. Það eitt og sér þykir ákveð-
inn diplómatískur sigur.

Með svartilboði Breta og Hol-
lendinga er komið að Íslendingum. 
Tilboðið verður rætt með samn-
inganefndinni, en erlendu sér-
fræðingarnir, Buchheit og John-
ston, bíða hér næstu skrefa. Þá 
verður fundað með forystumönn-
um stjórnmálaflokkanna.

Í framhaldi verður ákveðið 
hvort gagntilboð verður sent út eða 
nefndin sjálf leggur land undir fót. 
Prúttið heldur áfram.

 kolbeinn@frettabladid.is

Mat á viðræðunum 
fylgir flokkslínum
Stjórnarandstaðan er bjartsýn og þykir Icesave-viðræður í London hafa gengið 
vel. Ríkisstjórnin mun svartsýnni. Von er á tilboði Breta og Hollendinga í dag 
þar sem kveðið er á um lægri vexti. Hollendingar mun tregari til samninga.

ALISTAIR DARLING OG 
WOUTER BOS

FUNDAÐ UM STÖÐUNA Forystumenn flokkanna hittust á föstudag og í kjölfar var 
samninganefndin kölluð heim. Berist tilboð Breta og Hollendinga í dag munu þeir 
funda á ný. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SJÁVARÚTVEGUR Hrognavinnsla úr 
loðnu hófst á fimmtudag hjá Ísfé-
lagi Vestmannaeyja þegar Álsey, 
skip Ísfélagsins, landaði um 1.000 
tonnum af loðnu, og var vinnslan 
í fullum gangi í gær þegar ljós-
myndari Fréttablaðsins leit við. 

Eyþór Harðarson, útgerðarstjóri 
Ísfélagsins, segir hrognin enn ekki 
nægilega þroskuð til sölu á Japans-
markað, en trúlega séu ekki nema 
einn eða tveir dagar í að þau verði 
tilbúin. Hrognin sem unnin verði 
þangað til nægum þroska verði 
náð fari í sölu annars staðar.

Búast má við miklum önnum í 
loðnuvinnslum næstu vikurnar, 
hamli bræla ekki veiðum. „Það 
verður nóg að gera og mikil verð-
mætasköpun, en það veltur mikið 
á því að menn verði heppnir,“ segir 
Eyþór. Um 100 starfa við vinnsl-
una. - bj

Hrognavinnsla úr loðnu er hafin hjá Ísfélagi Vestmannaeyja:

Brátt tilbúin á Japansmarkað

VINNSLA Um 100 manns starfa við loðnuvinnslu hjá Ísfélagi Vestmannaeyja og 
verður væntanlega nóg að gera hjá þeim næstu daga. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

LÖRGEGLUMÁL Tollgæslan á Kefla-
víkurflugvelli stöðvaði tæplega 
sjötugan Íslending við komu frá 
Kaupmannahöfn í síðustu viku. 
Hann var úrskurðaður í gæslu-
varðhald vegna smygls á fíkni-
efnum til landsins.

Við leit í ferðatöskum hans 
fannst tæpt kíló af kókaíni. Efnin 
hafði hann falið fyrir innan falsk-
ar hliðar í töskunum, samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins. 
Fíkniefnin fundust við hefðbund-
ið eftirlit tollgæslu.

Maðurinn hefur ekki komið við 
sögu hjá lögreglu áður.

Málið er í rannsókn hjá lög-
reglunni á Suðurnesjum. - jss

Sjötugur maður í gæslu:

Kíló af kókaíni 
falið í tösku

LÖGREGLUMÁL Átök brutust út 
meðal tveggja starfsmanna pit-
sustaðar í Breiðholti í hádeginu 
í fyrradag sem leiddu til þess að 
annar þeirra handleggsbrotnaði. 

Ekki liggur fyrir hvað olli því 
að mönnunum sinnaðist. Slags-
málin bárust út á bílastæði 
fyrir utan staðinn og að endingu 
þurfti að flytja annan manninn á 
slysadeild, handleggsbrotinn og 
með áverka í andliti.

Báðir eru mennirnir af erlend-
um uppruna. Árásarmaðurinn 
er á fertugsaldri, en sá slasaði 
á þrítugsaldri. Lögregla hefur 
ekki náð tali af þeim slasaða til 
að glöggva sig á atburðarásinni. 
 - sh

Starfsmenn slógust:

Brotinn eftir 
átök á pitsustað

ALÞINGI Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokks-
ins, hefur 
óskað eftir því 
að fram fari 
utandagskrár-
umræða um 
leyniskjal frá 
bandaríska 
sendiráðinu 
hér á landi þar 
sem fjallað er 
um fundi stað-
gengils sendi-
herra með íslenskum embættis-
mönnum.

Skjalinu var lekið á vef Wik-
ileaks á fimmtudagskvöld. Þar 
kemur fram að embættismenn 
hafi beðið um stuðning Banda-
ríkjanna í Icesave-deilunni. 

Fulltrúar flokksins í utanrík-
ismálanefnd Alþingis hafa einn-
ig óskað eftir fundi í nefndinni 
vegna málsins, og vilja embætt-
ismennina á fund nefndarinnar.

  - bj

Formaður Sjálfstæðisflokks:

Vill umræðu 
um leyniskjal

BJARNI 
BENEDIKTSSON

SJÁVARÚTVEGUR Fjórir kolkrabbar 
komu á Fiskasafnið í Vestmanna-
eyjum um miðja viku. Einn 
þeirra er sá stærsti sem komið 
hefur á safnið, á bilinu 60 til 70 
sentímetra langur. Hann hefur 
fengið nafnið Vídalín, enda veidd-
ur af skipverjum á Jóni Vídalín.

Kolkrabbarnir eru yfirleitt 
feimin dýr, en Vídalín sker sig 
úr og skemmtir gestum safnsins 
með því að synda hratt um búrið 
sitt. Hann er af tegundinni vörtu-
smokkur sem er nokkuð algeng 
hér við land. Kolkrabbar eru 
taldir gáfaðastir hryggleysingja 
og eru með þrjá heila. Þeir geta 
til dæmis lært að skrúfa lok af 
krukku sem inniheldur fæðu.  - bj

Óvenjulegir gestir í Eyjum:

Kolkrabbarnir 
gleðja gestina

KOLKRABBI Venjulega eru kolkrabbar 
fremur feimin dýr en það á ekki við 
Vídalín, sem syndir um búrið sitt.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

BLÖNDUÓS Bændur í nágrenni 
Blönduóss björguðu í vikunni 
tveimur lömbum úr sjálfheldu úr 
svonefndu Draugagili. Þeir sigu 
eftir lömbunum en þau höfðu 
orðið viðskila við fjárhóp í fyrra-
sumar. 

Ingimar Skaftason, bóndi 
á Hjaltabakka og eigandi 
lambanna, sagði þau vel hald-
in eftir veturinn enda hafi veður 
verið einstaklega gott. Hann 
sagði björgunina hafa gengið vel 
þrátt fyrir að svæðið sé nokkuð 
erfitt yfirferðar.  - ng

Bændur í björgunarleiðangri:

Sóttu tvö lömb

SPURNING DAGSINS



  KAUPAUKI
          í Skútuvogi og Grafarholti

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

konudagur
í Blómavali

...með 
kaupauka

Konudagsvöndur

2.990
1. Mjög góður maskari frá AVON að verðmæti 
 1900 kr. sem lengir og þykkir augnahárin.

2. Viku gestakort í Hreyfingu.

3. GoRed barmnæla fylgir með hverjum konudagsvendi.  
 Húsasmiðjan og Blómaval eru styrktaraðilar GoRed. Nælan  
 kostar 1.000kr. og rennur upphæðin óskipt til verkefnisins.

  KAUPAUKI um land allt
Mjög góður maskari frá AVON að verðmæti 1900 kr.  
sem lengir og þykkir augnahárin.

15stk
túlípanar

1499

túlípanar
10stk

999
Vertu með og hjálpaðu til við að auka 
þekkingu á hjarta- og æðasjúkdómum.

Húsasmiðjan og Blómaval eru styrktar-
aðilar GoRed. Nælan kostar 1.000 kr. 
og rennur upphæðin óskipt til verkefnisins.

Rauði kjóllinn til styrktar rannsóknum 
á hjarta- og æðasjúkdómum.

2fyrir1
út að borða
2fyrir1 á veitingahúsið AL-AMIR 
fylgir öllum túlípanavöndum.

GILDIR Í SKÚTUVOGI OG GRAFARHOLTI

Opið um land allt á sunnudag
sjá nánar afgreiðslutíma á blomaval.is

Í Blómavali Skútuvogi
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HEILBRIGÐISMÁL Reglugerðir sem 
heilbrigðisráðherra setti um ára-
mót og fjalla um endurgreiðsl-
ur vegna tannréttinga og aðgerða 
í gómi barna með skarð í vör og 
gómi hafa valdið foreldrum barn-
anna miklum vonbrigðum. 

Árni Stefánsson stjórnarmað-
ur í félaginu Breið bros, samtök-
um aðstandenda barna með skarð 
í vör og/eða gómi, og faðir tveggja 
ára drengs með skarð í vör og gómi, 
bendir á að nýjar reglur takmarki 
tíma til tannréttinga barnanna 
við þrjú ár. Það sé of stuttur tími 
í mörgum tilvikum. Eins hafi verið 
sett of lágt þak á endurgreiðslur 
vegna þess hluta meðferðarinn-
ar sem lýtur að því að víkka góm 
og gera hann tilbúinn fyrir bein-
ígræðslu sem framkvæmd er við 
átta til tíu ára aldur barna.

Börn sem fæðast með skarð í vör 
og góm gangast undir margs konar 
aðgerðir. Svo dæmi séu tekin þá er 
skarðinu lokað þegar þau eru mjög 
ung og er það gert af lýtalæknum 
inni á spítölum. Sá hluti meðferð-
arinnar er þeim að kostnaðarlausu. 
Vegna þess að tann- og tannrétt-
ingalæknar eru ekki hluti af sjúkra-
tryggingakerfi landsins greiða for-
eldrar þann hluta meðferðar barna 
sinna úr eigin vasa en hafa fengið 
hluta kostnaðarins endurgreiddan. 

Fram til síðustu áramóta mið-
aðist endurgreiðslan við gjaldskrá 
heilbrigðisráðherra sem sett var 
1994 og hefur ekki verið uppfærð 
í samræmi við verðlagsbreytingar 
á tímabilinu. Þess má geta að tann-
læknar eru einnig afar óánægðir 
með reglugerðirnar, til að mynda 

þann hluta sem kveður á um að 
þeir geri kostnaðaráætlun vegna 
tannréttinga barnanna áður en þær 
hefjast og að endurgreiðslur miðist 
við þá upphæð. 

Árni segir dæmin sanna að 
ekki sé hægt að segja til um það 
nákvæmlega fyrirfram hversu 
miklar aðgerðir börnin þurfi.

Hann segir hins vegar að það 
sé óþolandi fyrir aðstandendur að 
dragast inn í deilur tannréttinga-
lækna og ríkisins. „Þessar deil-
ur hafa tekið mörg ár og á meðan 
koma gluggaumslögin til foreldr-
anna,“ segir Árni og undir þetta 
sjónarmið taka fleiri foreldrar 
sem Fréttablaðið hefur rætt við. 

Kynning á reglugerðunum á fundi 
hjá Sjúkratryggingum Íslands hafi 
til að mynda leiðst út í umræður 
um gjaldskrár tannréttingalækna. 
„Ég á nóg með að hugsa um börnin 
mín og gæta hagsmuna þeirra og á 
ekki að þurfa að hugsa um stríðið 
á milli tannlækna og Sjúkratrygg-
inga Íslands,“ sagði foreldri sem 
ekki vill láta nafns síns getið.

Árni segir eðlilegt að jafnræð-
is væri gætt og heilbrigðiskerfið 
greiddi fyrir alla læknismeðferð 
barnanna, þar með talið tannrétt-
ingar og talþjálfun, rétt eins og 
læknismeðferð barna með annars 
konar fæðingargalla er greidd af 
íslenska ríkinu.  sigridur@frettabladid.is
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NORÐANÁTT     
Það ríkir norðanátt 
á landinu næstu 
daga með bjartviðri 
sunnanlands en 
snjókomu eða 
éljum norðan- og 
austantil.  Frost 
verður á landinu 
eins og venja er 
til í norðanátt á 
þessum árstíma.  

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

Börn með fæðingargalla búa 
við misrétti í læknisþjónustu
Foreldrar barna með skarð í vör og góm eru ósáttir við nýjar reglugerðir vegna tannréttinga. Þeir segja 
misrétti að læknisþjónusta barnanna sé ekki greidd af ríkinu eins og á við um aðra fæðingargalla.

Álfheiður Ingadóttir heilbrigðis-
ráðherra hefur falið lögfræðingum 
ráðuneytisins að leita leiða til þess 
að börn með skarð í vör og góm 
njóti sömu 
réttinda og 
börn sem 
fæðast með 
annars konar 
fæðingargalla. 
Það er að 
segja að allur 
kostnaður við 
aðgerðir sem 
börnin þurfa 
að fara í, þar 
með talinn 
kostnaður við 
tannréttingar og tannlækningar, 
verði þeim að kostnaðarlausu. 
Ráðherra segist hafa talið að 
reglugerðir sem settar voru um 
áramót og fjalla um endurgreiðsl-
ur vegna tannlæknakostnaðar 
barnanna myndu rétta hlut hóps-
ins. Það virðist sem svo sé ekki. 

Álfheiður segir að komið verði 
til móts við hópinn sem taldi 
ellefu börn árið 2009 með breyt-
ingu á reglugerð eða lögum. „Það 
gengur ekki að þessi hluti með-
ferðarinnar sé að kollsigla efnahag 
fjölskyldna eins og því miður eru 
dæmi um,“ segir ráðherra sem séð 
hefur reikninga upp á fimm millj-
ónir vegna tannréttingakostnaðar 
barns með skarð í vör og góm.  - sbt

KOMIÐ VERÐI Á 
MÓTS VIÐ HÓPINN

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

MIKILVÆG BARÁTTA Árni Stefánsson og Bjarni Gunnar, tveggja ára sonur hans. „Þar 
sem drengurinn okkar er að verða tveggja ára er ekki farið að reyna á tannréttinga-
kostnað en hann er þegar byrjaður í talþjálfun.  RÉTTABLAÐIÐ /ANTON 

PALESTÍNA, AP Hamashreyfing 
Palestínumanna á Gasasvæðinu 
fullyrti í gær að tveir Palestínu-
menn, sem tóku þátt í morðinu á 
háttsettum Hamasliða í Dúbaí í 
síðasta mánuði, hafi verið fyrr-
verandi yfirmenn í Fatah-sam-
tökunum.

Talsmaður Fatah sagði ekkert 
hæft í þessu, en gaf í skyn að Pal-
estínumennirnir tveir hafi hugs-
anlega verið liðsmenn Hamas.

Hamas og Fatah eru tvær 
helstu hreyfingar Palestínu-
manna, en átök þeirra urðu til 
þess að Hamashreyfingin hefur 
einangrast á Gasasvæðinu en 
Fatah fer með völd á Vesturbakk-
anum. - gb

Mossadmorðið í Dúbaí:

Hamas ásakar 
Fatah og öfugt

FERÐAMENNSKA Milli þrjú og fjög-
ur hundruð erlendir ferðamenn 
nutu norðurljósadýrðar fyrir 
austan fjall á sunnudagskvöld. 
Skilyrði hafa verið einstaklega 
góð að undanförnu, að sögn Þóris  
Garðarssonar hjá Allrahanda. 

Norðurljósaferðir eru ann-
ars vegar farnar í Borgarfjörð 
eða austur að Skógum, eftir því 
á hvorum staðnum eru betri veð-
urskilyrði. Norðurljósaferðirnar 
geta tekið allt að fimm klukku-
stundir.  - ng

Veðrið leikur við ferðamenn:

Hundruð horfa 
á norðurljósin 

NORÐURLJÓS Vel hefur viðrað að und-
anförnu. 

DÓMSMÁL Maður sem braust inn 
til fyrrverandi barnsmóður sinn-
ar til að hafa þaðan á brott með 
sér dóttur sína nauðuga var í gær 
dæmdur í 30 daga skilorðsbundið 
fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands.

Í dómi yfir manninum segir að 
hann hafi slegið til barnsmóður 
sinnar þegar hún reyndi að hindra 
hann í að hafa dóttur þeirra á 
brott. Þá hafi hann brotið nálgun-
arbann gagnvart dótturinni með 
því að senda henni níu tölvuskeyti 
á vikutímabili stuttu eftir að hér-
aðsdómur hafði úrskurðað hann í 
bann við því að nálgast stúlkuna á 
almannafæri eða setja sig í sam-
band við hana.  - gar

Faðir braut nálgunarbann:

Hugðist nema 
dóttur á brott

VIÐSKIPTI Actavis vinnur nú að fjár-
mögnun tilboðs í þýska samheita-
lyfjafyrirtækið Ratiopharm. Stefnt 
er á að ljúka fjármögnun innan 
tveggja vikna og leggja fram drög 
að samrunaáætlun í kjölfarið. 

Bandaríska dagblaðið Wall 
Street Journal segir ísraelska 
lyfjafyrirtækið Teva, sem einn-
ig er á síðustu metrunum í kapp-
hlaupinu um Ratiopharm, muni 
kynna samrunaáætlun undir lok 
næstu viku. 

Talið er að tilboð Actavis muni 
hljóða upp á tæpa þrjá milljarða 
evra, jafnvirði rúmra 520 milljarða 
íslenskra króna. Deutsche Bank í 
Þýskalandi, helsti kröfuhafi Acta-

vis, stendur á bak við fjármögnun-
ina, að sögn bandaríska stórblaðs-
ins New York Times. Blaðið bætir 

við að  bankinn sjái hag í samruna 
félaganna enda auki það líkurnar 
á að Actavis geti haft burði til að 
greiða bankanum til baka í kring-
um fjóra milljarða evra, sem hann 
lánaði Novator, félags í eigu Björ-
gólfs Thors Björgólfssonar, við 
yfirtöku á Actavis sumarið 2007. 

Wall Street Journal bætir við að 
ekki megi útiloka að sænski fjár-
festingarsjóðurinn EQT gangi til 
liðs við Actavis og Deutsche Bank 
á síðustu metrunum. Félagið hafi í 
upphafi ætlað að leggja fram yfir-
tökutilboð í félagi við Actavis en 
helst úr lestinni á dögunum þar 
sem það hafi viljað tryggja sér 
meirihluta í Ratiopharm.  - jab 

BJÖRGÓLFUR THOR Deutsche Bank 
lánaði félagi Björgólfs Thors í kringum 
fjóra milljarða evra til að yfirtaka Actavis 
árið 2007.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Actavis vinnur að fjármögnun tilboðs í eitt af stærstu lyfjafyrirtækjum heims:

Deutsche Bank styður kaupin

GENGIÐ 19.02.2010

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 230,1527
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 128,87  129,49

 198,2  199,16

 173,88  174,86

 23,36  23,496

 21,469  21,595

 17,643  17,747

 1,4027  1,4109

 196,37  197,55

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Netið

Stærsta 3G dreifikerfið 
frá landnámi
Nú kemstu í háhraðanetsamband víðar en nokkru sinni fyrr  
í Íslandssögunni. 

Kynntu þér 3G og 3GL dreifikerfið á siminn.is og sjáðu hvar 
þú kemst á netið í símanum og tölvunni.

800 7000 • siminn.is
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VELKOMIN Á KOSNINGASKRIFSTOFU MÍNA BÆJARLIND 14 - 16, KÓPAVOGI   

K A R E N  Í  4.  S Æ T I

KÓPAVOGUR - GERUM ENN BETUR

√   Viðhöldum þjónustustigi með enn betri nýtingu fjármuna.  

√   Virkjum íbúalýðræði og forgangsröðum verkefnum í nærumhverfi.   

√  Eflum og komum til móts við hugmyndir íbúa um hvernig megi gera 
    góðan bæ enn betri.
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DÓMSMÁL Misvísandi dómar Hæsta-
réttar hafa valdið réttar óvissu 
þegar kemur til kasta héraðsdóm-
stóla að dæma í brotamálum gegn 
lögreglumönnum. Tveimur málum 
af fjórum, af þessum toga, hefur 
Hæstiréttur nýlega vísað frá, þar 
sem þau voru rannsökuð í umdæm-
um lögreglumannanna sem brotið 
var á. Í hinum tveimur, sem einnig 
voru rannsökuð í umdæmi brota-
þola, dæmdi Hæstiréttur.

Í gær kom til ágreinings í dóm-
sal Héraðsdóms Suðurlands vegna 
eins slíks máls. Þingfest var ákæra 
ríkissaksóknara á hendur ungri 
konu sem ráðist hafði á lögreglu-
konu. Héraðsdómari vakti máls á 
því hvort vísa ætti málinu frá hér-
aðsdómi á þeim grundvelli að það 
lögregluembætti sem rannsakaði 
málið, það er lögreglan á Selfossi, 
hafi jafnframt verið sama embætti 
og lögreglukonan sem varð fyrir 
líkamsárásinni, starfaði hjá. Kynni 
það að hafa valdið vanhæfi lög-
reglustjórans á Selfossi til rann-
sóknar málsins og því hafi ríkis-
saksóknara ekki verið heimilt að 
höfða sakamál fyrir héraðsdómi á 
grundvelli slíkra rannsóknargagna 
vegna hins meinta brots. 

Við meðferð málsins í gær gerði 
ríkissaksóknari þá kröfu um að 
málinu yrði frestað þar til dómur 
Hæstaréttar lægi fyrir í öðru 
sams konar sakamáli réttarins um 
brot gegn valdstjórninni sem á að 
flytja fyrir Hæstarétti í maí næst-
komandi. Fyrirhugað sé að fimm 
hæstaréttardómarar skipi dóm í 
því máli og megi þess vænta að 
skýrari afstaða Hæstaréttar liggi 
þá fyrir um hvernig fara skuli með 

rannsókn þessara mála. Var vísað 
til þess að réttaróvissa væri um 
meint vanhæfi og vísað til ofan-
greindra fjögurra ólíkra dóma 
Hæstaréttar. Verjandi konunnar 
mótmælti kröfu um að málinu yrði 
frestað og vildi að dómurinn vísaði 
því frá. Ríkissaksóknari mótmælti 
því að málinu yrði vísað frá dómi 
og krafðist þess að málið fengi 
frekari efnismeðferð fyrir héraðs-
dómi vegna framangreindrar rétt-

aróvissu og vísaði meðal annars til 
þess að mánudaginn 8. febrúar síð-
astliðinn hefði verið kveðinn upp 
dómur í Héraðsdómi Vesturlands í 
Borgarnesi þar sem máli varðandi 
brot gegn valdstjórninni hefði ekki 
verið vísað frá héraðsdómi. 

Málið var tekið til úrskurðar í 
gær og beðið er uppkvaðningar 
dómara Héraðsdómsins á Suður-
landi. 

 jss@frettabladid.is

LÖGREGLAN Óvissa ríkir um hvort lögreglustjóri megi rannsaka brot gegn lögreglu-
mönnum í sínu umdæmi. Fimm hæstaréttardómarar munu kveða upp dóm í máli af 
því tagi á næstunni og þar með væntanlega leggja línuna.  MYND ÚR SAFNI

Misvísandi dómar 
skapa réttaróvissu
Til ágreinings kom í dómsal Héraðsdóms Suðurlands í gær þegar ríkissaksókn-
ari og verjandi sakbornings tókust á um hvort vísa skyldi árásarmáli á lögreglu 
frá dómi eður ei. Misvísandi dómar Hæstaréttar eru sagðir skapa réttaróvissu.

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur fellt 
úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð 
Héraðsdóms Reykjaness yfir 
manni sem reyndi að smygla rúm-
lega 3,7 kílóum af amfetamínaf-
brigði hingað til lands í desember 
á síðasta ári.

Við efnagreiningu reyndist vera 
um svokallað 4-flúoramfetamín að 
ræða, sem er náskylt amfetamíni. 
4-flúoramfetamín er hins vegar 
ekki á skrá hér á landi yfir ávana- 
og fíkniefni sem óheimil eru á 
íslensku forráðasvæði. Manninum 
var því sleppt. Sjálfur bar hann að 
hann hefði talið sig vera að smygla 
um það bil einu kílói af lyktarlausu 
kókaíni. - jss 

Dópsmyglara sleppt:

Amfetamínteg-
und ekki skráð

ÍSAFJÖRÐUR „Bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar hvetur stjórnvöld til að 
tryggja skelrækt það starfsum-
hverfi sem hún þarf til að geta 
dafnað.“ Á fréttavef Bæjarins 
besta á Ísafirði, bb.is, er frá því 
greint að tillaga þessa efnis hafi 
verið lögð fram af Í-listanum á 
bæjarstjórnarfundi á fimmtudag 
og verið samþykkt samhljóða. 

Í greinargerð með tillögunni er 
bent á að lítill aðgangur að fjár-
magni sé veruleg hindrun fyrir-
tækja í skelrækt vegna þess að 
fjármálastofnanir geri kröfu um 
veð, sem þau eiga erfitt með að 
uppfylla. Því sé brýnt að opinber-
um fjármálastofnunum á borð við 
Byggðastofnun verði gert kleift að 
koma til móts við greinina vegna 
mikils uppbyggingar- og þróunar-
starfs sem fram undan sé.  - óká

Skelrækt sögð í kröggum:

Vilja hjálp frá 
Byggðastofnun 

KRÆKLINGUR Ísafjarðarbær vill aukinn 
stuðning við skelrækt.  MYND/GETTY IMAGES

Hefur þú skoðað kynningarvef 
vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 
um Icesave, thjodaratkvaedi.is?
JÁ 10,2%
NEI 89,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að smakka á köku 
ársins sem byrjað er að selja í 
bakaríum landsins?

Segðu þína skoðun á visir.is

NÍGER, AP Bráðabirgðastjórn her-
foringja í Níger, sem tóku völdin 
í landinu á fimmtudag, lofar því 
að koma á lýðræði og frjálsum 
kosningum.

Salou Djibo, liðsforingi í her-
num, var sagður leiðtogi stjórn-
arinnar, en ekkert var vitað um 
hvar Mamadou Tandja forseti 
væri niður kominn.

Afríkubandalagið fordæmdi í 
gær stjórnarbyltinguna og krafð-
ist þess að lýðræðislegri stjórn-
skipan verði komið á tafarlaust. 
Bandalagið sagðist ekki sjá neina 
ástæðu til að styðja þessa bylt-
ingu frekar en byltingu Tandjas 
forseta á sínum tíma. - gb

Stjórnarbylting í Níger:

Nýja stjórnin 
lofar lýðræði

GOUKOYE ABDOULKARIM Talsmaður 
byltingarstjórnarinnar. NORDICPHOTOS/AFP

Ákærður fyrir skjalafals
Nær fertugur karlmaður hefur verið 
ákærður fyrir skjalafals. Hann fram-
vísaði í Landsbanka samningi um 
leigu sína á íbúð annars manns. Nafn 
ábyrgðarmanns á samningnum hafði 
maðurinn falsað.  

DÓMSTÓLAR 

NEYTENDUR Að minnsta kosti tvö 
fyrirtæki bjóða nú upp á svokölluð 
SMS-lán hér á landi, og fleiri hyggj-
ast hasla sér völl á þessum markaði. 
Fyrirtækið Hraðpeningar tók til 
starfa í vikunni, en fyrir var smá-
lánafyrirtækið Kredia.

Hin svokölluðu SMS-lán hafa 
verið harðlega gagnrýnd, bæði hér 
á landi og annars staðar á Norður-
löndum. Neytendasamtökunum hafa 
borist kvartanir frá neytendum sem 
hafa tekið slík lán. Lánin hafa verið 
gagnrýnd fyrir að auðvelda ungu 
fólki að steypa sér í skuldir. Á vef 
Hraðpeninga er greiðsla á skóla-
gjöldum nefnt sem dæmi um skyn-
samlega notkun á smáláni.

Bæði fyrirtækin bjóða lán allt að 
40 þúsundum króna í fimmtán daga. 
Bæði bjóða aðeins 10 þúsund króna 
lán í fyrsta skipti sem lán er tekið, 
en upphæðin hækkar um 10 þúsund 
krónur í hvert skipti og getur orðið 
40 þúsund krónur í fjórða skiptið.

Kostnaður við lántökuna er sá 
sami hjá báðum fyrirtækjum. 
Fyrir 10 þúsund króna lán í fimmt-
án daga þarf að greiða 2.500 krónur 
í kostnað, og fyrir 40 þúsund króna 
lán er kostnaðurinn 9.250 krónur. 
Sé kostnaðurinn reiknaður á árs-
grundvelli jafngildir kostnaður af 
10 þúsund króna láni 600 prósenta 
ársvöxtum. 

 - bj

Tvö fyrirtæki bjóða nú upp á umdeild smálán hér á landi og fleiri á leiðinni:

Samkeppni um SMS-lánin

LÁN Hægt er að taka allt að 40 þúsund 
króna lán með einu SMS-skilaboði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Tveir þjófnaðir voru 
tilkynntir lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu í fyrrinótt. Annar 
þeirra var í 10/11 Austurstræti en 
hinn var á Álfhólsvegi þar sem 
menn gerðu tilraun til þjófnaðar 
á timbri. Sjónarvottur gaf lýsingu 
á bifreið timburþjófanna og voru 
þeir stöðvaðir nokkru seinna. 
Þrír voru þarna að verki og voru 
þeir allir vistaðir í fangageymslu 
lögreglunnar og var tekin af þeim 
skýrsla í gær.

Þá voru í fyrrinótt fjórir tekn-
ir vegna gruns um akstur undir 
áhrifum vímuefna. Tvö innbrot 
voru tilkynnt til lögreglu og var 
annað í ÁTVR Skeifunni.   - jss

Höfuðborgarsvæðið:

Þrír reyndu að 
stela timbri

KJÖRKASSINN
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ORKUMÁL Franz Árnason, formaður 
Samorku, Samtaka orku- og veitu-
fyrirtækja, segir nánast óend-
anlega orku til í jarðskorpunni. 
Orkuforðinn gæti staðið undir 
allri núverandi orkunotkun jarðar-
búa í tíu þúsund ár, þótt ekki sé enn 
tæknilega gerlegt að vinna nema 
lítinn hluta hennar.

Franz sagði í ávarpi á aðalfundi 
Samorku að nauðsynlegt væri að 
leiðrétta misskilning þess efnis 
að nýting vatnsafls og jarðvarma 
feli ekki í sér sjálfbæra orkunýt-
ingu. Sjálfur umhverfisráðherra 
hafi orðið vís að slíkum misskiln-
ingi. „Það er fullkomlega óábyrgt 
að halda ekki áfram virkjun jarð-
hita og fallvatna til raforkufram-
leiðslu fyrir orkufrek iðjuver, nú 
þegar þörf er á að auka gjaldeyris-
tekjur og atvinnu.“

Þá kvartaði Franz yfir orku-
sköttum ríkisstjórnarinnar; orku- 
og veitufyrirtækin séu að mestu í 
opinberri eigu og rekin með tak-
markaðri arðsemi. Ávinningur 
þjóðarinnar felist ekki í nýjum 
sköttum heldur lægra orkuverði.

Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráð-
herra sagði nýju skattana nauð-
synlega til að vinna á fjárlagahall-
anum. Áætlanir ríkisstjórnarinnar 
gerðu ráð fyrir því að það tækist á 
þremur árum. Að því loknu mætti 
endurskoða skatttökuna.

„Ég tel mjög eðlilegt að allt skatt-
kerfið sé endurskoðað þegar þessu 
tímabili er lokið, þá munum við 
endurskoða allt og draga það eitt-
hvað niður. Einungis var samið 
tímabundið um þessa skatta til 
stóriðjunnar, til þriggja ára, þannig 
að það er augljóst að við þurfum að 
fara yfir þau mál.“

Í erindi sínu á fundinum sagði 
Katrín erfiðleika við fjármögn-

un verða til þess að komið gæti til 
tímabundins eignarhalds annarra.

„Óvissa og erfiðar aðstæður til 
fjármögnunar hafa tafið ákvarð-
anir um framkvæmdir og gert það 
að verkum að við verðum að horfa 
til nýrra leiða varðandi fjármögnun 
slíkra verkefna.

Þetta kann að þýða aðkomu og 
jafnvel tímabundið eignarhald ann-
arra aðila að orkuverkefnum, til 
dæmis með verkefnafjármögnun.“

 kolbeinn@frettabladid.is

VR krefst þess að efling atvinnu-
lífsins verði algjört forgangsmál.

Nánast óendanleg 
orka í jarðskorpunni
Formaður Samorku segir umhverfisráðherra misskilja eðli endurnýjanlegra 
orkugjafa. Óábyrgt sé að virkja ekki fyrir orkufrek iðjuver. Iðnaðarráðherra 
segir erfiðleika í fjármögnun geta kallað tímabundið á breytt eignarhald.

KATRÍN 
JÚLÍUSDÓTTIR

FRANZ 
ÁRNASON

HAÍTÍ, AP Átta bandarískir trúboðar voru látnir laus-
ir úr fangelsi á Haíti í vikunni og komu heim til 
Bandaríkjanna á fimmtudag. Tveir aðrir eru þó 
enn í haldi á Haítí og fyrrverandi lögmaður hóps-
ins er eftirlýstur í Bandaríkjunum og víðar.

Trúboðarnir tíu voru handteknir í lok síðasta 
mánaðar þegar þeir reyndu að komast með 33 börn 
úr landi yfir til Dóminíska lýðveldisins, þar sem 
þau sögðust ætla að setja börnin á heimili fyrir 
munaðarleysingja.

Lögreglan á Haítí hyggst ræða frekar við Lauru 
Silsby, leiðtoga hópsins, og Charisu Coulter, fyrr-
verandi fóstru Silsby. Þær höfðu báðar komið til 
Haítí áður til að kanna hvort hægt væri að fá börn 
þar til ættleiðingar.

Lögmaðurinn Jorge Puello, sem er eftirlýstur, 
bauð sig fram til að aðstoða trúboðana eftir að þeir 
voru handteknir. Puello var ákærður árið 2003 
fyrir aðild að smygli á ólöglegum innflytjendum til 
Bandaríkjanna. Hann flúði þá til Kanada og segist 
vera saklaus.

Hann er einnig eftirlýstur í El Salvador fyrir 

smygl á fólki og fékk dóm árið 1999 fyrir þjófnað.
Trúboðarnir höfðu ekki fengið tilskilda papp íra 

hjá stjórnvöldum á Haítí áður en þeir reyndu að 
fara með börnin úr landi. - gb

Tvær konur enn í fangelsi á Haítí fyrir að hafa reynt að fara með börn úr landi:

Átta fengu að fara heim

LAUS ÚR PRÍSUND Hluti trúboðahópsins kominn heim til 
Bandaríkjanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMORKA Aðalfundur Samorku telur arð almennings af auðlindum landsins fyrst 
og fremst felast í lágum reikningum. Ekki eigi að leggja frekari skatta á orkunotk-
un landsmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Jarðhitinn sparar Íslendingum 50 til 60 milljarða í 
erlendum gjaldeyri, að sögn Sigurðar Inga Friðleifs-
sonar, framkvæmdastjóra Orkuseturs. Ætla má að til 
að hita híbýli Íslendinga þurfi 800 þúsund tonn af 
olíu, sem flytja þyrfti inn. Nú eru framleiddar 4.000 
gígavattsstundir með virkjun jarðhita, sem gæti annað 
allri almennri orkunotkun á landinu, bæði hvað hita 
og rafmagn snertir. Heildarframleiðslan er 17.000 
gígavattsstundir.

SPARAR 60 MILLJARÐA

SIGURÐUR INGI 
FRIÐLEIFSSON

1. Hvað heitir aðstoðarmaður 
utanríkisráðherra?

2. Hvaða knattspyrnufélag á 
að endurgreiða eignarhaldsfé-
lagi Björgólfs Guðmundssonar 
sex milljónir króna?

3. Hvað er leyniþjónusta Ísra-
els kölluð?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 66

VIÐSKIPTI Eigið fé BM Vallár, sem 
óskaði eftir greiðslustöðvun í byrj-
un mánaðar, var neikvætt um þrjá 
milljarða króna um síðustu áramót. 
Óskar Sigurðsson, aðstoðarmaður 
félagsins í greiðslustöðvun, segir 
ekki útilokað að staðan sé verri. 

Kröfuhöfum var kynnt fjárhags-
leg staða BM Vallár í gærmorgun og 
samþykkti meirihluti þeirra að óska 
eftir framlengingu greiðslustöðvun-
ar á miðvikudag í næstu viku frem-
ur en að setja félagið í þrot. 

Á milli sjötíu og áttatíu kröfuhaf-
ar mættu á fundinn.

Skuldir BM Vallár eru að mestu í 
erlendri mynt og vegur það þungt í 
efnahagsreikningi félagsins. Sam-

kvæmt því sem fram kom í lánabók 
Kaupþings, sem lak á netið fyrir 
þrot bankans haustið 2008, skuld-
aði BM Vallá bankanum 62 milljón-
ir evra, jafnvirði ellefu milljarða 
íslenskra króna. 

Erfitt er að glöggva sig á fjár-
hagslegri stöðu BM Vallár en félag-
ið hefur aldrei skilað ársreikningi. 
Þegar Víglundur Þorsteinsson, 
stjórnarformaður félagsins, var 
spurður út í ástæðu þessa í byrj-
un mánaðar sagði hann bækurn-
ar opnar þeim sem málið skipti 
og bætti við: „Ég spyr ekki hvern-
ig nærbuxum þú ert í.“ Hann vildi 
ekki tjá sig um málið í gær og vísaði 
á Óskar. - jab

VÍGLUNDUR Erfitt er að átta sig á fjár-
hagslegri stöðu BM Vallár þar sem fyrir-
tækið hefur aldrei skilað ársreikningi. 

Eigið fé BM Vallár neikvætt um þrjá milljarða og ekki útilokað að staðan sé verri:

Erfitt að átta sig á stöðunni
FRAKKLAND, AP Spellvirkjar unnu 
skemmdarverk á mosku í bænum 
Sorgues í Frakklandi um helgina. 
Þeir skrifuðu rasískar svívirðing-
ar á veggi moskunnar. Þetta er 
sjötta moskan í Frakklandi sem 
skemmdarverk hafa verið unnin 
á það sem af er ári. 

Mouhammed Moussaoui, tals-
maður múslímaráðs Frakklands, 
segir múslíma í Frakklandi velta 
fyrir sér hver raunverulegur til-
gangur skemmdarverkanna sé. 
Hann segir ráðið hafa ítrekað 
óskað þess að franska þingið geri 
úttekt á andúð í garð múslíma í 
Frakklandi, en talað fyrir dauf-
um eyrum.  - ng 

Spellvirkjar í Frakklandi:

Sjötta moskan 
skemmd á árinu

VEISTU SVARIÐ?
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börnin. Taktu fjölskylduna með og uppgötvaðu hvað sönn akstursánægja er.
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GRIKKLAND, AP Bensínstöðvar á 
Grikklandi eru óðum að tæmast 
af bensíni og olíu vegna verkfalls 
tollvarða, sem hefur nú verið fram-
lengt fram á miðvikudag þegar 
helstu verkalýðsfélög landsins 
efna til allsherjarverkfalls.

Eldsneytisskorturinn er eitt 
fyrsta merkið um alvarlegar 
afleiðingar vaxandi andófs gegn 
sparnaðaraðgerðum stjórnvalda, 
sem þurfa að bæta hratt úr bág-
bornu efnahagsástandi til þess að 
standast kröfur Evrópusambands-
ins.

Fjármálaráðherrar Evrópu-
sambandsins krefjast þess að rík-
isstjórn Grikklands sýni fram á 
efnahagsbata fyrir 16. mars, að 
öðrum kosti verði þeim gert að 
skera enn frekar niður á fjárlög-
um.

Grísk stjórnvöld hafa fyrir sitt 
leyti lofað því að minnka fjár-
lagahallann, þannig að hann fari 
úr 12,7 prósentum af vergri þjóð-
arframleiðslu niður í 8,7 prósent 
strax á þessu ári.

Embættismenn í fjármálaráðu-
neyti Grikklands segja Evrópu-
sambandið leggja hart að þeim að 
fella niður „fjórtánda mánuðinn“ 
svokallaða, en launum opinberra 
starfsmanna er skipt í fjórtán 
greiðslur yfir árið þannig að tvær 
komi sem aukalaun í orlofi.

Launafólk lítur hins vegar á 
brottnám fjórtándu greiðslunnar 
sem stríðsyfirlýsingu.

„Aðgerðirnar verða að vera 

félagslega réttlátar. En það höfum 
við ekki séð til þessa,“ segir Yiann-
is Papagopoulos, leiðtogi gríska 
alþýðusambandsins GSEE.

Verkfall tollvarða hefur stöðv-
að að nokkru bæði innflutning 
og útflutning, en áþreifanlegustu 
áhrif þess hafa verið á eldsneytis-
birgðirnar í landinu.

Víða þurfti starfsfólk bens-
ínstöðva að grípa til þess að 
skammta viðskiptavinum sínum. 
Við sumar bensínstöðvar í Aþenu 
þurfti umferðarlögreglan að taka 
að sér umferðarstjórn vegna þess 
að langar biðraðir höfðu myndast.

Í gær efndu leigubílstjórar til 
sólarhrings verkfalls og efndu til 
mótmælaaðgerða í Aþenu, þeyttu 
flautur og stöðvuðu umferð. Þeir 
eru meðal annars ósáttir við að 
eldsneytisskattur hafi hækkað 
og þeim jafnframt gert að gefa út 
kvittanir til viðskiptavina sinna.

„Þessar aðgerðir skila ekki 
neinu, það eina sem út úr þeim 
kemur er að við missum vinn-
una,“ sagði einn leigubílstjóranna, 
Anastasis Dimianidis.

 gudsteinn@frettabladid.is

Bensínþurrð 
í Grikklandi
Aukin harka er að færast í átök um sparnaðar-
aðgerðir grískra stjórnvalda, sem þurfa að standast 
kröfur Evrópusambandsins í efnahagsmálum.

ÓSÁTTIR LEIGUBÍLSTJÓRAR Þeir efndu til sólarhringsverkfalls og mótmælagöngu í 
miðborg Aþenu í gær til að mótmæla efnahagsaðgerðunum. NORDICPHOTOS/AFP

NÁM Tíu umsóknir, tvær frá 
konum og átta frá körlum, bár-
ust um stöðu skólameistara Fjöl-
brautaskóla Garðabæjar. 

Umsækjendur eru Alda Bald-
ursdóttir sviðsstjóri, Aðalheiður 
Dröfn Eggertsdóttir framhalds-
skólakennari, Ársæll Guðmunds-
son, skólameistari Mennta-
skóla Borgarfjarðar, Hafsteinn 
Karlsson, skólastjóri Salaskóla, 
Jóhannes Ágústsson framhalds-
skólakennari, Kristinn Þor-
steinsson, aðstoðarskólameist-
ari Fjölbrautaskóla Garðabæjar, 
Kristján Bjarni Halldórsson 
framhaldsskólakennari, Magnús 
Ingólfsson framhaldsskólakenn-
ari, Magnús Ingvason kennslu-
stjóri, og Þór Steinsson Steinars-
son framhaldsskólakennari.

Mennta- og menningarmála-
ráðherra skipar í stöðuna frá 1. 
ágúst til fimm ára að fenginni 
umsögn skólanefndar.  - sbt

Fjölbrautaskóli Garðabæjar:

Tíu sóttu um

LÖGREGLUMÁL „Sá góði árangur sem náðst hefur á 
Suðurnesjum við töku fíkniefna sem reynt hefur 
verið að smygla til landsins í gegnum Keflavíkur-
flugvöll byggist meðal annars á góðri samvinnu 
lögreglu og tollgæslu,“ segir Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum. 

Samtals 108 fíkniefnamál hófust hjá lögreglu 
en 59 mál hófust hjá tollinum. Mál sem koma upp 
í Leifsstöð eru nær undantekningarlaust á hendi 
tollgæslu, sem vísar þeim síðan til rannsóknar hjá 
lögreglu. Á síðasta ári var hald lagt á tæplega 23 
kíló af fíkniefnum á Suðurnesjum, að sögn Sigríð-
ar. Hlutur amfetamíns vó þar þyngst, því af því 
voru tekin um það bil tuttugu kíló. Af kókaíni voru 
tekin um tvö kíló, um 1.800 steratöflur, 6.000 e-
töflur og um 660 kannabisplöntur. 

Eitt tilvik kom upp þar sem Íslendingur var tek-
inn með heróín. Efnið var ekki ætlað til sölu heldur 

um svokallaðan neysluskammt að ræða. 
Samtals voru 23 úrskurðaðir í gæsluvarðhald 

vegna fíkniefnamála og gæsluvarðhaldsdagar voru 
404. Af 158 manna hóp voru 28 útlendingar. Fíkni-
efnasími lögreglunnar er 800 5005. Það er gjald-
frjálst og í það má koma nafnlausum upplýsingum 
um fíkniefnamál. - jss

Samvinna lögreglu og tollgæslu á Suðurnesjum skilar góðum árangri:

Tóku tæp þrjátíu kíló af fíkniefnum

LEIFSSTÖÐ Margir reyna að smygla fíkniefnum í gegnum 
Keflavíkurflugvöll.

VITA er í eigu Icelandair Group.
VITA er lífið

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444  

Páskar á Kanarí
Allra síðustu sætin

GROUP

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is
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Verð frá 129.050 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar 

Las Camelias - 8 nætur
28. mars – 05. apríl 

Verðdæmið er m.v. 2 í íbúð m/1 svefnh. 
* Verð án Vildarpunkta: 139.050 kr. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar gisting og íslensk fararstjórn. 

Verð frá 188.020 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar 

Los Ficus - 22 nætur
10. mars – 1. apríl

Verðdæmið er m.v. 2 í íbúð m/1 svefnh. 
* Verð án Vildarpunkta: 198.020 kr. 
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn. 

t
PÁSKAR

uppselt

uppselt

örfá sæti laus

Hjá VITA eru veittir 2.500 Vildarpunktar fyrir allar keyptar ferðir í leiguflugi 
með VITA. Þannig öðlast þú stöðugt fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 
Auk þess  getur þú lækkað verðið á ferðinni þinni um allt að 10.000 kr. 
með 15.000 Vildarpunktum.  

Þú getur notað 
Vildarpunktana 
hjá okkur.

upps

ör

24. febrúar
3. mars
10. mars 
17. mars
28. mars 

Flugáætlun

JP Lögmenn · Höfðatorgi, 105 Reykjavík · Austurvegi 6, 800 Selfoss

s. 588-5200 · fax 588-5210  · jp@jp.is · www.jp.is

SECURITAS HF. - SÖLUFERLI

JP Lögmönnum hefur verið falið að annast formlegt ferli sem lýtur að sölu á 
Securitas hf.

Securitas hf. starfar á sviði öryggisgæslu og veitir einstaklingum og fyrirtækjum 
þjónustu á sviði öryggismála. 

Söluferlið, sem hefst formlega með birtingu þessarar auglýsingar, er opið öllum 
fjárfestum sem uppfylla skilyrði þess að geta talist fagfjárfestar samkvæmt 
lögum nr. 108, 2007 um verðbréfaviðskipti, einstaklingum sem hafa verulegan 
fjárhagslegan styrk og viðeigandi þekkingu, auk fjárfesta sem geta sýnt fram á 
eiginfjárstöðu sem nemur 300 milljónum króna eða meira eða fjármögnunar-
vilyrði frá fjármálastofnun sem metið er fullnægjandi af seljanda. Áskilinn er réttur 
til að takmarka aðgang að söluferlinu í þeim tilvikum þegar fyrir hendi eru lagalegar 
takmarkanir á því að fjárfestir eignist félagið, t.a.m. vegna samkeppnisreglna. 

Áhugasömum fjárfestum ber að undirrita trúnaðaryfirlýsingu, auk þess sem 
þeim ber að leggja fram upplýsingar og gögn til staðfestingar á að þeir uppfylli 
ofangreindar kröfur og skilyrði. Unnt er að nálgast trúnaðaryfirlýsingu og 
upplýsingablað til útfyllingar á vefsíðu JP Lögmanna, jp.is/securitas. Gögnum ber 
að skila undirrituðum á skrifstofu JP Lögmanna að 16. hæð Höfðatorgs, 105 
Reykjavík og á rafrænu formi á netfangið soluferli@jp.is frá 19. febrúar til 
klukkan 12.00 þann 25. febrúar.

Að afhentum ofangreindum upplýsingum fá fjárfestar afhent sölugögn um 
félagið, en þau verða afhent frá 22. febrúar til klukkan 16.00 þann 25. febrúar á 
skrifstofu JP Lögmanna.

Óskuldbindandi tilboðum skal skilað á skrifstofu JP Lögmanna fyrir klukkan 14.00 
þann 26. febrúar í lokuðu umslagi merkt „Söluferli Securitas“. Þeim fjárfestum 
sem leggja fram hæstu tilboðin og geta sýnt fram á fjárhagslega burði til að 
standa við þau verður boðið til áframhaldandi þátttöku í söluferlinu og veittur 
kostur á að framkvæma áreiðanleikakönnun á félaginu.

Nánari upplýsingar um söluferlið má nálgast á vefsíðunni jp.is/securitas en 
einnig má senda fyrirspurnir á póstfangið soluferli@jp.is. 

Aðgerðirnar eiga að vera 
félagslega réttlátar. En 

það höfum við ekki séð til þessa. 

YIANNIS PAPAGOPOULOS 
LEIÐTOGI GSEE
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 BLÓMVENDIR Í ÚRVALI! BLÓMVENDIR Í ÚRVALI!
STÓRGLÆSILEGIRSTÓRGLÆSILEGIR

1100 áárraa!!

KARLMENN!KARLMENN!
ÍSLENSKIR ÍSLENSKIR 

dekrum ndekrum nú ú við við 
konurnar okkar!konurnar okkar!

Fylgir konudagsgjöfum á konudaginn meðan birgðir endastFylgir konudagsgjöfum á konudaginn meðan birgðir endast

2 fyrir 1 2 fyrir 1 2 fyrir 1 2 fyrir 1 2 fyrir 1 2 fyrir 1 

Opnum Opnum 
kl. 8.00 á sunnudaginn - KONUDAGkl. 8.00 á sunnudaginn - KONUDAG

Auglýsing.
Opin málstofa um makríl – veiðar og vinnslu

Opin málstofa á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins 
um veiðar og vinnslu á makríl verður haldin í Þingsal 5, “bíósal” 
Hótel Loftleiða miðvikudaginn 24. febrúar kl. 14:00 – 17:00.

Á dagskrá verður:
Setning málstofu: Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Jón Bjarnason.
Skýrsla vinnuhóps um makrílveiðar: Steinar Ingi Matthíasson, skrifstofu-
stjóri ráðuneytisins.
Makrílveiðar Norðmanna:  Sérstakur gestur málstofunnar Otto James-
Olsen, fagstjóri uppsjávarveiða Samtaka fiskvinnslustöðva í Noregi.
Breytingar á umhverfi og líffræði makrílsins:  Þorsteinn Sigurðsson, 
sviðsstjóri nytjastofnasviðs / Sveinn Sveinbjörnsson, fiskifræðingur hjá 
Hafrannsóknastofnun.
Makrílveiðar, vinnsla og sala: Gunnþór Ingvason, framkvæmdastjóri 
Síldarvinnslunnar hf í Neskaupsstað. 
Upphaf makrílveiða og framtíðarhorfur: Páll Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri Hugins ehf í Vestmannaeyjum. 
Makrílveiðar smábáta með handfærum: Unnsteinn Þráinsson, smábáta-
sjómaður. 
Vinnsla til aukinna verðmæta:  Sigurjón Arason,  verkefnastjóri MATÍS 
- matvælarannsóknir Íslands.
Málstofustjóri:  Helga Sigurrós Valgeirsdóttir, forstöðumaður upplýsingas-
viðs Fiskistofu. 
Stuttar fyrirspurnir og umræður verða leyfðar í málstofulok.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku með tölvupósti gudny.steina.petursdottir@
slr.stjr.is í síðasta lagi á hádegi þriðjudaginn 23. febrúar 2010. 
Verið velkomin.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

SAMKEPPNISMÁL Héraðsdómur 
Reykjavíkur staðfesti í gær þá nið-
urstöðu samkeppnisyfirvalda að 
sekta Haga hf. um 315 milljónir 
króna fyrir misnotkun á markaðs-
ráðandi stöðu. Þetta er hæsta sekt 
sem lögð hefur verið á fyrirtæki 
vegna slíkrar misnotkunar.

Hagar brutu gegn ákvæðum sam-
keppnislaga með því að selja mjólk-
urvörur undir kostnaðarverði í 
verðstríði sem geisaði milli Bónuss, 
sem rekinn er af Högum, og ann-
arra lágvöruverðsverslana. Mark-
aðsmisnotkunin stóð frá febrúar-
lokum 2005 fram til ársins 2006.

Í dómi héraðsdóms kemur fram 
að brot Haga hafi verið sérlega 
alvarleg, auk þess sem þau hafi 
staðið yfir í langan tíma. Þá þurfi 
að taka tillit til fjárhagsstyrkleika 
Haga þegar brotið var framið.

Samkeppniseftirlitið telur mark-
aðshlutdeild Haga á matvörumark-
aði hafa verið ríflega 50 prósent á 
landsvísu þegar misnotkunin átti 
sér stað. Á höfuðborgarsvæðinu 
hafi Hagar verið með um 60 pró-
senta markaðshlutdeild. 

Eftirlitið taldi brot Haga hafa 
verið til þess fallin að valda 
atvinnulífinu og almenningi miklu 
samkeppnislegu tjóni. Óeðlileg und-
irverðlagning geti þannig leitt til 
þess að minni keppinautar hrökk-
list út af markaðnum eða dragi 
úr verðsamkeppni við fyrirtækið. 
 brjann@frettabladid.is

Markaðsmisnotkun 
staðfest með dómi
Héraðsdómur staðfesti í gær 315 milljóna króna stjórnvaldssekt Haga vegna 
markaðsmisnotkunar í verðstríði Bónuss við aðrar lágvöruverðsverslanir. Dóm-
urinn telur brot Haga sérstaklega alvarleg. Hagar munu áfrýja til Hæstaréttar.

MJÓLKURSTRÍÐ Handagangur var í öskjunni í mjólkurkælum lágvöruverðsverslana í 
verðstríði sem hófst í lok febrúar 2005. Þar seldi Bónus mjólkurvörur undir kostnað-
arverði og misnotaði þannig markaðsráðandi stöðu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hagar munu áfrýja dómi Héraðs-
dóms Reykjavíkur til Hæstaréttar. Í 
yfirlýsingu frá fyrirtækinu segir að 
umhugsunarefni sé að sekt fyrir sölu 
á mjólkurvörum undir kostnað-
arverði sem fram hafi farið fyrir 
opnum tjöldum slagi hátt í stjórn-
valdssektir sem lagðar hafi verið á 
olíufélögin í samráðsmálinu.

Í yfirlýsingunni segir að réttar-
óvissa ríki um undirverðlagningu þar 

sem ekki hafi verið gefnar út leið-
beiningar, og ekki sé vikið beinum 
orðum að undirverðlagningu í sam-
keppnislögum. Því sé nauðsynlegt 
að vísa málinu til æðra dómsvalds.

Hagar gagnrýna seinagang hjá 
Samkeppnisyfirlitinu, sem hóf 
rannsókn um fimmtán mánuðum 
eftir að verðstríðið hófst. Þá fallast 
Hagar ekki á að fyrirtækið hafi verið 
í markaðsráðandi stöðu.

HAGAR ÁFRÝJA DÓMI TIL HÆSTARÉTTAR



GILDIR ALLA HELGINA
www.husa.is

ÓDÝRT
FYRIR HEIMILIÐ

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 

Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Þvottavél
1805455

Þurrkari
1805461

3ja ára ábyrgð
ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARI
Frábær saman

1200
snúninga

95.900
114.900

89.900
109.900

176.900saman

meðan birgðir endast

Lady 3 ltr.
Hágæða málning. Þekur í tveimur 
umferðum.
7122200-39

4.499
5.295

Slitsterkasta
málningin
frá Jotun

Skolvaskur
Plast
8031331

9.900
12.999

Gólfflísar fyrir þvottahúsið 
bílskúrinn og geymsluna. 
33.8x33.8 sm, 9mm þykkar.
Frostþolnar, brúnt, grátt, beige
8630745-7

FULLT AF FLÍSUM Á TILBOÐI

2.990kr/m2

3.490kr/m2

Frostþolnar

Plastparket, eikarplanki
8mm eikarplankalíki.
Borðastærð 1.292x193x8mm
146958

1.990kr/m2

2.490kr/m2

8 mm

ÓDÝRT

ÓDÝRT

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF PLASTPARKETI

Háþrýstidæla
Nilfisk, þvottabursti og 
pallakústur fylgja með
5254245

36.995

FLOTTASTA
GRÆJAN Í DAG

- 125 bör
- 8 m slanga
- 520 ltr/klst

8 m slanga

þvottakústur

palla-
kústur

sápubrúsi

7.995
Hillurekkar

verð frá:

FYRIR BÍLSKÚRINN 
OG GEYMSLUNA

Kúpull
Rakaþéttur IP44
6010245

3.990
5.779

Rakaþétt
ljós



TOPPUR SÍTRÓNU 2 LTLL R.
129 KR.

MYLLU HEIMILISBRAUÐ 770G

WELLA SJAMPÓ & NÆRING
400+400 ML

KAKAFFFFIITÁTÁRR: KKVÖVÖLLDDROÐROÐA KAA KAFFFFII
MALAÐ EÐA BAUNIR 500g

KURKURTVÆR FLÖSKK
AÐEINS: A 198 KR 

FERSKT ÍTALSKT SALAT 100g 

972. kr.kg. 

HEIMA HRÍSGRJÓN 5x100g

HEIMA ASPAS BITARTT 283g

E.S MAIS Í DÓS 340G

COLGATAA E TANNBURST TART

COLGATA E TANNKRETT



Í

V F SKIR NAUERS TABORGARAR 4 STT TK M/BRAUÐI

KF KOFAREYKTUR HANGIFRAMPARTUR M.BEINI
MERKT VERÐ 998 KR.KG  20% AFSLÁTTUR

ÍSLANÍSLANDDSNAUSNAU
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greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

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

FRÁ DEGI TIL DAGS

Þjóðin glímir nú við tvenns 
konar kreppu. Samhliða 
efnahagskreppu er það 
pólitísk kreppa. Lykillinn 

að lausn efnahagskreppunnar er 
að leysa pólitísku kreppuna fyrst. 
En hvernig má það vera að pólitísk 
kreppa hafi grafið um sig aðeins 
tæpu ári eftir kosningar?

Síðustu kosningar voru að því 
leyti merkilegar að þá var í fyrsta 
skipti síðan 1967 beinlínis kosið 
um ríkisstjórn. Ríkisstjórnin fékk 
afgerandi umboð frá kjósendum. 

Pólitíska kreppan snýst því ekki 
um veika valdastöðu. Hún er alfar-
ið af málefnalegum toga. Í kosn-
ingunum staðfesti þjóðin einnig 
þá málefnalegu ákvörðun tveggja 
ríkisstjórna, og þar með Sjálf-

stæðisflokksins, 
að grundvalla 
efnahagsendur-
reisnina á sam-
starfsáætlun við 
Alþjóðagjaldeyr-
issjóðinn.

Vandinn er 
þessi :  S a m-
starfsáætlun-
in mælir fyrir 
um víðtækustu 

íhaldsúrræði á sviði ríkisfjármála 
og peningamála sem þjóðin hefur 
nokkru sinni horfst í augu við. Til 
þess að framkvæma þessi íhaldsúr-
ræði kaus þjóðin hins vegar mestu 
vinstri stjórn allra tíma. 

Forystumenn ríkisstjórnarflokk-
anna hafa af samviskusemi reynt 

að framkvæma hluta af þeirri 
íhaldsstefnu sem samstarfsáætlun-
in gerir ráð fyrir. Á sama tíma hafa 
þeir verið í hugmyndafræðilegu 
uppgjöri gegn Sjálfstæðisflokknum 
sem stendur íhaldsstefnunni næst. 
Rætur pólitísku kreppunnar liggja 
í því að stjórnarflokkarnir hafa tek-
ist á hendur að framfylgja stefnu 
sem þeim er ekki í brjóst borin. 

Þessi þverstæða á sér eðlilega 
skýringu hvað sem öðru líður. 
Kosningarnar voru fyrst og fremst 
uppgjör við hrunið. Af sjálfu leiddi 
að eini flokkurinn sem var saklaus 
af ríkisstjórnarsetu hlyti kosningu 
til valda og ábyrgðar. Sú pólitíska 
hugsun sem bjó að baki þeirri nið-
urstöðu sýnist enn vera rík meðal 
þjóðarinnar.

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Pólitísk kreppa

Íhaldsúrræðin í samstarfsá-
ætluninni við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn lúta að stærst-
um hluta að ríkisfjármálum 

og peningamálum. Fjárlög þessa 
árs eru í samræmi við áætlunina. 
Flest bendir hins vegar til að þau 
geymi pappírsákvarðanir sem ekki 
standist í raun.

Stóri niðurskurðurinn kemur 
fyrst á næsta ári. Ef einhverjar 
líkur ættu að vera á að þau mark-
mið náist þyrfti ríkisstjórnin nú 
þegar að vera í umræðum á Alþingi 
um stefnumarkandi ákvarðanir 
varðandi endurmat á opinberri 
þjónustu, skipulagsbreytingar og 
hagræðingu. Ákvarðanir af þessu 
tagi þarf að taka með löngum fyr-
irvara.

Ástæðan fyrir tómlæti stjórn-
arinnar í þessum efnum er ekki 

skilningsskortur forystumanna 
ríkisstjórnarinnar. Hún er sú að 
í raun er ekki nægjanlegur stuðn-
ingur í baklandi þeirra fyrir slík-
um íhaldsúrræðum. Þeir komast 
einfaldlega ekki nógu langt.

Grundvallarágreiningur er á 
milli ríkisstjórnarflokkanna um 
framtíðarstefnu í peningamál-
um. Hún ræður þó úrslitum varð-
andi samkeppnishæfni íslensks 
atvinnulífs og stöðu heimilanna. Á 
þessu sviði er að vísu einnig veik-
leiki í stefnu stjórnarandstöðu-
flokkanna.

Efnahagsáætlunin gerir ráð 
fyrir stóraukinni verðmætasköpun 
í orkufrekum iðnaði. Hugmynda-
fræðilegur ágreiningur útilokar að 
þær forsendur endurreisnarinnar 
verði að veruleika. Áætlunin gerir 
einnig ráð fyrir framleiðniaukn-

ingu í sjávarútvegi. Af hugmynda-
fræðilegum ástæðum er áformað 
að kippa þeirri stoð undan áætlun-
inni með því að hverfa frá mark-
aðsstýringu. 

Þó að sumt hafi þokast í rétta átt 
á liðnu ári er nú þegar ljóst að for-
ystumenn ríkisstjórnarflokkanna 
hafa ekki af hugmyndafræðilegum 
ástæðum nægan stuðning í eigin 
röðum til að fylgja efnahagsáætl-
uninni eftir eins og nauðsyn kref-
ur. Þetta er pólitísk kreppa sem 
horfast verður í augu við.

Endurreisnaráætlunin 

Klípan er sú að fleiri lausn-
ir eru sjáanlegar á efna-
hagskreppunni en pólit-
ísku kreppunni. Í raun 

réttri er engin nærtæk lausn á 
pólitísku hlið kreppunnar. Þjóðin 
er enn að gera upp við fortíðina. 
Kosningar eru þar af leiðandi ekki 
líklegar eins og sakir standa til að 
leysa hnútinn.

Stjórnarandstöðuflokkarnir hafa 
pólitískan hag af því að bíða rólegir. 
Eftir hefðbundnum lögmálum  ættu 
þeir að styrkja stöðu sína þegar 
áhrifin af pólitísku kreppunni fara 
að koma fram af fullum þunga á 
næsta ári. Við venjulegar aðstæð-
ur væri það eðlileg og lýðræðisleg 
framvinda mála.

Tímarnir eru hins vegar óvenju-
legir. Veruleikinn er sá að þjóðin 
hefur ekki efni á að taka áhættuna 
af því að pólitíska kreppan fari að 
bíta. Við erum of nærri nýju hruni 
til þess að það sé verjanlegt.

Þjóðstjórn gæti verið kostur. 
Hún leysir þó engan vanda ef hún 
snýst bara um skiptingu ráðuneyta 
eða valda. Hún þyrfti að fela í sér 
samstöðu og sannfæringu fyrir 
framkvæmd á öllum lykilatriðum 
samstarfssamningsins við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn og framtíðar-
stefnu í peningamálum sem trygg-
ir samkeppnishæfni landsins.

Slík stjórn kallar á málamiðl-
un milli flokka. Aukheldur yrðu 
allir flokkarnir í misríkum mæli 

að taka afstöðu til mála sem inn-
byrðis ágreiningur er um. Það yrði 
vandamest. Engin leið er að sætta 
alla. Stjórnarandstaðan kæmi 
því væntanlega fram í mismun-
andi hópum þingmanna einstakra 
flokka eftir málum hverju sinni. 

Þetta er ekki líklegur kostur. 
Aðrir bera þó ekki við sjónar-
rönd. 

Engin nærtæk lausn

Ekki heppilegastur
DV greindi frá því í gær að Jón 
Sigurðsson, fyrrverandi formaður 
Framsóknarflokksins, fyrrverandi 
seðlabankastjóri og lektor við HR, 
hafi verið ráðinn, án auglýsingar, til 
að skrifa sögu Seðlabanka Íslands. 
Hann hefur fengið rúmar fimm 
milljónir fyrir verkið en óljóst er 
um verklok. Jón telur líklegt að 
leitað hafi verið til hans þar sem 
hann hafi áður skrifað bækur 
og nýlega haft aðgang að 
trúnaðarskjölum bankans 
sem starfsmaður. Það 
er reyndar ástæðan 
fyrir því að Jón ætti 
alls ekki að skrifa 
söguna; þá þarf 
hann að leggja 

hlutlægan dóm á eigin störf. Þarf að 
spyrja hvort ekki væri heppilegra að 
einhver utanaðkomandi gerði það?

Ekki reynslumestur
Jón lauk BA-prófi í íslensku og sagn-
fræði frá HÍ árið 1969. Hann hefur 
skrifað tvær bækur um söguleg efni. 
Það ætti því ekki að vera erfitt að 

finna reynslumeiri sagnfræð-
ing en Jón til að skrifa sögu 
Seðlabankans. Að vísu hefði 
sá fræðimaður líklega ekki 
haft sama aðgang og Jón að 
trúnaðarmálum bankans. 

Það hefði hins vegar 
mátt leysa með því að 
veita honum hann.

Leitað langt yfir skammt 
 Annað af þeim tveimur söguritum 
sem Jón hefur skráð hingað til er 
Bifrastarævintýrið og Jónasarskól-
inn. Þar er saga Samvinnuskólans á 
Bifröst rakin en Jón var einmitt rektor 
skólans. Það fer því að komast upp 
í vana að Jón sé ráðinn til að skrifa 
sögu vinnustaða sinna. Þess má geta 
að saga Framsóknarflokksins hefur 
aðeins verið skráð til ársins 1966. 
Og fer ekki að líða að því að út komi 
saga Háskólans í Reykjavík. Hver gæti 
skrifað þær? Kannski einhver sem 
áður hefur skrifað bækur og haft 

aðgang að trúnaðarmálum 
í krafti starfs síns?

 bergsteinn@frettabladid.is

Það er ótrúlega margt líkt með rekstri fyrirtækis og þjóðfélags. 
Stjórn fyrirtækis og lykilstjórnendur, alveg eins og Alþingi og 
ríkisstjórn, þurfa að ná samstöðu í lykilmálum og vinna vel 
saman. Yfirleitt nær fyrirtæki eða þjóðfélag ekki góðum árangri 
nema stjórnendahópurinn sé samstíga. 

Á viðskiptaþingi Viðskiptaráðs Íslands síðastliðinn miðviku-
dag endurspeglaðist þetta víða í ræðum fyrirlesara, ekki síst 
hjá Richard Vietor, prófessor við Harvard Business School. 
Lýsti hann meðal annars árangri margra ríkja við að takast á 
við efnahagserfiðleika á undanförnum áratugum. Hann nefndi 
nokkur dæmi í því sambandi. Stjórnvöld verða að tryggja skýr-
an eignarrétt einstaklinga og fyrirtækja og skilvirkt atvinnulíf. 
Efnahagsstefna, þar með talin skattastefna, peningamálastefna 
og fleira, þarf að styðja við stefnu stjórnvalda. Það þarf að ríkja 
frjálsræði í viðskiptum, en á sama tíma sterkt eftirlitskerfi með 
fjármálamarkaðnum. Ekki má líða spillingu og ósiðlega viðskipta-
hætti. Koma þarf í veg fyrir of mikinn launamun í þjóðfélaginu, 
hvetja til sparnaðar, en jafnframt fjárfestingu til hagvaxtar.

Íslendingar eru ekki einvörðungu að fást við bankahrun, efna-
hagshrun og gríðarlega miklar skuldir heldur ríkir einnig pólitísk 
kreppa í landinu. Á sama tíma og grípa þarf til róttækra aðgerða 
í efnahagsmálum, þá vantar samstöðu, skýra framtíðarsýn og 
sóknaráætlun í mikilvægum málaflokkum. 

Á viðskiptaþingi kom greinileg fram mikill vilji til að vinna 
með stjórnvöldum að samstöðu um endurreisn atvinnulífsins. Svo 
var að heyra á forsætisráðherra að ríkisstjórnin vilji jafnframt 
leita samstöðu. En samstarfsvilji er ekki nóg, það þarf að vera 
virkt samstarf og samstaða um stefnu og leiðir. 

Stjórnvöld og forsvarsmenn atvinnufyrirtækja eru ekki sam-
stíga. Margir virðast halda að hægt sé að nýta áfram krónuna 
sem gjaldmiðil í framtíðinni og aðrir halda að hægt sé að taka upp 
evru án þess að ganga í Evrópusambandið. Sumir láta sig dreyma 
um einhvern annan erlendan gjaldmiðil. Vonandi næst samstaða 
í Icesave-málinu, en gjá er á milli atvinnulífsins og stjórnvalda í 
mikilvægum málum svo sem kvótamáli sjávarútvegsins, skatta-
málum og vaxtamálum. 

Það er tími til kominn að við áttum okkur á því að án öflugs 
atvinnulífs og sterkra stjórnvalda náum við aldrei að byggja upp 
velferðarsamfélag á Íslandi. Það er því ekki undarlegt að eftirfar-
andi spurningu hafi verið varpað fram á viðskiptaþingi: Er fram-
tíð fyrir íslenskt atvinnulíf? Þeirri spurningu var í raun svarað 
játandi, en þá verða stjórnvöld og atvinnulíf að vinna saman til 
að ná þeim markmiðum sem flestir virðast vera sammála um. 
Íslendingar verði áfram í hópi þeirra þjóða sem búa við hvað best 
lífskjör og lífsgæði. 

Núna þurfum við samstöðu og þjóðarátak til að vinna okkur 
út úr vandanum og tryggja samkeppnishæfni þjóðarinnar. Það 
getum við vel gert. 

Samstaða er skilyrði fyrir samkeppnishæfni Íslands.

Pólitísk og efna-
hagsleg kreppa

ÞORKELL SIGURLAUGSSON SKRIFAR 
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Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Grundvalllarágreiningur er á 
milli ríkisstjórnarflokkanna 
um framtíðarstefnu í peninga-
málum. 

Þjóðstjórn gæti verið kostur. 
Hún leysir þó engan vanda ef 
hún snýst bara um skiptingu 
ráðuneyta og valda.



VILTU VERÐA BETRI 
 LJÓSMYNDARI?
Í Nikon skólanum er boðið upp á námskeið fyrir þá sem vilja læra betur á 
Nikon D-SLR* myndavélina sína og á sama tíma verða betri ljósmyndarar.

NÆSTU NÁMSKEIÐ:

10. febrúar 25. febrúar 10. mars 15. mars

Námskeiðin fara fram í Norræna húsinu og byrja kl. 19.00.
Hvert námskeið er tvær og hálf klukkustund.  Kennari er Pétur Thomsen.

» Skráðu þig á www.nikonschool.se/iceland

*Kennt er á D40, D40X, D60, D80, D90, D3000 og D5000 myndavélar keyptar af viðurkenndum Nikon söluaðilum á Íslandi.

 Heimilistæki er umboðsaðili fyrir Nikon neytendavörur á Íslandi.



18  20. febrúar 2010  LAUGARDAGUR

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Fréttablaðið og Vísir hvetja lesendur til 
að senda línu og leggja orð í belg um 
málefni líðandi stundar. Greinar og 
bréf skulu vera stutt og gagnorð. Tekið 
er á móti efni á netfanginu greinar@
frettabladid.is eða á vefsíðu Vísis, þar 
sem finna má nánari leiðbeiningar. 
Ritstjórn ákveður hvort efni birtist í 
Fréttablaðinu eða Vísi eða í báðum 
miðlunum að hluta eða í heild. 
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til 
að stytta efni.

UMRÆÐAN 
Heiða Björg Pálmadótt-
ir skrifar um dómsmál

Í g r e i n  V i gd í s a r 
Erlendsdóttur sál-

fræðings, sem birtist í 
Fréttablaðinu fimmtu-
daginn 18. febrúar 
sl., kemur fram nokk-
ur gagnrýni á Barna-
verndarstofu í tengslum 
við nýfallinn dóm Héraðsdóms 
Norðurlands eystra, þar sem 
starfsmaður á meðferðarheim-
ilinu Árbót var dæmdur fyrir að 
hafa beitt tvær stúlkur á heimil-
inu kynferðislegu ofbeldi á meðan 
hann starfaði þar. Barnaverndar-
stofa telur rétt að leiðrétta nokkur 
atriði í grein Vigdísar svo draga 
megi réttar ályktanir í málinu.

Vorið 2008 barst tilkynning um 
að stúlkan A, sem dvaldist á Árbót, 
hefði greint frá því að hún og 
önnur stúlka, B, hefðu verið beitt-
ar kynferðislegu ofbeldi af hálfu 
tiltekins starfsmanns á heimilinu 
og að í eitt skipti hefðu brot átt sér 
stað gagnvart þeim báðum í einu. 
Barnaverndarstofa hlutaðist strax 
til um að málið yrði kært og jafn-
framt gaf stofan rekstraraðilum 
Árbótar fyrirmæli um að leysa 
manninn frá störfum á meðan 
lögregla rannsakaði málið. Báðar 
stúlkurnar gáfu skýrslu fyrir 
dómi. A staðfesti að brotin hefðu 
átt sér stað en B neitaði staðfast-
lega að nokkuð hefði gerst. Lög-
regla sendi málið til ríkissaksókn-
ara og var niðurstaða saksóknara 
sú að fella málið niður, ekki síst 
með hliðsjón af misvísandi fram-
burði stúlknanna.

Vorið 2009 greindi þriðja stúlk-
an, C, frá því að sami starfsmað-
ur hefði leitað á hana. Á sama tíma 
breytti stúlkan B sínum fram-
burði og sagði frá því að umrædd-
ur starfsmaður hefði beitt bæði 
hana og stúlkuna A kynferðislegu 
ofbeldi. Sama dag og þær upplýs-
ingar bárust gerði Barnaverndar-
stofa kröfu um að starfsmaðurinn 
viki á ný. Sögðu rekstraraðilar 
heimilisins starfsmanninum svo 
endanlega upp nokkrum vikum 
síðar. Ákæra var gefin út vegna 
brota á árinu 2008 gegn stúlkum 
A og B, og sakfelldi Héraðsdóm-

ur Norðurlands eystra 
starfsmanninn á dögun-
um fyrir brot gegn þeim 
báðum. Ríkissaksóknari 
felldi hins vegar niður 
mál C.

Í grein Vigdísar er 
það gagnrýnt að Barna-
verndarstofa hafi, í kjöl-
far niðurfellingar máls-
ins sumarið 2008, fært 
viðkomandi starfsmann 
til í starfi á annað með-

ferðarheimili og heimilað honum 
að snúa aftur til starfa að Árbót 
eftir að það meðferðarheimili var 
lagt niður. Hið rétta er að Barna-
verndarstofa hefur ekki húsbónda-
vald yfir starfsmönnum meðferð-
arheimila sem rekin eru á vegum 
stofunnar. Þau eru rekin af einka-
aðilum en gerðir þjónustusamn-
ingar við Barnaverndarstofu um 
reksturinn. Það voru því rekstrar-
aðilar heimilanna, en sömu aðilar 
ráku bæði meðferðarheimilin, sem 
tóku þessar ákvarðanir.

Þegar ríkissaksóknari hafði 
tekið ákvörðun um að fella málið 
niður lögðu rekstraraðilar ríka 
áherslu á að viðkomandi starfs-
maður sneri aftur til starfa. Við 
mat á því hvort mögulegt væri að 
gefa rekstraraðilum fyrirmæli 
um annað varð Barnaverndar-
stofa að taka mið af þeirri grund-
vallarreglu að maður telst saklaus 
þar til sekt hefur verið sönnuð. Er 
sú regla vernduð bæði í stjórnar-
skránni og alþjóðlegum mannrétt-
indasamningum. Hefur Mannrétt-
indadómstóll Evrópu t.a.m. dæmt 
einstaklingum bætur vegna þess 
að ríki hafi brotið þessa reglu. 
Krafa um uppsögn á þeim tíma 
hefði því í raun falið í sér að opin-
ber stofnun settist í dómarasæti 
og svipt mann, sem hvorki hafði 
verið ákærður né dæmdur, lífsvið-
urværi sínu og mannorði án dóms 
og laga. 

Með hliðsjón af áðurnefndri 
grundvallarreglu er því að jafn-
aði ekki mögulegt að segja starfs-
manni upp nema að til ákæru komi 
í málum af þessum toga. Með því 
að uppsögn eigi sér stað áður en 
dómur fellur getur þó verið nokk-
uð langt í að láta börnin njóta vaf-
ans. Þá skoðun Vigdísar, að útgáfa 
ákæru skipti engu máli í þessum 
efnum, verður að skilja á þann 

veg að fortakslaust beri að segja 
starfsmanni upp störfum ef á 
hann eru bornar sakir. Óþarft er 
að fjölyrða um þau mannréttinda-
brot sem af slíkri reglu hlytust 
eða hvernig til tækist að fá starfs-
fólk til að sinna meðferðarstörfum 
með börnum. Barnaverndarstofa 
hefur þó ekki útilokað að víkja frá 
þessari meginreglu ef sérstök rök 
væru fyrir því sem byggð væru 
á ótvíræðum forsendum. Í þessu 
máli voru hins vegar fyrir hendi 
rök sem sterklega mæltu með 
þeirri leið sem valin var. Síðast-
liðið sumar fól félags- og trygg-
ingamálaráðuneytið sérfræðingi 
í vinnurétti að fara yfir embættis-
færslur Barnaverndarstofu varð-
andi þennan þátt málsins. Niður-
staðan var sú að úrlausn þess hefði 
verið fullkomlega eðlileg að teknu 
tilliti til barnaverndarlaga og meg-
insjónarmiða vinnuréttar.

Af lestri greinar Vigdísar má 
ráða að með breyttu eftirliti eða 
annars konar vinnulagi í málum 
sem þessum sé hægt að koma í veg 
fyrir að brot gegn börnum inni á 
meðferðarheimilum geti átt sér 
stað. Slíkar hugmyndir eru því 
miður óskhyggja. Staðreyndin er 
sú að siðblindir menn með annar-
legar hvatir leggja sig fram um 
að ráða sig til starfa þar sem þeir 
geta brotið gegn börnum. Ekki eru 
til þekktar aðferðir sem unnt er að 
beita til að greina þá fyrir fram. 
Sterkasta vopn barnaverndaryfir-
valda í þessum efnum er að auka 
þekkingu á eðli kynferðisbrota 
þannig að þeir sem starfa með 
börnum séu vakandi, hlusti á börn-
in og bregðist við frásögn þeirra. 
Sakfelling Héraðsdóms Norður-
lands eystra er skref í rétta átt. 
Dómurinn fælir kynferðisafbrota-
menn frá því að ráða sig til starfa 
á slíkum stofnunum þar sem lík-
legt er að brotið komist upp. Mik-
ilvægast er þó að hann sýnir að 
kerfið tekur alvarlega frásagnir 
þeirra barna sem hafa hugrekki 
til að segja frá ofbeldinu enda 
eiga þær stúlkur, sem þorðu að 
stíga fram, hrós skilið. Þær eiga 
stærstan þátt í þeim áfangasigri 
sem dómurinn þó er.

Höfundur er lögfræðingur 
Barnaverndarstofu.

Sleggjudómar 

UMRÆÐAN
Kristinn H. Gunnars-
son skrifar um Icesa-
ve 

Sigurður Líndal skrif-
ar í Fréttablaðið og 

fer fram á að ég rök-
styðji fullyrðingu mína í 
Morgunblaðinu að íslensk 
stjórnvöld hafi fyrir löngu 
viðurkennt ábyrgð á lág-
markstryggingu innstæðnanna 
á Icesave-reikningunum. Það er 
mér ljúft að gera. Fyrst er að nefna 
samkomulag milli hollenskra og 
íslenskra stjórnvalda frá 13. okt-
óber 2008. Það kveður á um að 
íslenska ríkið muni bæta hverjum 
og einum hollenskum innstæðueig-
anda innstæður að hámarki 20.887 
evrur, segir í fréttatilkynningu. 
Næst er samkomulag við Evrópu-
sambandið fyrir hönd Hollendinga 
og Breta 16. nóvember 2008. Það 
felur í sér að íslensk stjórnvöld 
ábyrgjast lágmarkstryggingu þá 
sem EES-reglur mæla fyrir um 
til innstæðueigenda í útibúum 
bankanna erlendis. Fram kemur 
í fréttatilkynningu sama dag um 
málið að kostnaður, umfram það 
sem eignir bankanna hrökkvi til, 
muni falla á ríkissjóð. Í báðum til-
vikum eru um formlegar og bind-
andi yfirlýsingar að ræða fyrir 
framkvæmdavaldið. 

Þar með tel ég mig hafa fært 
rök fyrir fullyrðingu minni. En 
Sigurður fer fram á að ég tilgreini 
yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda 
sem skuldbinda íslenska ríkið 
fyrir Icesave-innstæðunum. Það 
fullyrti ég ekki, heldur að stjórn-
völd hefðu fyrir löngu viðurkennt 
ábyrgð á lágmarkstryggingunni. 
Það er annað mál hvort þær viður-
kenningar skuldbinda ríkið. Eins 
og Sigurður nefnir getur þurft að 
koma til samþykkis Alþingis til 
þess að gjörðir ráðherra öðlist gildi 
og bindi ríkið. En það er þó ekki 
einhlítt. Fjármálaráðherra und-
irritar kjarasamninga og við það 
öðlast þeir gildi. Ef Alþingi veit-
ir ekki nægu fé til þess að standa 
við samningana halda þeir engu 
síður gildi sínu. Launþegarnir 

geta væntanlega leitað til 
dómstóla og fengið dæmd 
vangreidd laun með þeim 
rökum að undirritun ráð-
herra skuldbindur  ríkið. 
Áratugalangur samning-
ur milli ríkis og Reykja-
víkurborgar um tug-
milljarða króna útgjöld 
úr ríkissjóði til þess að 
reisa og reka tónlistar-
hús var aðeins undirrit-
aður af tveimur ráðherr-
um fyrir hönd ríkisins en 

kom ekki fyrir Alþingi.
En rétt er samt að svara Sigurði 

og benda á það sem skuldbind-
ur ríkið í þessu máli. Samþykkt 
Alþingis frá 5. desember 2008 
felur ríkisstjórninni að leiða til 
lykta samninga við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn á grundvelli fyrir-
liggjandi viljayfirlýsingar íslensku 
ríkisstjórnarinnar. Þar með stað-
festir Alþingi áðurnefndar yfir-
lýsingar stjórnvalda um ábyrgð 
ríkisins á Icesave-innstæðunum 
og gerir þær að sínum. Þar með 
tel ég að ábyrgð ríkisins sé orðin 
óvéfengjanleg, hafi hún ekki legið 
fyrir áður. Icesave-innstæðueig-
andi sem ekki fengi lágmarks-
tryggingu greidda gæti höfðað mál 
fyrir íslenskum dómstól og fengið 
sér hana dæmda.

Það er hins vegar skoðun mín að 
íslensk lög séu alveg skýr í þessum 
efnum. Innstæðueigendur eiga að 
fá lágmarkstrygginguna greidda 
hvað sem á dynur. Í 10. grein laga 
um innstæðutryggingar eru for-
takslaus fyrirmæli til sjóðsins að 
bæta lágmarkið að fullu. Lögin 
veita enga undanþágu frá þess-
ari tryggingu, hvorki á grundvelli 
fjárskorts né almennra erfiðleika 
fjármálafyrirtækja. Eigi Trygg-
ingarsjóðurinn ekki fyrir kröfunni 
þá er honum heimilt að taka lán og 
dugi það ekki til þá verður sá sem 
gaf lagatrygginguna, það er ríkið 
sjálft, að hlaupa undir bagga. Það 
hefur ábyrgð í för með sér að setja 
lög. Lög skuldbinda ríkisvaldið. 
Yfirlýsingar um réttindi til handa 
einstaklingum gilda meðan lögin 
eru í gildi. Það er dapurlegur mál-
flutningur að halda því fram að 
þegar á reyni þá eigi lagaákvæð-
in ekki við og þetta og hitt eigi að 
valda því að ekkert er að marka 
gildandi lög, nema fyrir suma, 
sums staðar. Það er efni í aðra 
grein að rekja nánar hvers vegna 
það er mín niðurstaða að lög standi 
til þess að Icesave-innstæðueig-
endur eigi rétt á lágmarkstrygg-
ingu. En að lokum vil ég benda á 
að ríkisvaldið getur innheimt þann 
kostnað sem á það fellur vegna 
Icesave. Áfram verður innheimt 
gjald í Tryggingarsjóðinn og ef 
menn læra af reynslunni má von-
ast til þess að næstu áratugi verði 
ekki áföll í fjármálakerfinu sem 
lendi á Tryggingarsjóðnum. Eðli-
legt er að hækka gjald fjármála-
fyrirtækjanna og á löngum tíma er 
hægt að innheimta útlagðan kostn-
að ríkissjóðs. Það mun væntanlega 
hafa í för með sér eitthvað minni 
ávinning sparifjáreigenda en hóf-
leg innheimta á ekki að leiða til 
vandræða, sérstaklega ef sparifé 
er að minnsta kosti jafnöruggt hér 
á landi og erlendis. Ef það verður 
ofan á að neita ábyrgð á innstæð-
um verða áhrifin miklu alvarlegri 
en ætla má í fljótu bragði. Íslensk-
ir sparifjáreigendur mun þá leita 
til útlanda í öryggið. Það verður 
dýrt fyrir landsmenn.

Höfundur er fyrrverandi 
alþingismaður.

Viðurkenning 
stjórnvalda á Icesave

HEIÐA BJÖRG 
PÁLMADÓTTIR 

KRISTINN H. 
GUNNARSSON

Nánari uppl. www.easv.dk

Mikilvægt skref í átt að 
þínum frama

BUSINESS ACADEMY SOUTHWEST

meet us!
Norræna Húsið: 20/2 11:00-16:00

Hótel Hilton Nordica: 23/2 18:00-20:00

Welcome to a 
world of challenge 

& innovation

BACHELOR Degrees:

   International Sales & Marketing

   Software Development

   Web Development

   Technical Manager Offshore

ESBJERG

SØNDERBORG

AP Degrees:

   Marketing Management

   Computer Science

   Multimedia Design &
   Communication

   Fashion Design
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FYRIR ELSKUNA ÞÍNA
Fimmfaldur Lottópottur stefnir í 45 milljónir.

Leyfðu þér smá Lottó!

20/02 2010  |  WWW.LOTTO.IS

MILLJÓNIR

Lottó á

Skráðu þig sem aðdáanda Lottó á 

facebook.com/lotto.is fyrir 1. mars.

Einn heppinn aðdáandi getur 

unnið glæsilegan iPod Nano.



Ferðaævintýri
Borgarferðir

Costa del Sol
& Bodrum

Golf

Heimsferða

í vor

- 2 aukaferðir

Frábær ferðatilboð í vor og sumar! Glæsilegt úrval sérferða! 

Tryggðu þér sæti strax á heimsferdir.is

frá kr. 69.900

frá kr. 59.900

frá kr. 69.900

frá kr. 74.900

29. apríl - 13. maí

Frá kr. 225.900

13.-17. maí  

Frá kr. 129.900

Frá kr. 69.900

Vegna ótrúlegrar eftirspurnar

Beint flug með Icelandair!



Gönguferðir

sérferða

Króatía Costa del Sol

Einstök ferð!

Glæsilegt úrval

30. júní - 7. júlí  frá kr. 229.400

30. júní - 7. júlí  frá kr. 169.700

17.-25. maí  frá kr. 197.400

2.-9. september  frá kr. 169.900

8.-19. júní  frá kr. 245.800

30. júní - 7. júlí
frá kr. 137.900

Örfá sæti laus!

29. apríl - 13. maí
frá kr. 159.900 
- með „öllu inniföldu“

Ótrúlegt sértilboð - 14 nátta ferð

- ótrúlegt sértilboð
17.-25. maí
frá kr. 129.900 
- með „öllu inniföldu“

Frá kr. 184.200 
29. maí - 5. júní og 5.-12. júní 

Frá kr. 188.900
29. maí - 5. júní & 23.-30. ágúst 
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UMRÆÐAN
Einar Steinn Valgarðs-
son skrifar um geð-
heilbrigðismál

Á vormánuðum stend-
ur til að loka deild 14 

á Kleppi, þar sem ég hef 
starfað sem stuðnings-
fulltrúi frá 2007. Öllu 
starfsfólki á deildinni, 27 
manns, hefur verið sagt 
upp frá og með 1. maí. Ástæð-
an fyrir þessu er sögð sparnað-
ur og endurskipulagning á heil-
brigðisþjónustu geðsjúkra. Fólki 
sem hefur jafnvel unnið við geð-
svið árum saman við góðan orðstír 
býðst nú að vera inni í 5% starfs-
mannaveltu og eiga forgang með 
sumarafleysingar. Hin og þessi 
störf eru nefnd sem fræðilegur 
möguleiki en það er ekkert tryggt. 
Eins og ástandið er, er ekki auð-
velt að ætla sér að vera vandlátur 
og sjálfsvirðing og stolt eru samn-
ingsatriði.

Voru það þó smámunir miðað við 
það að fæstir skjólstæðinga okkar 
hafa fengið neina staðfestingu á 
hvaða úrræði bjóðast þeim.

Orðrómur um fyrirhugaða lokun 
deildarinnar hófst snemma, og 
virtust flestir aðrir vita af henni en 
við. Þegar okkur var loks tilkynnt 
formlega um lokun var okkur sagt 
að hún yrði snemma árið 2010 og 
vorum við beðin um að segja sjúk-
lingum ekki frá að svo stöddu. Þeir 
fréttu þetta síðar sama dag, þegar 
fréttin lak í fjölmiðla.

Staðan virðist sem sagt sú að 
fyrst hafi verið ákveðið að loka 
deildinni, svo var starfsfólki sagt 
upp og loks „unnið í málefnum 
skjólstæðinga“. Hefði ekki verið 
eðlilegra að tryggja þeim úrræði 
áður en ákvörðun var tekin? Það 
er markmið með starfsemi Klepps-

spítala að finna búsetu-
úrræði fyrir sjúklinga, 
en deild 14 er langlegu-, 
hjúkrunar- og endurhæf-
ingardeild fyrir sjúklinga 
sem geta ekki verið í eigin 
búsetu. Flestir þurfa þeir 
pláss á hjúkrunarheimil-
um eða sambýlum. Marg-
ir þeirra hafa þurft að 
bíða árum saman. Það 
yrði óneitanlega kald-
hæðni örlaganna ef það 
væri fyrst núna, við lokun 

deildarinnar, að þeim byðust ein-
hver úrræði.

Það hefur lengi verið skorið 
niður í heilbrigðiskerfinu, ekki 
síst geðsviði, jafnvel í sjálfu góð-
ærinu. Góðærið var nefnilega ekki 
fyrir alla. Nauðsynleg tæki hefur 
vantað á deildir, nauðsynleg þjón-
usta er skert, starfsfólki er fækk-
að samhliða ráðningarbanni, aukið 
álag, lokanir og lengri vegalengd-
ir fyrir fólk að bregðast við. Allt 
skapar þetta aukna hættu. 

Maður hlýtur að undrast for-
gangsröðun hjá ríkinu þar sem það 
virðist kappsmál að skera niður í 
heilbrigðis- og menntakerfi, sem 
maður hefði ætlað að hvert manns-
barn sæi að væru grunnstoðir sér-
hvers samfélags, áður en fólk snýr 
sér að öðru sem mætti fremur 
missa sín. Ég tel að heilbrigði þjóð-
arinnar hljóti að vera mikilvæg-
ara en ríkisstyrkur við trúfélag, 
ný samgöngumiðstöð í Vatnsmýr-
inni, listastyrkur eða endurreisn 
bankakerfisins.

Sjúklingum, starfsfólki og 
aðstandendum fer eins og fólk-
inu í hinni mögnuðu kreppusögu 
Steinbecks, Þrúgum reiðinnar, 
þegar það hafði verið rekið út á 
guð og gaddinn af landi sínu í kjöl-
far þurrks. Þá var erfitt að benda á 
sökudólg, einn benti á annan. Það 
voru landeigendurnir. Það voru 
bankarnir. Það var ríkisstjórnin. 

Það var kreppan. Það var þurrk-
urinn.

Við erum í raun öll að upplifa 
þetta. Einn bendir á annan. „Við 
skulum ekki persónugera vand-
ann.“ Þá er betra að demba þessu 
bara beint á þá sem síður geta 
borið hönd fyrir höfuð sér, eins og 
skjólstæðinga okkar, sem sumir 
eiga varla aðra aðstandendur en 
okkur starfsfólkið til að tala máli 
þeirra, og geta vegna ástands síns 
ekki allir tjáð sig.

Fólki hættir til að gleyma að líta 
sér nær og fordómarnir og fáfræð-
in eru víða. Sér í lagi þegar kemur 
að umræðu um geðsjúkdóma og 
geðsvið, þetta er enn hálfgert 
tabú. 

Þeir sem eru heilir á geði mega 
sannarlega teljast lánsamir. En 
í flestum ættum má finna ein-
hverja sem eiga við geðræn vanda-
mál að stríða og flestir þekkja ein-
hverja sem eru í þessum sporum. 
Að sama skapi ætti enginn að taka 
geðheilsu sem gefnum hlut. 

Í einni skáldsögu sinni lætur 
rússneska stórskáldið Fjodor Dos-
tojevskí sögupersónu sína mæla 
þessi orð: „Það má ráða menn-
ingarstig samfélaga af aðbúnaði 
fangelsanna“. Ég efa ekki að Dos-
tojevskí hefði samsinnt mér í því 
að menningarstig samfélaga megi 
einnig ráða af aðbúnaði geðdeild-
anna.

Höfundur er stuðningsfulltrúi á 
deild 14, hjúkrunar- og endurhæf-

ingardeild, á Kleppsspítala.

Mælikvarði menningar 
UMRÆÐAN
Birgir Hermannsson 
skrifar um umræðuna 
um Icesave

Icesave hefur allt í gott 
pólitískt drama: mikl-

ir hagsmunir, sært þjóð-
arstolt, heitar tilfinning-
ar, orðspor einstaklinga 
og valdatafl stjórn-
málaflokka. Við þess-
ar aðstæður má búast við því að 
umræðan verði á köflum hávær 
og vanstillt, þó síst sé það til eft-
irbreytni. Í Icesave málinu liggur 
til grundvallar ólíkt hagsmuna-
mat í afar erfiðri stöðu, enda deilt 
við erlend ríki um skuldauppgjör 
og aðstoð við  uppbyggingu lands-
ins. Frá upphafi hafa gengið á milli 
manna brigsl um svik við hags-
muni þjóðarinnar, undirlægjuhátt 
við erlent vald og ásakanir um að 
andstæðingarnir séu talsmenn 
útlendinga fremur en Íslendinga.

Nú hefur Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson formaður Fram-
sóknarflokksins bætt um betur 
og krefst hreinsana í nafni þjóð-
arsamstöðu og þjóðarhagsmuna. 
Formanni Framsóknarflokksins 
líkar ekki skrif breska hagfræð-
ingsins Önnu Siberts og þvi beri 
forsætisráðherra að reka hana úr 
peningastefnunefnd Seðlabankans. 
Hvað næst? Sérstök rannsóknar-
nefnd Alþingis um and-íslenskar 
skoðanir? 

Upphlaup Sigmundar Davíðs 
kemur í kjölfarið á  varasamri 
þróun Icesave umræðunnar síð-
ustu vikurnar. Hér á ég ekki við 
tilraun til samstöðu stjórnmála-
flokka um nýja Icesave samninga, 
heldur tilraun Sigmundar Dav-
íðs og ýmissa annarra til að nota 
slíka samstöðu til að þagga niður 
önnur sjónarmið og sverta aðra 

þátttakendur í umræð-
um sem svikara við mál-
stað þjóðarinnar. Þannig 
þótti Sigmundi hið besta 
mál að samninganefnd 
Svavars Gestssonar væri 
gagnrýnd með harkaleg-
um hætti, en þegar nefnd-
armenn svöruðu fyrir sig 
var það fordæmt sem 
svik. Þórólfur Matthías-
son prófessor hefur einn-
ig verið fordæmdur fyrir 
svik, þegar málefnalegt 

svar væri nær lagi. Nú orðið má 
enginn tjá sig um Icesave nema 
vera sammála Sigmundi Davíð 
Gunnlaugssyni.

Kannski ber okkur að leiða upp-
hlaup Sigmundar Davíðs hjá okkur, 
taka það sem útrás fyrir óstöðugt 
tilfinningalíf hans fremur en mál-
efnalega umræðu. Það er einhver 
Bjarnfreðarson í formanni Fram-
sóknarflokksins þegar Icesave er 
annars vegar, einhver innibyrgð 
reiði sem þarf að brjótast fram. 
Þessu má sýna samúð. Hjá hverj-
um kallar Icesave beinlínis fram 
jákvæðar tilfinningar?  Aðför for-
manns Framsóknarflokksins að 
opnu og frjálslyndu samfélagi er 
þó alvarlegra en svo að undir því 
verði setið. Málið snýst um meira 
en Icesave, sjálft tjáningarfrelsið. 
Formaður Framsóknarflokksins 
verður að útskýra mál sitt betur. 
Pólitískar hreinsanir geta vart 
verið í samræmi við stefnuskrá 
Framsóknarflokksins. Eða hvað?

Höfundur er 
stjórnmálafræðingur.

Sigmundur Davíð 

Potta- og pönnubúðin þín

Rúmlega 100 tegundir í boði! Allar með afslætti! 
     Komdu á potta- og pönnudaga og sparaðu þúsundir!

Stórir pottar • litlir pottar • skaftpottar • þrýstipottar 
fonduepottar • gufusuðupottar • djúpar pönnur 

grunnar pönnur •pottapönnur • grillpönnur •wok-pönnur
pönnukökupönnur • ál • stál • pottjárn • keramik • teflon • títan

Pottar Pönnur!
Sparaðu þúsundir, yfir 100 tegundir í boði en aðeins í nokkra daga.

20-50% afsláttur
af ÖLLUM pottum & pönnum

Nýtt kortatímabil

BIRGIR 
HERMANNSSON

EINAR STEINN 
VALGARÐSSON

Ég tel að heilbrigði þjóðarinn-
ar hljóti að vera mikilvægara 
en ríkisstyrkur við trúfélag, ný 
samgöngumiðstöð í Vatnsmýr-
inni, listastyrkur eða endur-
reisn bankakerfisins.

Nú orðið má enginn tjá sig um 
Icesave nema vera sammála 
Sigmundi Davíð Gunnlaugs-
syni.



Chevrolet gæði - frábært verð
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V
ið erum á Gló rest-
aurant. Hera er að 
æfa í einhverju sem 
heitir Gló-motion. 
Sindri vill meina að 
það sé „hratt jóga“. 

Hera: „Ég var í þessu einu sinni, 
en svo datt þetta út af stunda-
skránni. Þá tók ég alltaf stóran 
sveig hérna fram hjá. Nú er ég 
komin á fullt aftur og finnst þetta 
æðislegt. Mæti daglega.“

Það er alltaf rosa pressa á þeim 
sem fara í Eurovision. Þú ert bara 
eins og landsliðið.
Hera: „Já, þú ert kominn með 
markmið og þarft að stjórna 
tíma sínum og stilla fókusinn 
svo þú missir þig ekki út í eitt-
hvað rugl.“

Þú ert alveg með fókusinn á 25. 
maí?
Hera: „Já, en aðallega á úrslitin 
29. maí. Það er hallærislegt að 
ætla bara upp í miðjar hlíðar. Ég 
stefni á toppinn. Ætla að sóla mig 
þar í smá stund og taka alla þjóð-
ina með mér.“

Markimiðið er svo skýrt hjá 
Heru, en hvert er þitt markmið, 
Sindri?
Sindri: „Það eru bara alls konar 
markmið. Fyrst var það bara að 
gefa út plötu, svo að koma sér upp 
stúdíói, fara til útlanda og spila. 
Ég er enn þá með einhver mark-
mið, langar að vinna með fullt af 
fólki og taka upp plötur og eitt-
hvað svona dót. En ég er ekki í 
neinni keppni.“

Hera er í keppni og þar að auki 
með alla þjóðina á bakinu.
Hera: „Algjörlega. Og ég er til-
búin í þetta. Ég hefði ekki verið 
tilbúin þegar ég var 28 ára. Mér 
finnst þetta skemmtilegt og ætla 
að nýta mér þetta út í ystu æsar, 
bæði fyrir land og þjóð og líka 
bara fyrir mig sem tónlistarkonu, 
af því að Eurovision er ekkert 
annað en eitt stórt áheyrnarpróf 
fyrir framan alla Evrópu.“

Caterpillar D7 með ribber
Það er vor í lofti en Sindri og 
Hera segjast hvorugt hafa fund-
ið fyrir skammdegiseinkennum 
í vetur.
Hera: „Ég er kertakona og gleðst 
þegar sólin sest því þá get ég 
kveikt á kertum. Þetta Euro-
vision-brölt tekur líka svo mikinn 
tíma og mikla orku að ég hef ekki 
haft tíma til að pæla í skamm deg-
inu.“

Þungbúin umræðan í þjóðfélag-
inu hefur þá ekkert snert ykkur?
Sindri: „Ég er bara hættur að 
fylgjast með. Nei, nei, maður 
horfir á fréttirnar og Kastljós 
og brjálast inni í sér. Fer að 
hugsa: Hvenær brjálast einhver 
í alvörunni og fer út á götu með 
byssu? Æ, ég veit það ekki. Ég 
átti ekkert fyrir hrun og á ekkert 
eftir hrun svo þetta hefur engin 
áhrif á mig. En það er leiðinlegt 
að sjá fólk í kringum sig atvinnu-
laust og í vandræðum.“
Hera: „Ég er enginn fréttafík-
ill og þarf að beita mig hörðu til 
að horfa á fréttir og lesa blöð. 
Ég treysti bara þessu fólki sem 
er að reyna að klóra okkur út úr 
þessu. Mér finnst reyndar miklu 
skemmtilegra á Íslandi núna 
en áður. Ég bjó úti í Danmörku 
í fimm ár og kom heim síðasta 
sumar og ég sé stórkostlegan 
mun á þjóðfélaginu. Umferðin er 
rólegri. Það er miklu afslappaðra 
að fara út í búð. Maður sér bara 
karla að dúlla sér með innkaupa-
vagna. Það er ekki þetta „kreisín-
ess“ sem lá hérna yfir og maður 
fann þegar maður kom. Ég gír-
aðist öll upp og langaði allt í einu 
í jeppa og Caterpillar D7 með 
ribber. Maður var með fárán-
legar væntingar en núna langar 
mann bara í Lödu sport. Ég held 
að þetta hrun hafi bara verið hið 
besta mál. Það rís eitthvað upp úr 
öskustónni, sterkari æska.“
Sindri: „Það hefur allavega dreg-

ið úr því að ungt fólk fari í við-
skiptafræði.“

Sköpunargredda
Hera bjó í fimm ár í Danmörku að 
læra „complete vocal tecnique“.
Hera: „Ég skildi fyrir fjórum 
árum. Börnin tvö voru búin að 
vera hér með annan fótinn og ég 
alltaf skokkandi á milli svo ég 
ákvað bara að koma heim þeirra 
vegna. Svo ég kom bara heim og 
náði mér í karl og svona. Fór bara 
á Einkamál.is og lagði fram mjög 
skýrar óskir og málið var dautt. Ég 
nennti ekki þessu pöbbarölti. Þar 
báðu drafandi karlar mig oft um 
að syngja fyrir sig. Manni er ekki 
söngur efst í huga þegar maður er 
í veiðihug á pöbbunum.“

En þú Sindri, ert þú alltaf á 
Einkamál?
Sindri: „Nei, nei, ég er búinn að 
vera með sömu konunni í fimm 
ár og við eigum eins árs stelpu 
saman.“

Hera: „Þú ert þá góður í bili.“
Hefur þú búið í útlöndum eins 

og Hera?
Sindri: „Já, ég bjó í Svíþjóð í sjö 
ár þegar ég var lítill. Svo eitt ár 
í Englandi þar sem ég var í lista-
skóla.“

Ef ekki væri fyrir fjölskyldu og 
vini hvar væri þá varið í að búa á 
Íslandi? 
Sindri: „Það er allt svo einfalt 
hérna. Öll svona pappírsvinna og 
dót. Og líka auðveldara að koma 
sér á framfæri og í fjölmiðla.“
Hera: „Ég finn líka alltaf fyrir ein-
hverri „sköpunargreddu“ þegar ég 
kem hingað. Við stöndum á orku-
stöð.“  

Þetta er væntanlega spurning 
sem lögð er fyrir þig í viðtölum 
í útlöndum: Af hverju eru svona 
mörg góð bönd á Íslandi?
Sindri: „Já, í hverju einasta við-
tali. Ég er með staðalsvar.“

Hvað er það?
Sindri: „Ég veit það ekki.“

Hera: „Ha, ha, ha.“
Sindri: „Og ég segi líka: Ég held að 
fólk veiti hvort öðru innblástur og 
það er rosa mikil „do it yourself“-
menning hérna. Fólk bíður ekki 
eftir því að einhver komi og segi 
því hvað það á að gera heldur gerir 
það bara hlutina sjálft.“
Hera: „Við erum alin þannig upp 
að við trúum því að við getum allt. 
Það er ekki þetta „janteloven“ í 
gangi hér eins og hinum Norður-
landaþjóðunum.“

Rútulíf
Öll þjóðin veit hvað Hera er að 
fara að gera næstu mánuðina, en 
næstu mánuðirnir hjá Sindra eru 
spennandi líka. 
Sindri: „Seabear, hljómsveitin 
sem ég er í, er að fara að gefa út 
nýja plötu (We built a fire). Við 
erum sjö sem gerðum plötuna en 
ein af þeim er kærastan mín sem 
er hætt að spila með á tónleikum. 
Það er ekkert vit í því að ferðast 
með eins árs gamalt barn.“

Þannig að hún missir af öllu 
stuðinu?
Sindri: „Nei, nei, mér finnst miklu 
meira stuð að taka upp plötur.“

Eru þessir túrar þá bara eitt-
hvað bögg?
Sindri: „Já. Engir peningar í 
þessu og eintómt vesen. Smá plús 
kannski að maður sér heiminn. 
Við erum að fara á spila nokkr-
um bransahátíðum í ár. Þang-
að kemur fólk frá stórum tón-
listarhátíðum og velur bönd til 
að spila á hátíðunum. Þetta er 
eiginlega mitt Eurovision. Við 
förum svo í næstu viku í tíu daga 
túr um Þýskaland og Austur-
ríki sem er útgáfutúr fyrir plöt-
una því útgáfufyrirtækið (Morr 
Records) er staðsett í Berlín. Svo 
förum við til Bandaríkjanna. Spil-
um á bransahátíðinni SXSW og 
svo aftur út í mánuð til Evrópu 
og svo eru einhver festivöl bókuð 
í sumar.“

Við stöndum á orkustöð
HERA BJÖRK ÞÓRHALLSDÓTTIR OG SINDRI MÁR SIGFÚSSON Þeim líður bara vel í rútum, segja kreppuna ágæta og Ísland fínt, af því það er svo mikil „sköpunargredda“ hérna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það eru uppgangstímar hjá tónlistarfólkinu Heru Björk Þórhallsdóttur og Sindra Má Sigfússyni. Hera er á leiðinni til Óslóar 
til að freista þess að ná viðunandi árangri í Eurovision og Seabear, hljómsveitin hans Sindra, er að gefa út plötu númer tvö með 
tilheyrandi spiliríi úti um allan heim. Þau settust niður með Dr. Gunna. 

Hera: Ég nennti ekki þessu pöbba-
rölti. Þar báðu drafandi karlar 
mig oft um að syngja fyrir sig. 
Manni er ekki söngur efst í huga 

þegar maður er í veiðihug á pöbbunum.

Sindri: Maður horfir á fréttirnar og Kastljós 
og brjálast inni í sér. Fer að hugsa: Hvenær 
brjálast einhver í alvörunni og fer út á götu 
með byssu? Æ, ég veit það ekki.
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Og þér finnst þetta bara hund-
leiðinlegt bögg?
Sindri: „Nei, nei, þetta er mjög 
skemmtilegt. Rútulíf getur reynd-
ar verið lýjandi til lengdar og svo 
verður þetta allt helmingi erfið-
ara þegar maður er með lítið barn 
heima hjá sér. Besti hluti dagsins 
er alltaf að spila.“
Hera: „Eina rútulífið sem ég hef 
upplifað er þegar ég var ein af 
sextán söngkonum með Björk í 
kringum Medúllu-plötuna. Það 
var hornsófi aftan í rútunni og 
það var svolítið erfitt að halda 
bjórnum á glasamottunum. Rosa 
lúxusvandamál, ha ha ha.“
Sindri: „Þetta er nú ekkert hræði-
legt hjá okkur. Það er alveg sjón-
varp og sófi og rúm í rútunum.“
Hera: „Manni finnst það til-
heyra rokkaragaurum að vera í 
rútu, en svo vorum við í Frost-
rósum í svona pakka fyrir jólin. 
Maður sér ekki alveg fyrir sér 
okkur dúllurnar og Friðrik Ómar 
í rútu.“
Sindri: „Þetta er aðeins erfið-
ara en ég bjóst við. Við þurfum 
að róta sjálf og tengja og borða 
rosa hratt áður en við förum að 
spila. Það er ekki mikið verið að 
skoða sig um. Ég er búinn að fara 
til alveg fáránlega margra staða 
í Evrópu og í Bandaríkjunum og í 
mörgum borgum hef ég bara séð 
bílastæði.“ 

Ógeðslega leiðinleg lög
Þótt músíkin taki upp stærstan 
hluta í lífi Sindra og Heru er hún 
ekki alveg það eina.
Sindri: „Ég er myndlistarmennt-
aður og teikna mjög mikið og hef 
sýnt. Ég elska líka fótbolta.“
Hera: „Ég hef áhuga á innan-
hússhönnun og finnst gaman að 
sprangla á fjöll. Mesta afrekið 
er Snækollur í Kerlingarfjöllum. 
Ég gekk þar upp, þetta er bratt 
og það var snjór, og svo renndi 
ég mér öskrandi niður á rass-
gatinu. Það var algjör gargandi 
snilld. Þegar ég kom niður var 
allur göngugallinn kominn upp í 
hið óæðra en ég fann ekkert fyrir 
því af því að ég var svo dofin.“ 

Og þá er það stund sannleik-
ans. Hvernig finnst þér lagið 
hennar Heru, Sindri?
Sindri: „Mér finnst það gott. Það 
var allavega besta lagið í keppn-
inni í ár. Ég held því eigi eftir 
að ganga vel. En ef ég á að segja 
alveg eins og er þá er ég ekki 
mikill Eurovision-aðdáandi.“
Hera: „Það er töff að vera á móti 
Eurovision.“
Sindri: „Tja, ég hef nú ekki 
kynnst því. Fólk skilur ekki hvað 
ég er að tala um þegar ég seg-
ist ekki hafa gaman af þessu. 
Mér finnst bara 95% af þessum 
lögum í aðalkeppninni úti ógeðs-
lega leiðinleg.“
Hera: „Það er nú kannski það fal-
lega við þetta. Ég er alin upp af 
söngkonu (mamma Heru er Hjör-
dís Geirs söngkona) og ég man 
eftir mér ungri að hlusta á Eur-
ovision-lög. Ég er Eurovision-
hommi fyrir allan peninginn.“

Hera hefur aldrei heyrt í Sea-
bear. Hvernig útskýrir Sindri 
músíkina fyrir Heru?
Sindri: „Fyrsta platan var dáld-
ið svona kántrí-folk, en nýja er 
meira svona indie-rokk.“
Hera: „Ókei! Ég hef nú alveg 
gaman af þessu öllu svo ég fer 
beint heim að „jútjúba“ þig.“

■ Hera Björk er 37 ára en Sindri er 27 
ára.
■ Hera fór í Söngkeppni framhalds-
skólanna 1988 fyrir hönd Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti og lenti í öðru 
sæti með lagið „Án þín“.
■ Sindri byrjaði einn með Seabear 
og gaf út fyrstu plötuna Singing Arc 
þannig. 
■ Hera var einu sinni í hljómsveitun-
um Orgill, Sweetý og 17 vélar.
■ Sindri gerði sólóplötu undir nafninu 
Sin Fang Bous.
■ Hera stjórnaði þættinum Stutt í 

spunann 1999-2000 með Hjálmari 
Hjálmars.
■ Fyrsta plata Seabear sem hljóm-
sveit kom út 2007 og heitir The Ghost 
that carried us away.
■ Fyrsta sólóplata Heru heitir Ilmur af 
jólum og kom út árið 2000.
■ Sindra hefur verið líkt við Beck en 
Heru hefur verið við líkt við malt-
nesku Eurovision-dívuna Chiara.
■ Hera var næstum því farin í Euro-
vision fyrir Dani í fyrra. 
■ Lagið Cat piano með Seabear 
hljómaði í Gossip girl.

BLÁKALDAR STAÐREYNDIR 

HÁSKÓLA
DAGURINN

Þetta er snúið en þú hefur val!  Yfir 500 námsleiðir í boði. 

Í Ráðhúsi Reykjavíkur verður kynning á námi frá Háskólanum á Akureyri, Háskólanum á Bifröst, Háskólanum á Hólum, 
Háskólanum í Reykjavík, Landbúnaðarháskóla Íslands og Listaháskóla Íslands. 

Í Háskóla Íslands, Háskólatorgi, Gimli og Odda verður kynning á námi við Háskóla Íslands. 

Í Norræna húsinu er kynning á framhaldsnámi í Danmörku og Svíþjóð. 

Kynntu þér möguleika framtíðarinnar á www.haskoladagurinn.is.

Háskóladagurinn er haldinn í dag frá klukkan 11.00 til 16.00 
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H
arpa Elín Har-
aldsdóttir hélt til 
Níkaragva til að 
vinna fyrir Þró-
unarsamvinnu-
stofnun í heil-

brigðis- og menntamálum árið 
2006 og ætlaði einungis að dvelja 
þar um nokkurra mánaða skeið. 
Þremur árum seinna hafði hún 
afrekað það að dansa í níkaragsku 
stjörnuleitinni og tekið þátt í fjöl-
mörgum dansuppfærslum í þjóð-
leikhúsinu og víðar.

Harpa er með BA-próf í mann-
fræði frá Háskóla Íslands og MA í 
alþjóðatengslum frá Institut d´Est-
udis Internacionals í Barcelona en 
hafði fyrir komuna til Níkaragva 
aldrei lært að dansa. „Tónlist og 
dans hafa alltaf heillað mig en ég 
byrjaði ekki að dansa af neinni 
alvöru fyrr en í Níkaragva, 26 ára 
gömul. Ég gerði það til að komast 
inn í samfélagið og kynnast fólki 
því það má segja að dansinn slái 
taktinn í lífinu í Níkaragva,“ segir 
Harpa en í þjóðleikhúsinu þar í 
landi eru til að mynda miklu frekar 
sýndar þjóðdansasýningar heldur 
en leiksýningar. Harpa skráði sig 
því í níkaragsku dansakademíuna 
sem varð svo hennar annað heim-
ili. „Ég byrjaði á því að læra alla 
þessa helstu latnesku dansa eins 
og salsa, merengue, bachata, reg-
eton, samba, cumbia, palo de mayo 
og fleiri. Mér var seinna boðið að 
taka þátt í paratímum í salsa og þá 
varð ekki aftur snúið. Síðar kynnt-
ist ég svo töfrum magadansins og 
þar opnaðist enn einn heimurinn 
fyrir mér.

Ljóshærða töllið
Harpa, sem er ljóshærð og hávax-
in, skar sig strax úr. „Það var 
örugglega mjög fyndið að fylgj-
ast með mér stíga fyrstu skref-
in; mjaðmahnykkir og eldrautt 
ljóshært höfuð sem gnæfði upp 
yfir alla svörtu kollana.“ Eftir að 
hafa lokið starfi sínu fyrir Þró-
unarsamvinnustofnun starfaði 
Harpa sem sjálfstæður ráðgjafi 
með hinum ýmsu opinberu stofn-
unum og frjálsu félagasamtökum 
í Níkaragva. „Þegar fjölskyldan 
var spurð að því hvað ég væri að 
gera þarna úti í langtiburtistan 
skilst mér hins vegar að svarið 
hafi oftast verið: „ja hún er nú 
aðallega í því að dansa!“

Þótt langflestir dansi frá 
blautu barnsbeini í Níkaragva 
þá segir Harpa að lítið hafi verið 
um skipulagða kennslu í salsa-
paradansi. Það kom í hennar hlut 
að taka þátt í því að byggja upp 
slíka kennslu með danskennara 
sínum, Ariel Talavera, og fleira 
góðu fólki. „Við mynduðum nokk-
urs konar sýningarhóp til þess að 
kynna dansinn betur fyrir fólki 
og í tengslum við það tók ég þátt 
í þó nokkrum opinberum sýn-
ingum og sjónvarpsþáttum. Við 
dönsuðum til að mynda tvisv-
ar í úrslitaþætti í því sem mætti 

kalla „stjörnuleit Nígaragva.“ 
Þetta ljóshærða tröll vakti að 
vonum athygli og var ég í kjöl-
farið stundum stoppuð úti á götu 
og spurð út í dansinn. Eins var 
ég fengin í fleiri sjónvarpsþætti 
og gerði Canal 10 til að mynda 
sérinnslag um Íslending í Ník-
aragva. Þar talaði ég heilmik-
ið um Ísland og dansinn og bauð 
svo upp á bolludagsbollur og ban-
anabrauð.“

Harpa tók þrisvar sinnum þátt í 
danssýningum í Þjóðleikhúsi Ník-
aragva ásamt því að taka snúning 
á minni leiksviðum. „Að dansa 
fyrir fullu þjóðleikhúsi var auð-
vitað mögnuð reynsla og ég tel 
mig ótrúlega lánsama. Þá mun 
ég aldrei gleyma því þegar ég tók 
þátt í karnevali Managua-borg-
ar með dansakademíunni. Ég var 
hluti af fjörutíu manna hópi sem 
æfði ákveðnar rútínur, hannaði 
búninga og dansaði klukkutím-
um saman á götum borgarinnar. 
Þetta er það skemmtilegasta sem 
ég hef gert um ævina enda fylgir 
dansinum svo mikil gleði og ekki 
spillir fyrir að við unnum fyrsta 
sæti fyrir bestu kóreógrafíuna.“

Dansar í nýju landi
Í júní árið 2009 sagði Harpa skil-
ið við Níkaragva og hélt til Síle 
þar sem hún starfar fyrir GeoTh-
ermHydro sem Íslenskar orku-
rannsóknir, Mannvit og Verk-
is standa að. „Þessi fyrirtæki 
komu saman til að bjóða þjónustu 
fyrir nýtingu á endurnýjanlegri 
orku í Suður- og Mið-Ameríku en 
þar er mikil þörf á því að breyta 
orkuframleiðslu frá, oft á tíðum 
innfluttri olíu, gasi og kolum, í 
umhverfisvænni orkugjafa. Fyr-
irtækið vakti áhuga minn og ég 
ákvað að færa mig um set.“ Eitt 
af því fyrsta sem Harpa gerði 
þegar hún kom til Síle var að leita 
uppi dansstaði. „Hér er þó nokk-
uð framboð af dansskólum og hef 
ég aðeins náð að kynnast þeim. 
Ég hef þó ekki náð sama skriði og 
í Níkaragva en þar dansaði ég í 
þrjá til fjóra tíma á dag alla daga 
nema sunnudaga. BailemosSalsa-
dansskólinn hér í Síle hafði hins 
vegar samband við mig eftir að 
hafa séð mig dansa og bað mig 
um að taka þátt í sýningu á hans 
vegum. Þær urðu tvær 2009 og 
sýndum ég og danskennarinn, 
Danilo Fernandes, salsa og kúb-
anska rúmbu. Nú erum við að 
skipuleggja næstu skref sem 
verða væntanlega í bachata auk 
þess sem við munum halda áfram 
med rúmbuna.“

Ómögulegt að dansa með fýlusvip
Harpa, sem lagði ein af stað út í 
heim, fyrst fyrir um níu árum, 
segir dansinn frábæra leið til að 
kynnast fólki. „Það er svo mikil 
gleði sem fylgir honum. Þú fyll-
ist orku og ég hef ekki enn þá séð 
neinn sem dansar með fýlusvip. Ég 
hef tengst fólki af öllum stærðum 

og gerðum í gegnum þessa gleði 
sem við deilum og á þétt vinanet.

Dansar í fríum
Þó Harpa hafi verið búsett erlend-
is jafn lengi og raun ber vitni þá 
hefur hún engu að síður náð að 
kynnast íslenskri salsa-menningu. 
„Ég tók mér langt jólafrí heima á 
Íslandi árið 2008 og gat ekki hugs-
að mér að vera án dansins. Ég fór á 
stúfana og var svo heppin að kom-
ast í samband við Eddu Blöndal og 
allt hið frábæra fólk sem stendur 
að SalsaIceland. Þar er mikið líf 
og ég náði meira að segja að fara 
með þeim í frábæra dansferð til 

Svíþjóðar, en auk þess að vera með 
góða kennara hér heima þá starfar 
félagið náið með frábærum döns-
urum frá Stokkhólmi sem koma 
reglulega til Íslands til að halda 
námskeið. Nú er svo komið að ég er 
farin að skipuleggja jólafríið mitt í 
kringum jólaball SalsaIceland sem 
ég vil ómögulega missa af.

Að dansa er eins og að draga 
andann
En hvernig skyldi Harpa sjá fram-
tíðina fyrir sér? „Ætli planið sé 
ekki bara að njóta og nýta sem 
best þau tækifæri sem bjóðast 
hverju sinni. Ég ætlaði að koma 

heim eftir masterinn í Barcelona, 
og hér er ég sex árum síðar! Svo 
það er aldrei að vita. Það er hins 
vegar alveg á hreinu að dansinn 
er kominn inn í mitt líf til að vera. 
Auk hreyfingarinnar, félagsskap-
arins og gleðinnar þá er þetta 
orðin tjáningarleið, nokkurs konar 
framlenging af mér. Ég verð að 
viðurkenna það að ég er algjör-
lega háð því að dansa og er dans-
inn mér jafn nauðsynlegur og að 
draga andann. Ég hugsa þó að ég 
fari seint að segja upp dagvinn-
unni og leggja þetta fyrir mig. Ég 
stefni bara á að njóta til fullnustu 
og brosa fram í síðasta snúning.“ 

Brosir fram í síðasta snúning
Í Santíago býr íslensk kona sem hefur náð undraverðum tökum á danslistinni þrátt fyrir að hafa ekki byrjað að dansa fyrr en 
komin vel á þrítugsaldur. Þetta er Harpa Elín Haraldsdóttir sem hélt til náms til Barcelona fyrir níu árum, ílengdist í Níkaragva 
og notar nú hvert tækifæri til að dansa í Síle. Vera Einarsdóttir ræddi við hana um dansinn sem dunar í æðum hennar.

Harpa var fljót 
að leita uppi 
dansstaði þegar 
hún flutti til Síle 
árið 2009. Hér er 
hún með Danilo 
Ferndandes að 
sýna salsa.

DANSAÐI AÐALLEGA Harpa fór utan til að vinna fyrir Þróunarsamvinnustofnun að heilbrigðis- og menntamálum en þegar fjöl-
skylda hennar var spurð að því hvað hún væri að gera var svarið oftast að hún væri aðallega að dansa. MYNDIR/ÚR EINKASAFNI

Í Níkaragva byrjaði Harpa að læra latneska 
dansa en kynntist svo töfrum salsa og 
magadans.

Harpa hélt ein 
út í heim og 

segir dansinn 
frábæra leið til 

að kynnast fólki. 
Hún á orðið þétt 
net vina af öllum 

stærðum og 
gerðum.



Dekurdagar  

Í tilefni þess að konudagur er á sunnudaginn ætlar Olís 
að dekra við konur alla helgina. 

alla helginafyrir konur

Við höldum með þér!

-5 kr.
af eldsneytis-

lítranum

990 kr.
blómvöndur

Frítt
kaffi og bakkelsi
fyrir konur
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Þ
egar skýrsla 
rannsókn-
arnefndar 
Alþingis um 
bankahrun-
ið  kemur 

út mun önnur nefnd níu 
þingmanna fara yfir hana 
og ákveða hvað skuli gera 
við niðurstöðurnar. Meðal 
annars hvort færa eigi 
þá ráðherra, sem kunna 
að hafa brotið lög, fyrir 
landsdóm.

Nefnd sem þessi er án fordæma 
á Íslandi og hafa nefndarmenn 
verið að kynna sér sögu svipaðra 
nefnda í nágrannalöndum. Nefndin 
hittist tvisvar í viku til að undirbúa 
sig fyrir útgáfu skýrslunnar. Einn 
nefndarmaður orðar það svo að þau 
séu að skrifa söguna jafnóðum.

Allir nema þrír nefndarmanna 
eru með innan við árs reynslu af 
þingstörfum. Formaðurinn, Atli 
Gíslason, hefur verið á þingi síðan 
2007 og annar þingmaður kom inn 
sem varaþingmaður 2008. Þriðji 
„öldungurinn“ er Ragnheiður Rík-
harðsdóttir, anno 2007, en hún 
var sett í nefndina í stað nýliðans 
Ásbjarnar Óttarssonar, eftir að upp 
komst um misferli í rekstri fyrir-
tækis hans.

Formaður nefndarinnar, Atli 
Gíslason, er sá nefndarmaður sem 
hefur mesta reynslu af dómsmál-
um, eftir starf sem hæstaréttarlög-
maður um árabil.

Atli telur ekki að það hafi verið 
samantekin ráð hjá formönnum 
flokkanna að tefla fram nýliðum, 
heldur hafi það verið sjálfsprottið 
í hverjum flokki. Hann sjálfur var 
valinn til að stýra nefndinni vegna 
reynslu sinnar.

Þegar lög voru sett um nefndirn-
ar fór Þór Saari, þingmaður Hreyf-
ingarinnar, fram á að enginn yrði í 
nefndinni sem hefði átt sæti á þingi 
fyrir október 2008 eða hefði tengsl 
við atburði eða gerendur í banka-
hruninu. Þetta virðist hafa verið 
haft að leiðarljósi.

Birgir Hermannsson stjórnmála-
fræðingur segir um þetta „hrein-
lyndi“ nefndarmanna að traust 
almennings á Alþingi og stjórn-
völd sé lítið og það þurfi að reyna 
að endurheimta það að einhverju 
leyti í gegnum uppgjör af þessu 
tagi.

„Því er afar mikilvægt 
að nefndin vinni þannig 
að það verði sátt um það,“ 
segir hann. Engum detti 
í hug að nefndin eigi auð-
velt starf fram undan og 
eflaust eigi henni eftir að 
verða á einhver mistök. Ef 
til vill hefði verið æski-
legt að hafa reynslumeira 
fólk með Atla í nefndinni 
en eldri þingmenn hefðu 
einnig boðið upp á grun-
semdir og vantraust.

Um Ragnheiði Ríkharðsdótt-
ur, sem ekki hefur viljað gefa upp 
kostnað sinn vegna prófkjörs fyrir 
þingkosningar 2007 eða hverjir 
styrktu hana, segir Birgir: „Það er 
alltaf betra að leggja spilin á borð-
ið svo menn séu ekki að spekúlera 
og búa til ýkjusögur.“

Haldi fólk að leyndin sé til komin 
vegna þess að Ragnheiður vilji 
leyna einhverju, gæti það dregið 
úr trausti á nefndina: „Það eru oft 
gildar ástæður fyrir því að erfitt 
sé að birta bókhald svona eftir á, 
en það er langbest að lofta út.“

Birgir bendir á að nefndin komi 
til með að fjalla um núverandi og 
fyrrverandi félaga sína og um hugs-
anleg tengsl þessara félaga sinna 
við bankakerfið, sem geri hlutverk 
hennar viðkvæmara en ella og erf-
itt við að eiga. „Því er mikilvægt 
að almenningur, sem stendur fyrir 
utan, geti treyst því að nefndin 
vinni af heilindum,“ segir hann.

Þegar skýrslan kemur út, verði 
það nefndarinnar að hreinsa and-
rúmsloftið: „Maður finnur fyrir 
því að enginn hefur komið fram 
og tekið ábyrgð á hlutum. Eng-
inn í eftirlitsstofnununum telur 
til að mynda að hann beri ábyrgð. 
Þeir benda á aðra. Ef það heldur 
áfram eftir að skýrslan kemur út, 
þá verður með einhverjum hætti 
að kveða upp úr með þá ábyrgð. 
Nefndin þarf að segja hvar mis-
tökin liggja.“

Að endingu leggur Birgir áherslu 
á að nefndin haldi ágreiningi innan 
eigin raða. „Það verða deilur og 
skiptar skoðanir um skýrsluna og 
síðan um störf nefndarinnar, annað 
er útilokað. En það gæti orðið mjög 
skaðlegt fyrir Alþingi ef ágrein-
ingur innan nefndarinnar verð-
ur áberandi og allt fer í vitleysu,“ 
segir hann.

ODDNÝ GUÐBJÖRG
HARÐARDÓTTIR

Er ætlað að 
skrifa söguna

Sæti sjálfstæðiskvennanna tveggja, 
Unnar Brár og Ragnheiðar, kostuðu 
meira en öll önnur sæti þingmanna 
í nefndinni til samans.

Til að ná kjöri eyddu þær Unnur og Ragnheiður 
tveimur milljónum og 829.241 krónum í prófkjör sín fyrir 
síðustu kosningar.

Allir hinir sjö nefndarmennirnir eyddu 300.000 krónum eða minna.

Ef við gefum okkur að þeir hafi hver og einn eytt 300.000 krónum er það 
samtals 2,1 milljón, 700.000 krónum minna en sjálfstæðiskonurnar tvær 
eyddu.

SJÁLFSTÆÐISSÆTIN 
KOSTA MARGFALT

Atli er þingmaður Suðurkjördæmis fyrir VG, 
fæddur í Reykjavík 1947. 

KOM Á ÞING: 2007

FERILL: Atli er með lögfræðipróf frá HÍ, og hefur 
meðal annars stundað nám í eignar- og þjóðlendu-
rétti í Ósló. Hann hefur réttindi til að flytja 
mál fyrir Hæstarétti. Atli hefur starfað 
sem lögmaður, saksóknari, setudóm-
ari. Hann hefur meðal annars setið 
í miðstjórn Samtaka herstöðvaand-
stæðinga og situr í Þingvallanefnd.

KOSTNAÐUR Í FORVALI: 300.000 
krónur eða minna.

ATLI GÍSLASON FORMAÐUR

Lilja er þingmaður Norðvesturkjördæmis, 
fædd í Súgandafirði 1957. 

KOM INN Á ÞING: 2009

FERILL: Lilja er með grunnskólapróf 
frá Reykjum í Hrútafirði og hefur 

sótt ýmis námskeið. Hún hefur 
unnið í íþróttahúsi Suðureyrar, 
við tölvuskráningu og símsölu. 
Hún var formaður Verkalýðs- og 
sjómannafélagsins Súganda. Var 
í stjórn Byggðastofnunar og er í 
stjórn Íslandspósts.

KOSTNAÐUR VIÐ FORVAL: 
300.000 krónur eða 

minna.

LILJA RAFNEY MAGNÚSDÓTTIR

Oddný er þingmaður Suðurkjördæmis fyrir 
Samfylkinguna, fædd í Reykjavík 1957. 

KOM INN Á ÞING: 2009

FERILL: Oddný er með MA-próf  í uppeldis- 
og menntunarfræði. Hún hefur unnið 

sem kennari, sviðsstjóri, skólameistari 
og var bæjarstjóri í Garði. Oddný 
hefur einnig setið í ýmsum stjórn-

um og nefndum, svo sem stjórn 
Nýsköpunarsjóðs námsmanna 
og í skipulagsnefnd Keflavíkur-

flugvallar.

KOSTNAÐUR VIÐ 
PRÓFKJÖR: 300.000 

krónur eða minna.

SIGURÐUR INGI JÓHANNSSON

Unnur er þingmaður Suðurkjördæmis fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn, fædd 1974 í Reykjavík. 

KOM INN Á ÞING: 2009

FERILL: Unnur er með embættispróf í lögfræði frá Hí. 
Hún hefur starfað sem fulltrúi sýslumanns og sem 
sveitarstjóri Rangárþings.

KOSTNAÐUR VIÐ PRÓFKJÖR: Ein milljón og 988 
þúsund krónur, þar af 1,2 milljónir frá lög-
aðilum. B. Pálsson, Lýsi, Samherji og  
Veðramót gáfu Unni 300.000 krónur 
hvert fyrirtæki. Að auki eru 300.000 
krónur færðar sem „afsláttur frá 
markaðsverði“, en Unnur reiddi 
fram 488.735 krónur úr eigin vasa.

UNNUR BRÁ KONRÁÐSDÓTTIR

Eygló er þingmaður Suðurkjördæmis fyrir 
Framsókn, fædd í Reykjavík 1972. 

KOM INN Á ÞING: Sem varaþingmaður 2008, eftir að 
Guðni Ágústsson sagði af sér þingmennsku.

FERILL: Eygló Þóra er með 
próf í listasögu frá Stokk-
hólmsháskóla og hefur 
numið viðskiptafræði að 
auki. Hún hefur verið 
framkvæmdastjóri, skrif-
stofustjóri og viðskipta-
stjóri. Einnig verkefna-
stjóri. Eygló hefur verið 
í miðstjórn Framsóknar-
flokksins síðan 2003.

KOSTNAÐUR VIÐ 
PRÓFKJÖR: 300.000 
krónur eða minna.

EYGLÓ ÞÓRA HARÐARDÓTTIR
Magnús er þingmaður Suðvesturkjördæmis 
fyrir Samfylkingu, fæddur í Reykjavík 1972. 

KOM INN Á ÞING: 2009

FERILL: Magnús Orri er með 
BA í sagnfræði frá HÍ og MBA 

frá HR. Hann hefur unnið 
sem íþróttafréttamaður 
og sem framkvæmdastjóri 
hjá KR Sport árin 1999 til 
2000. Einnig sem verkefna-

stjóri hjá Símanum og verið 
stundakennari í HR.

KOSTNAÐUR VIÐ PRÓFKJÖR: 
300.000 krónur eða minna.

MAGNÚS ORRI SCHRAM

BIRGIR 
HERMANNSSON

Sigurður er þingmaður Suðurkjördæmis fyrir 
Framsókn, fæddur á Selfossi 1962. 

KOM INN Á ÞING: 2009

FERILL: Sigurður Ingi er með embætt-
ispróf í dýralækningum frá Kaup-

mannahöfn. Hann hefur starfað sem 
dýralæknir og setið í sveitarstjórn 
Hrunamannahrepps. Einnig í 
ýmsum stjórnum og nefndum, var 
til að mynda varaformaður stjórnar 
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

KOSTNAÐUR VIÐ PRÓFKJÖR: 
300.000 krónur eða 

minna.
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Birgitta er þingmaður Reykjavíkur Suður fyrir 
Hreyfinguna, fædd í Reykjavík 1967. 

KOM INN Á ÞING: 2009

FERILL: Birgitta er með grunn-
skólapróf frá Núpi, en er 
sjálfmenntuð í vefhönnun og 
-þróun, grafískri hönnun og 
umbroti. Hún hefur starfað 
sem fjöllistakona, rithöf-
undur og fleira.

KOSTNAÐUR VIÐ PRÓF-
KJÖR: Ekkert prófkjör var í 
Borgarahreyfingunni.

BIRGITTA JÓNSDÓTTIR

Ragnheiður er þingmaður Suðvesturkjördæm-
is fyrir Sjálfstæðisflokkinn, fædd á Akranesi 
1949. 

KOM INN Á ÞING: 2007

FERILL: Ragnheiður er með próf 
í uppeldis- og kennslufræði 
og BA í íslensku. Hún hefur 
starfað sem skólastjóri og 
bæjarstjóri Mosfellsbæjar.

KOSTNAÐUR VIÐ PRÓFKJÖR: 
840.506 krónur fyrir kosn-
ingarnar 2009. Allt greitt úr 
eigin vasa. Ragnheiður hefur 
ekki viljað gefa upp kostnað 
vegna prófkjörsins fyrir kosn-
ingarnar 2007.

RAGNHEIÐUR RÍKHARÐSDÓTTIRÞingnefndin sem á að bregðast við skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis er byrjuð að undirbúa sig. 
Nefndarmenn eiga allir að vera með hreinan skjöld. 
Klemens Ólafur Þrastarson kynntist nefndinni.
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FLJÓTLEG OG
HOLL MÁLTÍÐ 
MEÐ AÐEINS 
9GR AF FITU Kynntu þér „Burt með brauðið“ á

www.tacobell.is

Heilbrigt útlit er lífsstíll. Þú þarft ekki að 
borða bragðlausan mat til að borða hollt.

Á TACO BELL 
FINNURDU 7 
RÉTTI MED 
UNDIR 9 GR. AF 
FITU OG ADEINS 
150–340 
KALORÍUM.
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*2     FRESCO 
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STEAK SOFT 
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N
ýlega heimsótti ég 
vin minn í Kópa-
vogi og tók eftir 
því að hann var 
kominn með nýja 
mynd upp á vegg 

hjá sér. Myndin, eldgömul svart-
hvít mynd sem búið var að lita, 
sýnir vörpulegan karl í víkinga-
búningi og ég fékk að vita að 
þetta væri Oddur sterki af Skag-
anum. Ég er þokkalega að mér 
í sérkennilegum fýrum fortíð-
ar en hafði aldrei heyrt á þenn-
an minnst áður. Pabbi vinar míns 
gaf honum myndina og sagði að 
Oddur hefði oft riðið um Reykja-
vík í fullum víkingaskrúða. Það 

er upplýsingaöld svo ég kynnti 
mér málið þegar ég kom heim.

Oddur Sigurgeirsson, oftast 
kallaður Oddur sterki af Skagan-
um, fæddist 1879. Hann var sjó-
maður frá 15 ára aldri en hætti 
um fertugt eftir slys. Þá virðist 
hann helst hafa haft það sér til 
dundurs að setja svip á bæjar-
lífið. Karlinn var heyrnardauf-
ur og talaði hátt. Hann vakti alls 
staðar mikla athygli hvert sem 
hann fór. Krakkar eltu hann 
stundum með hrópum, meðal 
annars söngnum „Oddur sterki 
af Skaganum, með rauða kúlu á 
maganum.“

Oddur var hrekklaus og 
barngóður og sagði í viðtali við 
Alþýðublaðið 1935 í tilefni af 
56 ára afmæli sínu: „Mér þykir 
vænst um öll lítil börn, eins þó 
þau séu óhrein og mömmurn-
ar mega ekki hræða börn með 
mér. Svo finnst mér líka vænt 
um hestinn minn og hundinn. 

Hann sefur í stofunni hjá mér. 
Ég, hundurinn og hesturinn erum 
alltaf saman og mér þykir mest 
gaman að því að vera með þeim í 
góðu veðri upp í sveit.“

Harðjaxl stuðar íhaldið
Þar sem kynlegir kvistir eru má 
oft finna hina svokölluðu gár-
unga. Oddur fór ekki varhluta 
af þessu. Litla-kaffi á Laugavegi 
6 var bækistöð vinstri manna á 
3. áratugnum. Þar réð Hannes 
Kristinson ríkjum og hann fékk 
þá hugmynd að gefa út blaðið 
Harðjaxl og láta Odd vera lepp 
fyrir því. Oddur var dubbaður 
upp sem ritstjóri og eigandi blaðs-

ins og gekk svo um bæinn og seldi 
það sem Hannes og aðrir vinstri 
sinnaðir gaurar skrifuðu í blaðið 
í góðu flippi. 

„Það var prakkarastrik, and-
skotans prakkarastrik, mesta 
prakkarastrik, sem ég hef nokk-
urn tíma gert,“ sagði Hannes í 
viðtali við Þjóðviljann 1964. „Ég 
var í andstöðu við þetta íhaldsdót 
og fannst vitlaust, sem það hélt 
fram – og þá var vitanlega rök-
rétt að tefla fram gegn því mann-
inum sem það taldi vitlausan, ef 
hann skyldi geta leiðrétt í því vitl-
eysuna. Það vissu allir að Oddur 
fékk aðstoð við blaðið.“

Blaðið kom óreglulega út í nokk-

ur ár. Þar var djöflast á 
íhaldinu. Íhaldsmenn 
voru vitanlega ekki 
ánægðir. Í leiðara Morg-
unblaðsins haustið 1924 
mátti lesa: „Heldur má 
það kallast lúaleg rit-
mennska að ota nafni 
andlega farlama manns 
fram fyrir sig og slengja 
á bak einstæðs gamal-
mennis þeirri skömm 
sem að þeim skrifum sem 
í blaðinu eru.“ Oddur var 
45 ára þegar þetta var 
ritað.

Kóngurinn brosir
Nokkru fyrir Alþingishá-
tíðina á Þingvöllum 1930 
var Oddi færður víkinga-
búningur og tilheyrandi 
vopnabúnaður úr tré. Þetta 

var ekki síst gert í þeim tilgangi 
að koma í veg fyrir að aðrir létu 
sjá sig í svona klæðnaði á hátíð-
inni. Betri borgarar reyndu hvað 
þeir gátu til að koma í veg fyrir 
að Oddur hitti Kristján X. Dana-
konung sem var heiðursgestur á 
hátíðinni. Oddur átti það nefni-
lega til að hrópa níð um konung 
á ferðum sínum um Reykjavík. 
Allt kom fyrir ekki og Oddur kom 
ríðandi í fullum skrúða beint í 
flas ið á konungi. Kóngurinn hefur 
greinilega haft góðan húmor fyrir 
Oddi því aldrei áður hafði hann 
brosað jafn breitt til íslensks 
þegns. Ástæðan fyrir brosi Odds 
var hins vegar sú að kóngurinn 
gaukaði að honum tíkalli. „Þegar 
konungurinn hefir gefið manni 10 
krónur þá getur maður ekki hróp-
að eins og bolsévíki: Niður með 

kónginn!“ sagði hann síðar.
Margar fyndnar flökkusögur 

gengu um Odd. Ein sú þekktasta 
er lýsing hans sjálfs á áflogum 
sem hann lenti í: „Þá kom hann 
á móti mér með hnífinn í annarri 
og krepptan hnefann í hinni. Svo 
lagði hann á flótta. Ég á undan og 
hann á eftir.“

Oddur virðist hafa verið spar á 
fé. Hann hafði nurlað saman 40 
þúsund krónum árið 1947 sem 
hann gaf Sjómannafélagi Reykja-
víkur. Hann dvaldi síðustu árin á 
elliheimilinu Grund og lést árið 
1953, 73 ára að aldri.

Kjörsonur Roosevelt
Ég spurði pabba (f. 1926) út í 
Odd. Hann sagðist vel muna eftir 
honum: „Það vissu allir hver 
Oddur var. Hann var lítill karl 

Furðumenn og gárungar fortíðar

FRIÐARBOÐINN AUGLÝSTUR
úr Alþýðublaðinu 1942.

ODDUR STERKI OG KRISTJÁN X. DANAKONUNGUR Þessi mynd er þó líklega fölsuð heimild um fund kappanna.

Sérkennilegir menn fortíðar hafa verið Dr. Gunna hugleiknir að undan-
förnu. Hér segir af tveimur sem voru landsfrægir menn á sinni tíð. Þeir 
urðu báðir leiksoppar hinna svokölluðu gárunga sem hjálpuðu þeim í 
útgáfustarfsemi. Bæði Oddur sterki og Jóhannes Kr. Jóhannesson létust 
árið 1953.

Árið 1927 mátti lesa í Alþýðublaðinu: „Oddur Sigurgeirsson tilkynnir: Hefi 
látið gera mér grafarmerki á klappirnar fyrir innan Lækjarhvamm. Þessi 
er áletrunin: Oddur Sigurgeirsson ritstjóri, 1927. Letrið er mjög greinilegt, 
höggvið djúpt á klöppina, sem er hér með friðlýst á meðan ég lifi. En þá er 
ég hefi verið grafinn, bið ég velunnara mína og flokksbræður að kljúfa það 
stykki af klöppinni, sem letrið er á, og færa það á gröf mína. Þar fyrir skulu 
koma allir mínir eftirlátnu fjármunir, bæði í föstu og lausu. Ef þessari beiðni 
minni verður ekki sinnt, mun ekki heiglum hent að hitta mig á kvöldgöngu 
minni þeirri, er ég rölti þegar þar að kemur.“

Klöppin stendur enn á sínum stað, er við endann á bílastæði fyrir aftan 
bygginguna að Ármúla 3. Áletrunin er þarna líka en er orðin ansi veðruð 
og ógreinileg. Fyrirmælum Odds um að höggva áletrunina úr klöppinni og 
flytja á leiðið hans hefur ekki verið framfylgt. Samt hefur ekki orðið vart við 
afturgöngu hans, eins og hótað var 1927. Enda engin ástæða til. Á leiði hans í 
Fossvogskirkjugarði er látlaus en myndarlegur bautasteinn. 

Klöppin á sínum stað. Áletrunin er óljós en þó sýnileg enn.

Þegar konungurinn hefir gefið manni 10 krónur þá 
getur maður ekki hrópað eins og bolsévíki: Niður með 
kónginn!

KLÖPPIN HANS ODDS STERKA
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að klippa sannleikann aðeins til.  
Svo virðist sem einhverjir 

fremur óþverralegir gárungar 
hafi haft hönd í bagga með útgáf-
unni og sent inn bréf sem voru 
birt stafrétt. Jóhannes hefur ekki 
kunnað ensku og það notuðu gár-
ungarnir til að niðurlægja hann á 
laun. Í einni aðsendri grein segir 
meðal annars frá því að Jóhann-
es hafi fengið heiðursdoktors-
nafnbót frá „The Black school of 
Lunatics and Homosexuals“ og í 
annarri grein, sem er „frá“ Knox 
flotaforingja, er Jóhannes sæmd-
ur æðstu orðu (Son of a bitch) frá 
bandaríska húsmálaráðuneytinu 
„sem hefur með höndum eyðingu 
lúsa og annarra meindýra“. 

Friðarhöfðinginn sóttist náttúr-
lega eftir æðstu stöðum í þjóðfé-
laginu og hugsaði sér því gott til 
glóðarinnar þegar lýðveldið var 
stofnað 1944. Enginn væri auð-
vitað betri sem forseti Íslands 
en hann sjálfur. Kosningabarátta 
Jóhannesar var nokkuð metn-
aðarfull, hann fór um landið og 
hélt kosningafundi. Þar var hann 
undantekningalítið sæmdur nýrri 
nafnbót með tilheyrandi orðuveit-
ingum. Fundirnir gengu vel og 
Jóhannes fékk 2.350 „kjósenda-
meðmælendur“ samkvæmt aug-
lýsingu í Alþýðublaðinu. Allt kom 
fyrir ekki og Alþingi valdi fyrsta 
forseta lýðveldisins, Svein Björns-

son. Þetta var vitanlega algjört 
svindl í huga Jóhannesar. Hann 
hafði verið nálægt forseta Alþing-
is þegar atkvæðin voru talin og 
séð sitt nafn á flestum atkvæða-
seðlunum. Þeim hafði bara verið 
stungið undir stól.

Sérkennilegir menn nútíðar
Pabbi sagðist líka muna vel eftir 
Ástar-Brandi. Það var frægur 

furðufugl, útigangsmaður sem fór 
víða um land, mjög drykkfelld-
ur og kvensamur. Honum er lýst 
sem þindarlausum og hann hljóp 
út um allt. Var með prik sem hann 
áreitti konur með. Vægast sagt 
fremur óárennilegur náungi eins 
og sjá má af frægum ljósmynd-
um af honum. Þessar ljósmynd-
ir auk fleiri af kynlegum kvist-
um og svöllurum þessa tíma voru 
gefnar út á kortum og seld í bóka-
búðum – eitthvað sem seint myndi 
ganga í dag.

Vísast eru óregla og geðsjúk-
dómar – stundum vegna þess að 
viðkomandi „las yfir sig“ – algeng-
asta ástæðan fyrir sérkennileg-
heitum manna. Oft er líka örstutt 
á milli snilli og geðveiki. Margir 
vilja meina að með eflingu heil-
brigðiskerfisins á síðustu áratug-
um hafi hinum svokölluðu kynlegu 
kvistum verið nánast útrýmt af 
götum borgarinnar. Ég er nú ekki 
svo viss. Ef vel er gáð er mannlíf-
ið sem betur fer ennþá fjölskrúð-
ugt. Ýmsir standa út úr og eru allt 
annað en „eins og fólk er flest“. 
Það er bara ekki við hæfi að draga 
þá í kynlega dilka fyrr en eftir að 
þeir eru fallnir frá. Dulmögnun 
fortíðar mun eflaust í framtíðinni 
lýsa upp marga sem nú ganga um 
göturnar. Og svo má alltaf spyrja: 
Hver er svo sem hundrað prósent 
eðlilegur?

RITSTJÓRI HARÐJAXLS Oddur Sigurgeirsson – Oddur sterki af Skaganum – í fullum skrúða.

og smámæltur og mikið á eftir 
kvenfólki. Hann kallaði þær alltaf 
Dísur. Sagði „Díþa, Díþa“ þegar 
kona gekk framhjá honum.“

Við pabbi fórum að tala um kyn-
lega kvisti frá hans tíð og hann 
nefndi Jóhannes Kr. Jóhannes-
son til sögunnar. „Ég sá Jóhannes 
einu sinni í Varmahlíð. Á þessum 
tíma fengu svona fuglar ókeypis í 
allar rútur og strandferðaskip og 
því fóru þeir víða,“ sagði pabbi og 
bætti við: „Hann var með banda-
rísku forsetahjónin á heilanum, 
þau Franklín og Elinóru Roos-
evelt. Hann kallaði þau kjörfor-
eldra sína. Gárungarnir plötuðu 
hann til að senda sæðið úr sér til 
Hvíta hússins.“

Friðarhöfðinginn
Áhugi minn á Jóhannesi var snar-
lega vakinn við þessar lýsingar 
pabba. Enn varð ég að kynna mér 
málið með hjálp upplýsingaaldar-
innar þegar ég kom heim. 

Jóhannes var fæddur 1885 og 
lést 1953 eins og Oddur, 68 ára 
gamall. Hann var trésmiður og 
einn af stofnendum Trésmíðafé-
lags Reykjavíkur. Hann rak verk-
stæði að Sólvallagötu 20 og virðist 
framan af hafa verið „eðlilegur“, 
giftur maður og átti börn. Smám 
saman virðist sem andleg van-
heilsa hafi tekið yfirhöndina. 

Sennileg orsök er slæmt höfuð-
högg sem hann fékk við steypu-
vinnu árið 1920 og er getið í 
Alþýðublaðinu. 

Auk trésmíðinnar reyndi 
Jóhannes fyrir sér með „gaman-
söngvaleik“, eins og hann kallar 
það sjálfur í auglýsingu í Mogg-
anum 1935: „Kveðnir verða eftir 
framsögumann nýir gleðisöngvar, 
gamanvísur, ástavísur, ættjarðar-

kvæði, vinnu-sáðningar- og upp-
skerusöngur. Nýtt kvæði um Vest-
mannaeyjar, fullveldisdaginn, nýr 
trúarljóðssálmur og fleira. Ágóð-
anum verður varið til jólaglaðn-
ings handa þeim, sem villst hafa 
út á skuggabraut lífsins,“ segir í 
auglýsingunni.

Síðar fékk Jóhannes tvennt á 
heilann, alheimsfrið og það að 
verða forseti Íslands. Hann kall-
aði sjálfan sig „Friðarhöfðingj-
ann“ og gaf út smáritið Friðar-
boðann og Vinarkveðjur. Ritið 
ásamt myndakortunum seldi hann 
á trésmíðaverkstæðinu og á ferð-
um sínum um landið. Á kortunum 
eru myndir af nöktum erlendum 
blómarósum og frumsamin ljóð 
eftir Jóhannes. Á nokkrum kort-
um eru myndir af Jóhannesi sjálf-
um þar sem hann stendur ber í 
sólbaðsaðstöðunni í Sundhöllinni. 
Á einu slíku er þetta ljóð:

Mitt geislum stráða lífsins 
spjót,
hér skín vel að vanda
það gefur líf og kjarnans þrótt
sem ætíð vel mun standa. 

Kosningasvindl
Jóhannes fór leiðar sinnar reffi-
legur mjög með borðunginn full-
an af medalíum og tignarmerkj-
um. Bæklingarnir eru undarlegur 

grautur. Þeir innihalda meðal ann-
ars ljóð og lýsingar á miðilsfund-
um, en þó er algengast að sagt 
sé frá mikilfengleik Jóhannesar. 
Bréf frá öllum helstu fyrirmenn-
um þessa tíma eru birt í bækling-
unum – hvort heldur frá Stalín eða 
Churchill – og alls konar hefðar-
meyjar tjá Jóhannesi skilyrðis-
lausa ást sína. Margar myndir 
fylgja með, oft er Jóhannes búinn 

Mér þykir vænst um öll lítil 
börn, eins þótt þau séu óhrein og 
mömmurnar mega ekki hræða 
börn með mér. 

EIN AF KLIPPIMYNDUM JÓHANNESAR
Hér er hann í góðum málum með 
blómarós.

Stjórnarkjör
Skv 34. grein félagsins skal tveim mánuðum fyrir aðal-
fund ár hvert auglýsa frest til framboðs í trúnaðarstöður 
samkvæmt 23. og 24. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm menn, formaður, varafor-
maður, ritari, gjaldkeri og einn meðstjórnendi, auk þess 
fjórir menn til vara.
Einnig skal kjósa þrjá menn í trúnaðarráð og þrjá til vara,
tvo endurskoðendur og einn til vara og tvo menn í 
kjörstjórn

Til að bera fram lista eða tillögu til stjórnarkjörs, trúnaðar-
ráðs eða annarra trúnaðarstarfa, þarf skriflega staðfest-
ingu þeirra sem á listanum eru. Komi aðeins fram einn 
listi eða tillaga um menn í trúnaðarstöður, þarf kosning 
ekki að fara fram.

Umsóknarfrestur er til 12.mars 2010

Umsóknum skal skila til skrifstofu félagsins Stórhöfða 31 
merkt: Stjórnarkjör FÍS

Stjórn Félags íslenskra Símamanna



VATNSMELÓNA

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is!
Mjódd - Salavegi - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbæ

Tilboðin gilda 18. - 21. febrúar eða meðan birgðir endast
Birt með fyrirvara um prentvillur

GRÍ
FER

GRÍSABÓGUR
FERSKUR

50%
afsláttur

GRÍSABÓGUR

Grísaveisla í Nettó

35%
afsláttur

GRÍSAKÓTILETTUR

934 kr/kg

  áður 1.868 kr/kg

846 kr/kg

  áður 1.923 kr/kg

1.329 kr/kg

  áður 1.898 kr/kg

1.398 kr/kg

30%
afsláttur

GRÍSAHAKK
FERSKT 63%

afsláttur

392 kr/kg

  áður 1.059 kr/kg

GRÍSASNITSEL
PREPACK

G Í
F

56%
afsláttur

KJÚKLINGUR
HEILL, FERSKUR
ÓDÝRT

499 kr/kg

  áður 768 kr/kg

MUNIÐ EFTIR
KONUDEGINUM
BLÓM Í ÚRVALI

35%
afsláttur

VATNSMELÓNA

149 kr/pk

áður 298 kr/pk

50%
afsláttur

GALAVATNSMME
PÖKKUÐ
1,5 kg

GGAYONNERÍSABÓRÍSABÓGGSGGUU NKAURUR

2.469 kr/kg

  áður 3.798 kr/kg
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AÐ SNAPPA
Hafið þið einhvern tímann 
heyrt sögnina að snappa 
notaða? 
Elín: Nei, aldrei! Þetta er 
eitthvað alveg út í hött. Er það 
kannski eitthvað svipað og að 
snapa? 
Nei, þetta er ekkert skylt 
henni, en töluvert mikið notað 
í dag og merkir að missa 
stjórn á skapi sínu. 
Guðrún: Nú man ég að ég hef 
heyrt þetta áður. Ég skildi bara 
aldrei hvað var verið að segja.

Í RUSL
Hvað með að að gera eitt-
hvað alveg í rusl?
Kristjana: Þýðir þetta ekki 
bara að vera í rusli?
Nei, ekki beint. Til dæmis 
segja sumir sem eru mikið 
í líkamsrækt að þeir ætli að 
massa sig í rusl!
Guðrún: Þetta veit enginn! Ég 
veit alla vega ekkert um þetta. 
Elín: Þýðir þetta ekki bara 
að berja í klessu, að massa 
einhvern í rusl?
Það er ekki fjarri lagi, en 
þýðingin er einfaldlega „mjög 
mikið“. 
Guðrún: Ja hérna hér, eru 
það svona orð sem þeir eru 
að koma sér upp í skólunum 
núna?

AÐ EIPSJITTA
Getið þið ímyndað ykkur 
hvað fólk meinar með því að 
eipsjitta? 
Kristjana: Að setja eitthvað 
inn, kannski?
Svo er lítið um vangaveltur, 
enda ekki auðvelt að lesa 
í þetta orð. Þýðingin er að 
taka brjálæðiskast eða rakka 
einhvern niður.
Elín: „Ja hérna, alltaf heyrir 
maður eitthvað nýtt! Það er 
eins gott að muna þetta þegar 
barnabörnin koma í heim-
sókn. Nú ætla ég að segja 
við krakkana mína ef þau eru 
með læti: „Ertu að snappa 
eða hvað?“
Guðrún: Heldurðu að við 
ætlum að fara að láta svona? 
O nei!“ 

➜ SNAPPAÐ OG EIPSJITTAÐ

HISSA Á ÞESSU Þær Guðrún Ragnarsdóttir, Kristjana Þorkelsdóttir og Elín Magnúsdóttir voru heldur hissa 
yfir orðunum sem blaðamaður bar á borð fyrir þær.

Bringubítill, hvað haldið þið að það sé?
Matthías Tryggvi: Einn úr Bítlunum eða 
eitthvað?
Íris: Er það kannski bara trefill?
Þetta er orð notað til að lýsa karlmanni.
Jökull Bjarki: Er þetta ekki bara maður með 
mikið af bringuhárum?
Já, það er rétt, þýðingin er karlmaður loðinn 
á bringunni.

Hvað með orðið barnabellir, getið þið 
ímyndað ykkur hvað það er?
Íris: Getur þetta verið pössunarpía?
Þetta er sko matur.
Lilja Rós: Barnamauk?
Matthías Tryggvi: Ég get ekki einu sinni 
ímyndað mér það,
Þýðingin er pulsur. 

Hvað með handjárn í annarri merkingu en 
þeirri augljósu? 
Íris: Hringur?

Sem er rétt. En ákveðin tegund af hring. 
Guðrún Fanney: Giftingarhringur?
Handjárn eru einmitt trúlofunar- eða gifting-
arhringir. 

Hvað með orðið tungufoss?
Guðrún Fanney: Einhver sem talar mikið?
Matthías Tryggvi: Já, einhver sem blaðrar og 
blaðrar?
Já, einmitt, það er rétt. Þýðingin er málglað-
ur maður, málskrafsmaður, kjaftakvörn. 
Er eitthvert orð sem þið mynduð nota í sama 
tilgangi?
Lilja Rós: Sennilega bara munnræpa.

Frímann
Íris: Er það ekki bara gaur á lausu? 
Lilja Rós: Einhver sem er stikkfrí?
Guðrún Fanney: Gaur í fríi?
Frímann er einmitt starfsmaður sem tekur 
sér oft frí.

Utangarðsmál í nútíð og fortíð
Skilja ömmur og afar ekkert í því hvað barnabörnin eru að fara þegar þau segjast vera að snappa? Hólmfríður Helga Sigurðardótt-
ir og Gunnar V. Andrésson ljósmyndari heimsóttu heimilisfólkið á Grund og brugðu fyrir það nokkrum slanguryrðum úr nútím-
anum. Nemendur í tíunda bekk í Hagaskóla fengu hins vegar að spreyta sig á orðum úr eldri slangurorðabók frá árinu 1982. 

ENGIR TUNGUFOSSAR EN MEÐ ALLT Á HREINU Þau Íris, Guðrún Fanney, Jökull Bjarki, Matthías Tryggvi og Lilja Rós áttu ekki í miklum erfiðleikum með að geta í slangrið frá því snemma á 9. áratugnum. 

S
langur er óumdeilanlega sá hluti 
tungunnar sem hvað mest fútt er 
í. Og það á einnig sinn þátt í því 
að stía fólki í sundur og skipta því 
í flokka. Gamla fólkið hækkar í 
heyrnartækjunum þegar ungl-

ingarnir opna munninn, án árangurs og 
skilnings. Og hver kannast ekki við að hafa 
ekkert botnað í samræðum bankamanna og 
annarra fjármálaspekúlanta þegar pening-
ar og hlutabréf voru tekin fyrir í hverjum 
umræðuþætti í sjónvarpinu?

Eins gott og það gæti verið að geta ráðið 
í óskiljanlegt slangur þeirra sem tilheyra 
öðrum þjóðfélagskreðsum hefur furðulítið 
verið gert til að halda því til haga. En nú á 
að bæta úr þessu. Á vefslóðinni http://slang-
ur.snara.is er komin slangurorðabók þar 
sem öllum er frjálst að leggja orð í belg. 
Miðað við viðtökur hennar og þann fjölda 
orða sem þegar hefur ratað á síðuna þarf 
enginn að efast um að íslenskan sé sprell-

lifandi tungumál.  
Það eru íslenskufræðingar sem að bókinni 

standa, þeir Einar Björn Magnússon og Guð-
laugur Jón Árnason. Þeir ætla sér að gefa 
bókina út á prenti þegar fjöldi orðanna nær 
3-4000. 

Það eru að nálgast þrjátíu ár frá því sam-
bærileg orðabók kom síðast í bókahillur. Sú 
heitir Slangur, slettur, bannorð og annað 
utangarðsmál, kom út árið 1982 og var rit-
stýrt af þeim Merði Árnasyni, Svavari Sig-
mundssyni og Örnólfi Thorssyni. Það er hin 
mesta skemmtun að fletta þeirri bók og eru 
allir í leit að kætandi lesefni hvattir til þess 
að skottast út á bókasafn og ná sér í eintak. 
Þrátt fyrir að hún muni að eilífu standa fyrir 
sínu, í það minnsta hvað skemmtanagildi 
varðar, er útgáfa nýrrar bókar löngu tíma-
bær. Fyrir þrjátíu árum var ekkert internet 
og engir gsm-símar. Hlutir sem hafa koll-
varpað tilveru mannfólksins, eins og sést vel 
á hvað slangur nútímans er litað af því. 



Þ
essari hugmynd var skot-
ið á loft þegar ég var að 
vinna á Sirkus í Reykja-
vík fyrir nokkrum 

árum,“ segir Sunneva H. Eystur-
stein en hún opnaði barinn Sirkus 
í desember í Þórshöfn ásamt Jóel 
Briem og Sigríði Guðlaugsdóttur. 
„Á þeim tíma var þó hugmyndin 
aldrei neitt nema brjáluð fluga í 
höfðinu á okkur og okkur datt ekki 
í hug að þetta yrði að veruleika,“ 
segir hún og hlær. Sigríður móðir 
Jóels, oftast þekkt sem Sigga Bos-
ton, rak Sirkus til margra ára á 

Klapparstígnum en staðurinn lok-
aði árið 2008 sem varð mörgum 
hryggðarefni. „Þegar staðurinn 
lokaði þá kom hugmyndin aftur 
upp á borðið,“ útskýrir Jóel sem 
rekur nú staðinn ásamt Sunnevu. 
Jóel eyðir tíma sínum jafnt í Þórs-
höfn og Reykjavík en hann rekur 
nokkra veitingastaði þar. 

„Það var kominn tími fyrir mig 
til að flytja aftur í heimahagana,“ 
segir hin færeyska Sunneva. 
„Mér fannst virkilega vanta ein-
hvern stað eins og Sirkus. Staðirn-
ir í Þórshöfn voru alls ekki minn 

tebolli og það var enginn bar fyrir 
skapandi fólk að hittast og hanga 
á eins og Sirkus var á Íslandi. Við 
ákváðum því að slá til og láta þessa 
hugmynd verða að veruleika,“ 
segir Sunneva.

Íslendingar fengu tár í augun
Innan skamms fundu þau hús-
næði á besta stað í bænum á tveim-
ur hæðum og hófust handa við að 
endurskapa það útlit og andrúms-
loft sem einkenndi Sirkus. Innan-
dyra er umhorfs næstum því alveg 
eins og á Sirkusi sáluga og mætti 

halda að staðurinn hefði hrein-
lega bara fokið af Klapparstígn-
um alla leið til Færeyja. Barinn er 
skreyttur ljósaseríum og skemmti-
lega skrýtnum hlutum, veggirnir 
málaðir með hinum einkennandi 
og glaðlega túrkisbláa lit og meira 
að segja klósettin eru næstum því 
nákvæmlega eins. Utandyra er 
bakgarður sem þau ætla að vera 
búin að gera fallegan í sumar og 
hinar frægu biðraðir sem tíðkuð-
ust fyrir utan Sirkus í Reykjavík 

SIRKUS NÚNA Í FÆREYJUM!
Barinn goðsagnakenndi, 
Sirkus, hefur eignast 
útibú í Þórshöfn og hin 
skrautlega stemning sem 
fylgdi staðnum er föng-
uð á hinum nýja stað. 
Anna Margrét Björnsson 
skellti sér í helgarferð til 
Færeyja og spjallaði við 
þau Jóel Briem, Sunnevu 
Eysturstein og Ómar 
Pálsson. 

Norðurljósadans á fjórhjólum
Fjórhjólaferðir upp á Úlfarsfell að kvöldlagi eru 
skemmtileg leið til að upplifa norðurljósin SÍÐA 10
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ferðalög kemur út mánaðarlega 
með helgarblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 
Forsíðumynd Þórður Grímsson
Pennar Hólmfríður Helga Sigurðardóttir
Ljósmyndir Fréttablaðið, Þórður Grímsson
Auglýsingar Bendikt Freyr Jónsson bjf@frettabladid.is

Ekkert barn ætti að sækja Stokkhólm heim án þess 
að koma við á Junibacken á eyjunni Djurgården í 
hjarta borgarinnar. Þessi vina legi skemmtigarð-
ur, nefndur eftir heimili Maddittar og Betu, sem 
reyndar heitir Sólbakki á íslensku, er að mestu 
leyti innandyra og því hægt að kíkja í heimsókn 
á hvaða árstíma sem er. Þar er að finna allskyns 
skemmti legheit eins og lestarferð í gegnum öll 
helstu ævintýri Astrid Lindgren þar sem hægt er 
að sjá allar helstu hetjur bókanna: Ronju ræningja-
dóttur, Emil í Kattholti, Kalla á þakinu, Bræðurna 
Ljónshjarta og marga fleiri. Svo geta kátir krakkar 
leikið sér í húsinu hennar Línu á  meðan foreldrar 
slaka á og fá sér heimabakaðar eplakökur og kaffi-
bolla. www.junibacken.se

Hverjum þykir ekki vænt um hina skrítnu, krútt-
legu og súrrealísku múmínálfa sem voru skapaðir 
af hinni finnsku Tove Jansson en hægt er að heim-
sækja þá í Múmínheim eða muumimaailma eins 
og hann heitir á finnsku. Múmínálfarnir búa á eyj-
unni Naantali sem er um 16 kílómetra frá Turku 
og 180 kílómetra frá Helsinki. Þar er nóg um að 

vera og meðal annars hægt að 
heimsækja hús múmínsnáða, 
fara í sund í fallegu stöðu-

vatni, heimsækja 
tjaldið hans Snúðs, 
skreppa í leikhús 
eða gæða sér á 
gómsætu veiting-

unum henn-
ar múmin-
mömmu. 

www.
muumimaa-

ilma.fi. 

UPPÁHALDSÆVIN-
TÝRI ALLRA
Heimur Astrid Lindgren og dalur Múmínálfanna 
fyrir unga sem aldna.
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Barnamenningarhátíð verður haldin dagana 19. –  25. apríl. 
Hátíðin fjallar um menningu barna, menningu með börnum og 
menningu fyrir börn.

Tekið er á móti hugmyndum og umsóknum um atriði á Barna-

menningarhátíð til 8. mars næstkomandi. Umsóknir berist til 

gudridur.inga.ingolfsdottir@reykjavik.is eða skuli.gautason@reykjavik.is

Barnamenningarhátíð í Reykjavík?

reykjavik.is/barnamenningarhatid

Vilt þú taka þátt í 

F
æreyjar eru án efa 
einn mest spennandi 
áfangastaður næsta 
sumars en eyjarnar 

hafa alltaf átt sérstakan sess 
í hjörtum Íslendinga. Eins og 
margir Íslendingar vita, sem 
hafa sótt þær heim eru Fær-
eyjar dálítið eins og Ísland, 
nema betri! Í höfuðborginni 
Þórshöfn er líf og fjör en þar 
opnuðu til dæmis Sirkus För-
oyar í desember og nýr og 
flottur sushi-staður. Þórs-
höfn er einstaklega fallegur 
bær þar sem hefur tekist að 
halda í menningararfinn og 
gamla byggingarstílinn sem 
er svo sjarmerandi. Þórshöfn 
er á Straumey en til Færeyja 
teljast líka sautján aðrar 

smaragðsgrænar eyjar sem 
hægt er að heimsækja á bíl, 
með báti eða jafnvel á hest-
baki. Hvort sem þú kýst að 
leigja þér hús og njóta frið-
sældarinnar í afskekktum 
firði, fara í gönguferðir og 
skoða fugl, skreppa á tón-
leikahátíð og sjá vinsælustu 
norrænu hljómsveitirnar eða 
bara djamma með hressum 
heimamönnum er af nógu að 
taka. Atlantic Airways flýg-
ur tvisvar í viku til Færeyja 
nú í vetur en í sumar verða 
farnar þrjár ferðir í viku og 
í Kringlunni verður hægt að 
skoða hina ýmsu gistingar- 
og afþreyingarmöguleika. 
Kynningin á sér stað frá kl 
13- 17.  - amb

FRÆNDUR VORIR
Nú um helgina á sér stað mikil kynning á Færeyjum í Kringlunni þar sem Íslendingar geta 
kynnt sér allt það sem þessar átján yndislegu eyjar hafa upp á að bjóða. 

Þórshöfn  Höfuðborgin á Straumey en hér eru byggingar langflestar í gamla færeyska stílnum.

G-festival  Pétur Ben er einn hinna fjölmörgu sem hafa spilað á þessari hátíð.



SÓL BORGIR ÆVINTÝRI SKÍÐI GOLF ÍÞRÓTTIR

Antalya
Fegursta borg Tyrklands

20.-28. apríl

KÍKTU Á MYNDIR AF ÞESSUM LÚXUS HÓTELUM  Á
urvalutsyn.is

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Úrval-Útsýn – Lágmúla 4 – Reykjavík – Sími 585 4000
* Innifalið: Flug, flugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting með öllu inniföldu. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

20.-28. apríl 188.300 kr.*20.-28. apríl 169.900 kr.*

ALLT
INNIFALIÐ

OG ALGJÖR

LÚXUS!
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 Meginstarfsemi SEEDS á Íslandi snýst um að taka á móti fólki sem 
kemur hingað til að vinna en frá árinu 2006 hafa samtökin tekið á móti 
1.300 sjálfboðaliðum alls staðar að úr heiminum. 

 Rétt eins og sjálfboðaliðarnir sem fara héðan til útlanda, vinna þeir 
sem hingað koma að umhverfis- og menningarmálum og er það 
leiðarljós samtakanna að stuðla að menningarlegum skilningi í 
gegnum þá vinnu. Verkefni sem þeir hafa komið að eru meðal annars 
að hreinsa strandlengjur, gróðursetja tré, leggja og laga göngustíga, 
viðhalda minjum og fornleifum, mála, ýmis landbúnaðarvinna og að 
aðstoða við menningarhátíðir á borð við Gay Pride og menningarnótt 
og þar fram eftir götunum. 

 Unnið er víðs vegar um landið og eru samtökin í samstarfi við bæj-
arfélög, önnur samtök og einstaklinga sem vinna að því að fegra og 
bæta Ísland, viðhalda menningu landsins og minjum. Sjálfboðaliðarnir 
fá þannig tækifæri til þess að lifa, starfa og kynnast íslenskri menn-
ingu, samfélögum og fólki. 

Þ
eir sem hafa áhuga á 
að ferðast til fjarlægra 
landa, læra sitthvað um 
þjóðina og jafnvel leggja 

eitthvað af mörkum til hennar 
líka ættu að velta fyrir sér þeim 
kosti að fara utan á vegum frjálsu 
félagasamtakanna SEEDS. Sam-
tökin, sem eru alþjóðleg og starfa 
um allan heim, eru rekin án hagn-
aðarsjónarmiða og hafa það hlut-
verk að stuðla að menningarlegum 
skilningi í gegnum vinnu tengda 
umhverfismálum. 

Starfsfólk skrifstofunnar hér er 
þó einnig í því að aðstoða Íslend-
inga sem vilja fara út til að starfa í 
vinnubúðum. „Allt eru þetta verk-
efni sem eru tengd félagslegum 
þáttum og umhverfinu. Fólk getur 
verið að gróðursetja tré, hreinsa 
ákveðin svæði, hlúa að einhverj-
um minjum eða að kenna börnum 
á munaðarleysingjaheimilum eða 
leikskólum. Fólk vinnur í 25 til 30 
manna hópum, býr saman, vinnur 
saman og gerir í raun allt saman. 
Verkefnin leggja til fæði og hús-
næði og fólkið leggur fimm til 
sex vinnustundir á móti,“ útskýr-
ir Anna Lúðvíksdóttir, ein þeirra 
sem starfa á skrifstofu SEEDS á 
Íslandi. Hún hvetur fólk eindreg-
ið til að leita til sín eða samstarfs-
fólks hennar, því möguleikarnir 
séu fjölmargir, enda um 100 lönd í 
boði og þúsundir verkefna.

Nú hugsa ábyggilega margir: 
„Þetta er nú aldeilis sniðugt en 
ekki fyrir fjölskyldu eins og 
okkur“. En þeir geta tekið gleði 
sína, því mörg verkefnanna eru 
með fjölskylduvænar vinnubúð-
ir. „Það eru nokkur lönd sem hafa 
helst verið með slíkar búðir: Ítalía, 
Eistland, Þýskaland og Georgía 
sem dæmi. Þær eru þannig gerðar 
að fólk með börn á sínum snærum, 

foreldrar eða jafnvel amma og afi, 
geta komið saman. Þá er boðið upp 
á verkefni sem börnin geta tekið 
þátt í, það getur til dæmis verið 
að taka upp og hreinsa grænmeti. 
En auðvitað eru börnin ekki látin 
vinna eins og fullorðna fólkið, svo 
þá er sérstök skemmtidagskrá í 
boði fyrir þau.“ 

Þá eru jafnframt búðir fyrir fólk 
eldra en 30 ára. „Það er gert vegna 
þess að fólk sem tekur þátt í svona 
verkefnum er oft í yngri kantin-
um. Búðirnar fyrir eldra fólkið 
eru þá hugsaðar fyrir þá sem vilja 
síður vera í þessum „háskólafíl-
ingi“,“ útskýrir Anna. „Þá færðu 
til dæmis gistiaðstöðu sem er örlít-
ið meira út af fyrir sig og þess 
háttar.“

Þátttakendur í vinnubúðum 
SEEDS greiða 10 þúsund krónur 
í umsýslugjald til íslensku sam-
takanna og þurfa sjálfir að koma 
sér á staðinn. Í sumum tilfellum er 
auka-umsýslugjald, svo sem í fjöl-
skyldubúðunum. Að jafnaði eru 
vinnubúðirnar um tveggja vikna 
langar en SEEDS tekur jafnframt 
þátt í lengri verkefnum sem eru í 
boði fyrir fólk á aldrinum 18 til 30 
ára og eru styrkt að fullu af Evr-
ópusambandinu. Á heimasíðunni 
www.seedsiceland.org er hægt að 
nálgast frekari upplýsingar um 
verkefnin. 

 holmfridur@frettabladid.is

Í VINNUBÚÐUM 
Á FJARLÆGUM SLÓÐUM
Ævintýragjarnir ferðalangar sem hafa áhuga á að leggja sitt að mörkum til um-
hverfi sins ættu að skoða möguleikana sem félagasamtökin SEEDS hafa að bjóða. 

Vinabönd  Ung sambísk stúlka vingast við 
sjálfboðaliða á vegum SEEDS. 

Í Aserbaídsjan  Verkefnin sem sjálfboðaliðar SEEDS vinna að eru af ólíku tagi í meira en eitt 
hundrað löndum.

Í Gana  Sjálfboðaliði frá SEEDS, skólabörn og kennarar í Gana. 

Á Íslandi  Sjálfboðaliðar á vegum SEEDS hreinsa strandlengjuna á Patreksfirði. 

1.300 HAFA KOMIÐ HINGAÐ

Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:

Benedikt 
• benediktj@365.is 
• sími 512 5411

Bjarni Þór 
• bjarni thor@365.is 
• sími 512 5471

Hlynur Þór 
• hlynurs@365.is 
• sími 5125439

Sigríður Dagný 
• sigridurdagny@365.is 
• sími 5125462

Kemur út þriðjudaginn 
23. febrúar

Fermingar
Sérblað Fréttablaðsins



69900.- 79900.- 89900.-

22. febrúar
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eiga það líka til að myndast hér.  
„ Á opnunarkvöldinu sem var um 
miðjan desember kom auðvitað 
ekkert annað til greina en að fá 
Magga Legó til að þeyta skífum,“ 
segir Sunneva en hópur Íslend-
inga fylgdi honum á opnunarhelg-
ina. „Það má með sanni segja að 
nokkrir Íslendingar hafi fengið 
tár í augun þegar þeir komu hing-
að og sáu Sirkus endurfæddan.“ 
Sunneva tekur þó skýrt fram að 
þetta sé ekki sami staðurinn og í 
Reykjavík. „Þetta er Sirkus Fær-

eyjar. Þetta er útibú frá gamla 
Sirkus. Hér er að skapast stemn-
ing sem er sérstök og skemmtileg 
á sinn eigin hátt.“ 

Staðurinn hefur verið feikivin-
sæll meðal listafólks og tónlist-
arfólks sem sækir hann bæði á 
rólegum vikukvöldum og um helg-
ar þegar fjör færist í leikinn. „Í 
miðri viku erum við með bíókvöld, 
rauðvín og ostakvöld svo eitthvað 
sé nefnt. Með sumrinu stefnum 
við svo á að vera með einfaldan 
og góðan matseðil svo fólk geti 

líka sest hér að snæðingi.“ Sunn-
eva býst við að nóg verði að gera 
í sumar en þá fyllast Færeyjar af 
túristum. „Það verður til dæmis 
mikið fjör hérna í júní því þá er 
bæði Ólafsvakan og G-festival tón-
listarhátíðin í gangi.“ Sunneva er 
ein af skipuleggjendum G-festivals 
og sér um danshliðina á tónlistinni 
þar en vinsældir hátíðarinnar hafa 
farið vaxandi og þar spilar fjöldi 
erlendra og innlendra hljómsveita. 
Hún ritstýrir einnig tímaritinu 
MESS sem svipar að nokkru leyti 

til tímaritsins Mónitor á Íslandi og 
fjallar um tísku, tónlist og afþrey-
ingu. „Það er gífurlega mikið að 
gerast í menningarlífi Færeyja. 
Það vantaði bara alltaf stað eins 
og Sirkus. Nú er þetta allt á upp-
leið,“ segir hún og hlær. 

Íslensk hönnun á neðstu hæðinni
Á neðstu hæð byggingarinnar 
sem hýsir Sirkus er verslunin Zoo 
til húsa og er  hugarfóstur þeirra 
Sunnevu og Jóels. Versluninni 
stýrir  Ómar Pálsson sem er hálf-

ur Færeyingur og bjó í Reykjavík 
í nokkur ár. „Ég var reyndar við 
það að flytja út aftur frá Færeyj-
um þegar þessi hugmynd kom upp. 
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 
tísku og hönnun og lærði tísku-
markaðssetningu í London. Það er 
því spennandi að fá íslenska hönn-
uði til að selja vörur sínar hérna 
hjá okkur.“ Í Zoo er meðal ann-
ars að finna fatnað frá merkjun-
um Kalda, Dead, Eygló og hnýtt-
ir hálstreflar frá Philippe Clause. 
Auk þess er skemmtilegt úrval 

Sirkus endurfæðist í Færeyjum:   Sunneva og Jóel við barinn á Sirkusi en hann er næstum því alveg eins og hann var á gamla Sirkusi. Utandyra er Srikus Föroyar skreyttur með pálmatrjám og túrkísblárri málningu eins og hann var á 
Klapparstígnum. Húsgögnin ´á báðum hæðum eru fengin úr Fríðu frænku og héðan og þaðan. Ómar Pálsson í versluninni Zoo en þar hefur gömlu baðkari verið breytt í búðarborð.   LJÓSMYNDIR: ÞÓRÐUR GRÍMSSON

FRAMHALD AF FORSÍÐU



Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

„Helgin mín verður mjög fjöl-
skylduvæn og hugguleg,“ segir 
Gígja Jónsdóttir, þroskaþjálfi 
og starfsmaður á leikskólanum 
Klömbrum við Háteigsveg. 

Gígja eignaðist annað barn 
sitt, litla stelpu sem heitir Kristj-
ana Lillý, á síðasta ári og er því 
í fæðingarorlofi þessar vikurn-
ar. Frumburður Gígju og Péturs 
mannsins hennar, hinn þriggja ára 
gamli Logi Hrafn, gengur einmitt 
í sama leikskóla og Gígja starfar 
á. „Hann er ekki á sömu deild en 
ég rekst reglulega á hann yfir 
daginn. Það er yndislegt að geta 
haft auga með honum og njósna 
aðeins um hann á hverjum degi,“ 
segir Gígja og hlær. 

Helgin byrjaði vel hjá mæðgin-

unum því í gær var mömmum og 
ömmum leikskólabarnanna boðið 
á Klambra í tilefni konudagsins 
sem er á morgun. Að því loknu 
ætlaði fjölskyldan að skella sér 
í sumarbústað í Húsafelli ásamt 
góðum vinum. „Þar verður fullt 
af börnum og mikið líf og fjör hjá 
þeim. Sjálfri langar mig mest til 
að eyða tímanum í að borða góðan 
mat og nammi, sötra vín, liggja í 
heita pottinum og hafa það nota-
legt. Við förum allt of sjaldan út á 
land og þess vegna um að gera að 
njóta þess,“ segir Gígja.

Það bættist nýr meðlimur í stór-
fjölskylduna í vikunni þegar syst-
ir Péturs eignaðist lítinn dreng. 
„Við ætlum að líta á gripinn um 
helgina, erum búin að kaupa gjöf 

og ganga frá öllu með það,“ segir 
Gígja.

Hún segist viljandi ekki hafa gert 
neinar ráðstafanir varðandi sunnu-
daginn, en þá er einmitt haldið upp 
á konudaginn eins og áður sagði. 
„Ég treysti einfaldlega á að mað-
urinn minn hafi skipulagt daginn 
út í ystu æsar. Það verður erfitt að 
toppa þann lúxus sem hann varð 
aðnjótandi á bóndadaginn. Ég bar 
í hann humar, súkkulaði og kaldan 
bjór og gekk úr skugga um að hann 
þyrfti ekki að hafa mikið fyrir lífinu 
þann daginn, þannig að hann skuld-
ar feitt,“ segir Gígja og skellir upp 
úr. „Ef hann les þetta í Fréttablað-
inu er ekki líklegt að hann klikki á 
neinum formsatriðum,“ segir Gígja 
Jónsdóttir. kjartan@frettabladid.is

Maðurinn skuldar feitt 
Gígja Jónsdóttir þroskaþjálfi ætlar að skella sér ásamt fjölskyldu og vinum í sumarbústað um helgina. 
Hún heldur dagskrá sunnudagsins opinni af ásettu ráði, en þá er einmitt haldið upp á konudaginn.

Við förum allt of sjaldan út á land og þess vegna um að gera að njóta þess,“ segir Gígja.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

NEMENDUR  í lokaáfanga almennrar hönnunar í 

Hönnunar- og handverksskólanum opna samsýningu í 

Gallerí Tukt í dag frá klukkan 16 til 18. Á sýningunni verða 

nýleg verk nemenda ásamt yfirliti yfir námsferil þeirra á 

hönnunarbraut. Sýningin stendur til 6. mars.

Sími:  581 2141  -  www.hjahrafnhildi.is

60-90% afsláttur
Útsölulok

Sérverslun með

F Á K A F E N I  9  -  -  S í m i :  5 5 3  7 0 6 0
O p i ð  m á n u d - f ö s t u d .  1 1 - 1 8  &  l a u g a r d .  1 1 - 1 6

Skór & töskur í miklu úrvali

www.gabor.is NÝ SENDING 

MiðvikudagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447



FERMINGARMYNDIR  eru umdeild-

ar enda eldast þær oft illa. Þó er engin 

ástæða til að sleppa myndatöku enda 

myndirnar minning um góðan dag.

Fallegir fylgihlutir geta lífgað upp á fermingarfötin sjálf. Stúlkur geta 
puntað sig með fallegu hárskrauti, penum hálsmenum eða skemmti-
legum armböndum sem ber á. Hárbönd njóta mikilla vinsælda í dag 
og hægt er að finna falleg hárbönd eða spangir víða. Fallegt skart 
líkt og armbönd, eyrnalokkar og hálsmen geta einnig lífgað upp á 
fermingarfötin. Hægt er að nota skart og fylgihluti til að gera flík-
urnar ögn persónulegri og draga fram sinn innri mann.

Silfurlitaðir eyrna-
lokkar Spúútnik, 
1.700 krónur.

Öðruvísi 
armband 
Spúútnik, 
2.500 krónur.

Fjölbreytnin í fyrirrúmi

Silfurlitað 
perluhálsmen 
Accessorize, 
3.549 krónur.

Antíkbleikt hárskraut 
Accessorize, 1.899 
krónur.

Skemmtilegt 
hárskraut 

Accessorize, 
1.449 krónur.

Skrautleg næla Spú-
útnik, 1.900 krónur.

Perluhálsfesti 
Accessorize, 

1.899 krónur.

Blómlegir 
eyrnalokkar 
Accessorize, 
949 krónur.

FimmtudagaJóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447
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„Við erum að reyna að endurvekja 
sýningarandann á Íslandi en hann 
virðist vera dottinn upp fyrir og 
flestir hugsa aðeins um að keppa, 
vera í fyrsta sæti og ná toppnum. 
Í gamla daga virtist fólk geta notið 
þess að horfa  á og sýna íþróttir,“ 
segir Kolbrún Fjóla Arnarsdóttir 
sem ásamt Önnu Grétu Ólafsdótt-
ur stendur fyrir sýningunni Kraft-
urinn knýr í Borgarleikhúsinu á 
sunnudag. 

Sýningin er lokaverkefni þeirra 
stallna frá Íþrótta- og heilsu-
fræðum við Háskóla Íslands. „Við 
erum ekki þessar týpur sem eru 
mikið fyrir að sitja og skrifa og 
því langaði okkur að gera eitthvað 
öðruvísi. Þá kviknaði sú hugmynd 
að halda íþrótta- og listasýningu,“ 
segir Kolbrún en stúlkurnar hafa 
undirbúið atburðinn í tæpt ár. 

Hún segir mikla vídd í sýning-
unni sem jafnast á við fjöllistasýn-
ingu. „Þarna koma börn frá sex 
ára aldri og fólk upp í áttrætt, 
bæði heilbrigðir og fatlað-
ir, sem sýna frá þrettán 
mismunandi íþróttum,“ 
útskýrir hún og telur upp 
nokkrar af þeim íþrótta-
greinum sem verða til sýnis. 
„Þarna verða ketilbjöllur, 
körfubolti, pole-fitness, dans, 
sirkus, box, ballett, fimleik-
ar, júdó og margt fleira.“

Kolbrún segir reynsluna af 
undirbúningi sýningarinnar hafa 

verið einstaklega ánægjulega. 
„Það kom okkur skemmti-
lega á óvart hversu auðvelt 
var að fá fólk til samstarfs 

við okkur,“ segir hún glað-
lega en um hundrað manns 
koma að sýningunni.

Tvær sýningar verða 
á morgun, klukkan 13 og 
15. Aðgangseyrir er 1.500 
krónur en miðasala fer 
fram á www.midi.is. Einnig 
má finna fleiri upplýsingar 

á facebook. 
 solveig@frettabladid.is

SÖNGLEIKURINN ALADDÍN  var frumsýndur af Leikfélagi Menntaskólans 

við Sund í vikunni. Sýningar fara fram í Norðurpólnum en næsta sýning er í kvöld. 

Leikritið verður sýnt alls níu sinnum og síðasta sýning er áætluð 13. mars.

Endurvekja sýningaranda
Box, júdó, pole-fitness og ballett eru meðal þess sem verður til sýnis á sýningunni Krafturinn knýr í 
Borgarleikhúsinu á morgun. Sýningin er lokaverkefni tveggja stúlkna á íþróttabraut Háskóla Íslands. 

Anna Gréta Ólafs-
dóttir og Kolbrún 
Fjóla Arnarsdóttir 

hafa undirbúið 
sýninguna í tæpt 

ár en meðal sam-
starfsaðila þeirra 

eru Ungmennafélag 
Íslands, Dance 

Centrum, Pole fitn-
ess, íþróttafélagið 
Ármann og fleiri.

FOOD AND FUN MATSEÐILL
Þorsk- og humar carpaccio með rauðbeðu og humar 
vinaigrette, djúpsteiktum ostrum  og parmesan osti.

Bakaðar ýsulundir með piparrót og “Västerbotten” osti, 
sellerýrótar ragout og kóngakrabba í súrsætri dillsósu.

Lambahryggvöðvi með reyktum möndlukartöflum, 
steinseljurót, hvítlaukskremi og ítalskri pancetta pylsu.

Vetrar eplaseyði með kaffi-ís og vanillukexi.

6.900 krónur.

Allt þetta á 23.800 krónur.

GISTITILBOÐ Í TILEFNI FOOD AND FUN
  .  Happy hour frá kl. 17 - 18
   .  Grand gisting í betri glæsiherbergi í turni hótelsins
   .  Food and Fun málsverður - fjögurra rétta
   .  Morgunverður er innifalinn

Matreiðslumeistarinn Johan “Guzz” Gustafsson 
verður á Food and fun hátíðinni á Grand hótel

GRAND FO OD AND FUN
Dagana 24. til 28. febrúar

Grand Hótel Reykjavík / Sigtún 38 / 105 Reykjavík / Sími: 514 8019 / Fax: 5148030 / www.grand.is 
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Spilakvöld eru frábær skemmtun 

alla daga vikunnar og ekki síst í 

góðra vina hópi á laugardagskvöldi. 

Eitt þekktasta borðspilið er Trivi-

al Pursuit sem fyrst kom á markað 

1982 og hefur staðið fyrir sínu síðan.

www.wikipedia.org 



BÍLAR &
FARATÆKI

Mercedes Bens S430. Ný heilspraut-
aður Ekinn 90.þús. Árgerð 2000 Verð: 
2.150.000

MAZDA 3 S/D SPORT 8/2006 Ek.55þkm. 
Álfelgur, sumar-& vetrardekk. Vel með 
farinn bíll, Verð 1990þús. Stgr.

FORD F150 S/C 4X4 15 XL 42“ 2001 
Ek.112þkm Ný 42“ dekk á felgum + 
38“ dekk á felgum Mikið breyttur, flott 
eintak TILBOÐ 2000þús Stgr.

DODGE Charger SXT 3.5 2006 árg. 
Ek.58þkm. Leður, lúga, álfelgur, sumar-
dekk. Tilboð 1990þús. Stgr.

FIAT Stilo 2/2006 Ek.80þkm, beinsk.5g-
íra, sumardekk. Verð 990þús stgr.

OPEL Corsa-C Ltd 9/2006 Ek.50þkm, 
beinsk.5gíra, sumardekk, rafdr rúður/
speglar. Tilboð 890 þús stgr.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

PORSCHE CAYENNE TURBO. 04/2003, 
ekinn 122 þ.km, Umboðsbíll sem lítur 
mjög vel út! Verð 6.890.000. #191803 
- Bíllinn er í salnum, kíktu inn! Opið 
laugardag kl. 11:30-15:00

BMW M3 CONVERTIBLE. Árgerð 2004, 
ekinn 53 þ.km, 343hö 6 gíra. Verð 
5.555.000. #281287 - Bíllinn er í saln-
um, kíktu inn! Opið laugardag kl.11:30-
15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Ford Expedition - Eddi Bauer, árg. 
‘09/2004, ek:85þ.km, 7 manna, leður, 
35“ breyttur, ofl. Verð: 2.670.000.- 
Skoða skipti á ódýrari. Upplýsingar í 
síma 588-5300 eða á www.netbilar.is

Ford F150, árg. ‘09/2005, ek:100þ.km, 
leður, tölvukubbur, topplúga, camper-
tengi ofl. Verð:2.580.000.- Skoða skipti 
á ódýrari. Upplýsingar í síma 588-5300 
eða á www.netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Suzuki SX4 01/2009 
4X4,svartur,sjálfskiptur,2L vél, ekinn 
8þkm. Ásett 3.390.000 skoðar skipti-
gott stgr verð uppl. 567-4000

Grand cherokee 10/2003,silfurgrár, 
4,7L V8, Ásett 1.790.000,áhvílandi 
1.400.000 fæst á yfirtöku +250.000. 
uppl. 567-4000

Kia Carens 08/2007,silfurgrár,DÍS-
EL,sjálfskiptur,7manna. Allt að 100% 
fjármögnun!! Ásett 2.890.000 Gott stgr 
verð uppl. 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE. Árgerð 2007, ekinn 17 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 7.490

MMC PAJERO DID DISEL . Árgerð 2005, 
ekinn 84 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur.
Listaverð 3.990

NISSAN PATROL GR. Árgerð 2005, ekinn 
aðeins 58 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Listaverð 4.200. Tilboð 3.550

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

M.Benz E200 ‘07 Avantgarde, ek. 52 
þ. Hlaðinn aukabúnaði. Verð 4,9 millj. 
TILBOÐ 4,3 stgr. S. 868 7326.

Hyundi Starex disel 2004, 7 manna, 
4x4, bs, vel með farinn bíll. Verð 1990 
þús, ath skipti á ódýrari. Uppl. í sima 
895 5577.

Isuzu D-max 2009 ek. 1 þ.km sjálfskipt-
ur disel ath. skipti á ódýrari uppl. í sima 
895 5577.

Suzuki Grand Vitara árg. ‘05 ek. 81þ.
km. Nýsk. í góðu standi. V. kr. 1400þ. 
S. 661 8324.

RENAULT MASTER VAN MILLILANGUR 
Árgerð 2004. Ekinn 123 þ.km. DÍSEL. 
Verð aðeins kr. 1.690.000. Ath skipti á 
ódýrari. uppl. í sima 895 5577.

HYUNDAI TERRACAN Árgerð 2002. 
Ekinn 154 þ.km. Ssk, ný dekk, DÍSEL. 
Verð kr. 1.490.000. uppl. í sima 895 
5577.

Subaru Legacy 08/’08 til sölu vegna 
stækkunar í fjölskyldu. Ek. aðeins 
5þ.km. Vel með farinn frúarbíll og reyk-
laus. Óska eftir skiptum á 7 manna bíl 
Toyota Previa eða sambærilegum. S. 
864 0490.

Toyota Rav4 stuttur 4x4 árg. ‘00, bens-
ín, 2L ssk. Ek. 69þ. Góð naglad. V. 970þ. 
Nissan Terrano II, 7 manna árg. ‘00 dísel 
2,7L ssk. Ek. 200þ. V. 830þ. S. 848 5621 
& 896 8658.

Nissan Partrol Common Rail ‘07. 35“ 
br. Ekinn 42 þús. V. 6.350. Skipti ód. 
S. 693-1150.

Toyota Prius árg. 06. ek. 54.þús. ákv. 
2.25m, ísl lán 40 þús á mánuði s: 
844 9246.

Nissan Almera árg. ‘05 ek. 62þ. ssk. 
Verð 1250þ. Uppl. í s. 616 6609.

MMC Outlander árg. ‘05 ek. 57þ. sk. ‘11. 
ssk. Verð 1850þ. S. 864 9602.

Skoda Octavia ‘02 ek. 100 þús. 2000 
vél. Uppl. í s. 773 5252.

LEXUS IS 200 EKINN AÐEINS 117Þ Mjög 
þéttur og gott eintak, sjálfsk, krókur 
sem fer undir og hægt að taka af með 
einu handtaki, ný skoðaður ásett verð 
1490þ gott staðgreiðslutilboð fyrir rétt-
an aðila. Uppl í s 891 6769

Opel Zafira árg. ‘00 nýsk. Sumard. fylgja 
í topplagi. V. 390þ. stgr. S. 863 7736 & 
822 7002.

Gullmoli!
Dodge Charger 2007 svartur, ek 45þ, 
22“ Chrome felgur og ný dekk, ljóst 
leður. S. 8609501

VW Passat Comfortline árg. ‘00 ek. 
140þ. Verð 500þ. Bíll í góðu standi. S. 
898 1870.

Honda CRV Executive Nýskr. 15.12.2007 
Ssk., svartur og ljóst leður. Ek. 43þ.km. 
V. 4.350.000 kr. S. 665 8932.

Econoline 7/’92 ek. 208þ.km skr. 9 
manna. Ný vetrard. & sumard. á felg. 
Frábært húsbílaefni. Sk. Ásett v. 550þ. 
Skoða öll skipti. 100% VISA/EURO. S. 
849 1722.

Mitsubishi Outlander Comfort ‘04 
ek.70.þ Fallegur og góður bíll. Ásett 
verð 1.490þ. Áhvílandi 800þ. Afb.á 
mán. 20þ. Skipti á Mazda 5 og samb.
bílar koma til greina. Uppl. í s. 862 
2413

100% lán.Renault Megané 1600 Berline 
‘03 Engin útborgun, aðeins 25þ. á mán. 
ek. 100þ. Fallegur og góður bíll. Verð 
1.160þ. Uppl. í s. 862 2413

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Bíladagar



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

Meðal helstu verkefna eru: 
 • Samningar og skjalagerð
 • Vinna með vanskilainnheimtu Byrs
 • Ýmis verkefni tengd lögfræðilegri lausn mála fyrir öll svið sjóðsins

Hæfniskröfur: 
 • Próf í lögfræði 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Lausar stöður á lögfræðisviði Byrs

Nánari upplýsingar um störfin veitir Herdís Pála mannauðsstjóri, í síma 575-4171 eða netfang herdispp@byr.is

Umsóknarfrestur er til 1. mars. Umsóknir óskast fylltar út á slóðinni http://www.byr.is/um_byr/mannaudur/storf_hja_byr

Meðal helstu verkefna eru: 
 • Samningar og skjalagerð
 • Verkefni tengd fullnustueignum Byrs
 • Samskipti við yfirvöld, eftirlitsaðila og viðskiptavini sparisjóðsins
 • Ýmis verkefni tengd lögfræðilegri lausn mála fyrir öll svið sjóðsins

Hæfniskröfur: 
 • Fullnaðarpróf í lögfræði
 • Málflutningsréttindi
 • Mikil reynsla af lögfræðistörfum
 • Reynsla á sviði fjármunaréttar 
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Byr sparisjóður auglýsir eftir öflugum lögmanni 
til að byggja upp og leiða lögfræðisvið sjóðsins.

Byr sparisjóður auglýsir eftir lögfræðingi til starfa 
á lögfræðisviði sjóðsins.
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Tæknistjóri fl ugvélaverkstæðis
Staða tæknistjóra Flugvélaverkstæðis Reykjavíkur, EASA Part 
145 verkstæðis, er laus til umsóknar.

Um er að ræða starf sem felur í sér umsýslu og daglegan 
rekstur verkstæðis á sviði tæknilegra framkvæmda og viðhaldi 
loftfara, samskipti við fl ugmálayfi rvöld ásamt úttektum, 
umsýslu gagna, viðhald handbóka og starfsmannahald.

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu í fl ugvirkjun og geta 
starfað sjálfstætt á því sviði.

Lágmarks kröfur eru: EASA Part 66 skírteini í gildi, 5 ára 
reynsla á sviði fl ugvirkjunar, þekking á viðhaldsáætlunum og 
reglugerðum.

Reynsla á sviði tæknistjórnunar æskileg. Umsækjandi þarf 
að geta hafi ð störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið umsókn með upplýsingum um 
menntun og reynslu á fvr@fvr.is fyrir 26. febrúar 2010.

Hafðu samband

Arion banki leitar aðöflugum einstaklingum 
til starfa í Hugbúnaðardeild á Upplýsinga- og tæknisviði bankans. 

Við leggjum áherslu á að ráða starfsfólk sem getur unnið sjálfstætt, sýnt 

frumkvæði í starfi, hefur góða íslensku- og enskukunnáttu, framúrskarandi 

samskiptahæfileika og á auðvelt með að vinna í hóp. Starfsmenn á 

Upplýsinga- og tæknisviði vinna aðallega í umhverfi Microsoft (TFS og 

Visual Studio) og nota SCRUM/Agile verkferla í verkefnum sínum.

Sérfræðingur/arkitekt - Business Intelligence
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Sérfræðingur - Netbankalausnir
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Hugbúnaðarsérfræðingur/arkitekt
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Per Christian 
Christensen

per.c.christensen@
arionbanki.is Íris 
Guðrún Ragnarsdóttir

iris.ragnarsdottir@
arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er 
til og með 2. mars.

SUMARIÐ ER TÍMINN

www.hoteledda.is

Edduhótelin eru opin yfir sumartímann, frá byrjun júní til loka ágúst. Edduhótelin eru  
13 talsins, og þau er að finna hringinn í kringum landið. Áhersla er lögð á lipra  
þjónustu og hagstætt verð. Fjöldi herbergja er frá 28 upp í 204. Edduhótelin eru rekin  
af Flugleiðahótelum ehf. sem reka einnig Icelandair hótelin og Hilton Reykjavík Nordica.  
Yfir sumartímann starfa 500 manns hjá fyrirtækinu.

Matreiðslumenn
Óskum eftir að ráða matreiðslumenn  
til sumarstarfa á Edduhótelin.  

Í störfunum felst m.a. yfirumsjón  
með eldhúsi, innkaupum og með-
ferð matvæla.

Umsóknir um störfin sendist á  
netfangið tryggvi@icehotels.is  
fyrir 1. mars nk.

Starfið felst í upplýsingagjöf, þjónustu og samskiptum við nemendur og kennara tækni- og verkfræðideildar. 
Deildarfulltrúi tilheyrir skrifstofu tækni- og verkfræðideildar og ber ábyrgð á samskiptum við ákveðinn hóp 
nemenda og kennara, en starfar einnig náið með forstöðumanni grunnnáms og ýmsum stoðdeildum innan HR. 

Leitað er að einstaklingi með háskólapróf (BA eða BSc), mjög góða tölvukunnáttu, öguð og skipulögð 
vinnubrögð, frumkvæði og hæfni til að forgangsraða, góða færni í íslensku og ensku og brennandi áhuga á að 
stuðla að enn betra námi í tækni- og verkfræðigreinum innan HR. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið appl@ru.is fyrir 3. mars og skulu innihalda kynningarbréf, starfsferilskrá, 
mynd og upplýsingar um umsagnaraðila. Nánari upplýsingar veita Sigrún Þorgeirsdóttir skrifstofustjóri 
(sigrunth@ru.is) og Ásta Bjarnadóttir framkvæmdastjóri mannauðs- og gæðasviðs (asta@ru.is).

STARF VIÐ HÁSKÓLANN 
Í REYKJAVÍK
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK AUGLÝSIR EFTIR 
DEILDARFULLTRÚA Í TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD

www.hr.is



Hafðu samband

Laus störf hjá Arion banka
Áhættustýring

Eignasafnsáhætta
Helstu verkefni sviðsins eru:

Hæfni og þekking:

Eiríkur Dór Jónsson,

eirikur.jonsson@arionbanki.is

Eiginfjárgreining
Helstu verkefni viðkomandi eru:

Hæfni og þekking:

Sigurbjörg Ólafsdóttir

sigurbjörg.olafsdottir@arionbanki.is

Lánastjóri áhættustýringar

Helstu verkefni viðkomandi eru

Hæfni og þekking

Gísli Óttarsson

gisli.ottarsson@arionbanki.is

Fjármálasvið - stjórnandi

Helstu verkefni eru

Hæfni og þekking

Eggert Teitsson

eggert.teitsson@arionbanki.is

Fyrirtækjaráðgjöf - 
lögfræðingur

Helstu verkefni:

Hæfni og þekking

Arnar Ragnarsson

arnar.ragnarsson@arionbanki.is

Innheimtudeild 
á Lögfræðisviði

Helstu verkefni

Hæfni og þekking

Jónas Hvannberg

jonas.hvannberg@arionbanki.is

Umsækjendur sæki um 
á vefsíðum bankans 
www.arionbanki.is.

Fullum trúnaði er heitið 
og öllum umsóknum 
verður svarað.

Umsóknarfrestur fyrir 
ofangreind störf er til og 
með 2. mars.
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Forstöðumaður Bókasafns Árborgar

Selfossi, Stokkseyri, Eyrarbakka

Fjölskyldumiðstöð Sveitarfélagsins Árborgar auglýsir stöðu 
forstöðumanns Bókasafns Árborgar lausa til umsóknar. Bókasafn 
Árborgar er staðsett á Selfossi og safnaútibú eru á Stokkseyri 
og Eyrarbakka. Á safninu á Selfossi er upplýsingamiðstöð yfi r 
sumartímann.  

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Stjórn og ábyrgð á daglegum rekstri, starfi  og fjármálum safnsins 
• Stjórn og ábyrgð á starfsmannamálum safnsins
• Vinna við gerð fjárhagsáætlunar í samvinnu við næsta yfi rmann
• Þátttaka í stefnumótun og samvinna við stofnanir á sviðinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði eða
 sambærilegt nám
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg 
• Þekking á tölvum og upplýsingaveitum tengdum bókasöfnum  
 æskileg 
• Sjálfstæði í starfi , frumkvæði  og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

Laun eru samkvæmt samningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skrifl ega til Andrésar Sigurvinssonar, 
verkefnisstjóra, Fjölskyldumiðstöð Árborgar, Austurvegi 2, 800 
Selfossi, merkt forstöðumaður Bókasafns Árborgar, eigi síðar en 
8. mars nk. eða með tölvupósti andres@arborg.is

Karlar eru hvattir til að sækja um starfi ð jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Margrét I. Ásgeirsdóttir, 
forstöðumaður Bókasafns Árborgar, netfang maras@arborg.is 
eða í síma 480 1980 og/eða Andrés Sigurvinsson, verkefnisstjóri 
íþrótta-, forvarna- og menningarmála, netfang  andres@arborg.is 
,eða í síma 480-1900.

Fjölskyldumiðstöð Árborgar veitir íbúum sveitarfélagsins þjónustu á sviði 
félags-, fræðslu-, íþrótta-, forvarna- og menningarmála með það að markmiði 
að efl a velferðarþjónustu sveitarfélagsins og skapa fjölskylduvænt samfélag. 
Umsækjendum er bent á að kynna sér heimasíðu sveitarfélagsins, http://www.
arborg.is, þar sem fi nna má margvíslegar upplýsingar um þjónustu og stefnu 
sveitarfélagins í málafl okkum sem tengjast fjölskyldunni með einum eða öðrum 
hætti. Á heimasíðunni er einnig að fi nna upplýsingar um fjölbreytta starfsemi 
Bókasafns Árborgar, s.s., barnastarf og bókasöfnin á Eyrarbakka og Stokkseyri.  

Yfi rþroskaþjálfi  
Óskað er eftir yfi rþroskaþjálfa í 100 % stöðu að 

sambýlinu Trönuhólum 1. 

Á samýlinu búa 5 einstaklingar með einhverfu, á 
aldrinum 19 til 40 ára.  Staðan veitist frá 1. apríl eða 
eftir samkomulagi. Nú er bæði um íbúðasambýli og 
herbergjasambýli að ræða í Trönuhólum 1. Stefnan er 
að öllum íbúum standi til boða íbúðir.  Þess vegna er 
mikil, krefjandi og skemmtileg vinna framundan. Nýr 
yfi rþroskaþjálfi  mun hafa yfi rumsjón með  skipulagningu 
á  innra starfi  staðarins. 

Helstu verkefni
• Símótun og uppbygging á innra skipulagi sambýlisins 
• Staðgengill  og aðstoðarmaður forstöðumanns 
• Ábyrgð á innra skipulagi heimilisins í samráði við 
 forstöðumann

Hæfniskröfur
• Þroskaþjálfamenntun
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Þekking og reynsla af vinnu með einhverfum
• Hæfni til að vinna  undir álagi
• Þekking í  skipulögðum og samræmdum vinnubrögðum

Nánari upplýsingar gefa Friðrik Atlason í síma 557-
9760/867-4738, netfang:fridrik@ssr.is, og Ingbjörg Elín 
í síma 577-9760, netfang: ingibjorge@ssr.is

Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og Þ.Í.
Unnt er að sækja um á www.ssr.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2010.

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun

 

sími: 511 1144

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um á heimasíðu okkar www.riotintoalcan.is.

Lærdómsríkt 
sumarstarf
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Rio Tinto Alcan 
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Umsóknarfrestur til mánudagsins 1. mars

Viltu starfa á fjölbreyttum vinnustað og tilheyra skemmtilegum 
hópi starfsmanna í sumar? Við hvetjum þig til að sækja um hjá okkur. 
Við ætlum að ráða ábyrga einstaklinga til ýmissa starfa á tímabilinu 
15. maí til 1. september, eða eftir samkomulagi.

Við leitum að duglegu og traustu fólki og 
leggjum áherslu á samvinnu og hæfni í 
mannlegum samskiptum. Allt nýtt starfsfólk 
fær markvissa þjálfun í upphafi  starfstíma, 
hvort sem það ræðst til starfa í kerskálum, 
steypuskála, mötuneyti, verkstæðum eða 
annars staðar.

Umsækjendurnir þurfa að vera orðnir 18 
ára eða verða það á árinu. Margir sumar-
starfsmenn munu vinna á þrískiptum 
8 klst. vöktum þar sem unnar eru 6 vaktir 
á 5 dögum með 5 daga vaktafríi á milli. 
Einnig verður ráðið sumarstarfsfólk sem 
mun vinna eftir öðru fyrirkomulagi.

Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf 
þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi  og gott upplýsingafl æði ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við setjum umhverfi s-, öryggis- og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfi ð og samfélagið sem við erum hluti af.

Sumarstörf í Straumsvík
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Hlutverk Flugstoða nú er að annast rekstur og uppbyggingu 
allra flugvalla og lendingarstaða á Íslandi, annarra en Keflavíkur-
flugvallar auk þess að annast alla flugleiðsöguþjónustu sem 
Ísland veitir fyrir alþjóðlegt flug og innanlands flug. Einnig að 
fara með réttindi og annast skuldbindingar íslenska ríkisins 

samkvæmt alþjóðasamþykktum, alþjóðasamningum eða samningum við önnur ríki þ.m.t. 
vegna Alþjóðaflugþjónustunnar. Nánari upplýsingar: www.flugstodir.is

Keflavíkurflugvöllur ohf. tók við rekstri Keflavíkurflugvallar og  
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar 1. janúar 2009 en félagið var stofnað  
til að annast rekstur, viðhald og uppbyggingu flugvallarins og flug-
stöðvarinnar. Félagið annast einnig flugleiðsöguþjónustu og þjónustu 
við flugrekendur, rekstur verslana með tollfrjálsar vörur og aðra 

starfsemi sem nauðsynlegt er að sé innan haftasvæðis flugverndar auk þess að sjá um 
hagnýtingu flugvallarins í þágu öryggis- og varnarmála og að stuðla að samvinnu við aðra 
aðila um aukna nýtingu flugvallarsvæðisins. Nánari upplýsingar: www.keflavikurflugvollur.is

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

Forstjóri
Sameinað félag Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf. óskar eftir að ráða  
forstjóra til starfa. Forstjóri mun hafa með höndum yfirstjórn sameinaðs félags og  
fara með daglega stjórn fyrirtækisins í umboði stjórnar og í samræmi við samþykkta 
stefnu. Forstjóri fer með yfirstjórn flugleiðsöguþjónustu, flugvallareksturs, tæknimála  
og stoðstarfsemi og ber ábyrgð á frekari viðskiptaþróun félagsins í samvinnu við  
framkvæmdastjóra sviða.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 

• Forstjóri mun m.a. bera ábyrgð á upp byggingu 
og stefnumótun hins nýja fyrirtækis í samráði við 
stjórn þess. 

• Forstjóri ber ábyrgð á starfsemi félagsins og 
dótturfélaga þess og að gerðar séu áætlanir um 
rekstur fyrirtækisins og framkvæmdir innan þess. 
Hann ber ábyrgð á að rekstrarfyrirmælum Flug-
málastjórnar Íslands sé framfylgt og að lögum, 
reglu gerðum og öðrum ytri kröfum í starfsemi 
fyrirtækisins sé fylgt. 

  

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Gerð er krafa um háskólapróf í verkfræði, viðskiptum eða 

lögfræði eða sambærilegum greinum sem nýtast í starfi. 
Framhaldsmenntun í viðkomandi greinum er æskileg. 

• Gerð er krafa um víðtæka reynslu af stjórnun verkefna og 
starfsmanna.

• Viðkomandi þarf að hafa mjög gott vald á íslenskri og enskri 
tungu. 

• Reynsla af rekstri fyrirtækja og/eða stofnana er nauðsynleg.
• Reynsla af sameiningu fyrirtækja og rekstrareininga er kostur. 
• Reynsla og þekking á flugtengdri starfsemi er kostur.
• Hæfni í mannlegum samskiptum er mjög mikilvæg.

Upplýsingar veitir
Þórir Þorvarðarson hjá Hagvangi í  
síma 520 4700 eða tölvupósti,  
thorir@hagvangur.is.

Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir.

Umsóknir og fylgigögn sendist á 
thorir@hagvangur.is eða á skrifstofu 
Hagvangs merkt: „Forstjóri Flug-Kef“.

Umsóknarfrestur er til og með 
3. mars nk.

 

Leitað er eftir kraftmiklum stjórnanda með víðtæka stjórnunarreynslu og framúrskarandi samskiptahæfileika.

Hann þarf að hafa mikinn framkvæmdavilja og metnað fyrir hönd  fyrirtækisins.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nýtt framsækið opinbert hlutafélag hefur verið stofnað og mun taka yfir hlutverk Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf.  
Tilgangur sameiningar innar er að efla og bæta þjónustu við flugfarþega, flugrekendur og aðra samstarfsaðila, innlenda og erlenda. 
Lögð verður áhersla á að samhæfa alla starfsemi sem heyrir undir sameinað félag. Hjá sameinuðu félagi munu starfa tæplega 700 
manns. Nýja félagið, sem hlotið hefur vinnuheitið Flug-Kef ohf., er stofnað samkvæmt heimild í lögum nr. 153/2009.

Sjóvá óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa á tjónasviði félagsins.
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem á auðvelt með að starfa sjálfstætt og takast á 
við krefjandi og fjölbreytt verkefni.

Starfssvið:

Ákvörðun bótaskyldu og uppgjör skaðabótamála vegna líkamstjóna

Umsagnir til málskotsnefndar ásamt ráðgjöf og samskiptum við starfsmenn, 
 viðskiptavini og lögmenn

Miðlun upplýsinga til starfsmanna og viðskiptavina ásamt tilfallandi verkefnum

Hæfniskröfur:

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði

Þekking og áhugi á vátrygginga- og skaðabótarétti

Sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt hæfileikum til upplýsingamiðlunar

Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að sýna frumkvæði og kraft í starfi

Mjög gott vald á rituðu máli

Nánari upplýsingar veitir Guðrún I. Guðlaugsdóttir, fræðslustjóri, í síma 440 2327. Umsókn 
skal fylla út á www.sjova.is, merkt „Lögfræðingur“ fyrir 1. mars 2010. 

Sjóvá er lei›andi félag sem leggur metna› sinn í a› tryggja ver›mætin í lífi fólks. Bo›i› er 
upp á gott starfsumhverfi fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn til a› 
eflast og flróast í starfi.

Lögfræðingur

SJÓVÁ |  KRINGLUNNI 5 |  103 REYKJAVÍK |  SÍMI 440 2000 |  FAX 440 2020 |  SJOVA.IS |  SJOVA@SJOVA.IS

sími: 511 1144
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Almenn störf (herbergjaþrif, þvottahús og aðstoð í eldhúsi)
Hæfniskröfur:
Þjónustulund og umhyggjusemi

Sumarstörf
á Fosshótelum
Fosshótel auglýsir eftir umsóknum í sumarstörf á eftirtöldum hótelum:
Baron, Suðurgötu & Garði (Reykjavík), Reykholti (Borgarfirði), Dalvík,
Húsavík, Laugum (S-Þing.), Vatnajökli (Höfn) og Mosfelli (Hellu).

ALLT KLÁRT
FYRIR ÞÍNA 
HEIMSÓKN!

V I N A L E G R I U M A L LT L A N D

Stöð 2 óskar eftir vönu og reynslumiklu fólki, 25 ára og eldri. Um er að ræða framtíðar- 
starf á skemmtilegum og lifandi vinnustað með góðum tekjumöguleikum fyrir rétta aðila.  
Unnið er á vöktum frá 14.00 – 22.00 eða 17.00 – 22.00. Eingöngu aðilar með reynslu 
í símasölu eða almennri sölumennsku koma til greina. 

Áhugasamir vinsamlegast sækið um á www.365.is. Störf hjá 365, merkt áskriftarsala.
Nánari upplýsingar veitir María Dungal í síma 5125110.

Reynslumiklir sölumenn óskast
til að selja skemmtilega vöru



Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk. Vinsamlega sækið um 
störfin á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs  

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa um 3800 
manns í fimm heimsálfum, þar af um 350 á Íslandi. 

hug- og verkviti

Málmiðnaðarmann

Rafvirkja

vantar í framleiðslu til að vinna við fjölbreytileg verkefni í smíði 
úr ryðfríu stáli, samsetningu, stillingu, prófun og frágang tækja 
og búnaðar í samvinnu við hönnuði. Helst er um að ræða TIG 
suðu og eru gerðar miklar kröfur um að unnið sé samkvæmt 
gæðastöðlum Marel. Suðumenn vinna í litlum, sjálfstæðum liðum 
sem bera sameiginlega ábyrgð á að ljúka framleiðslu hverrar vöru. 
Vinnuumhverfi er snyrtilegt og öryggi í fyrirrúmi.  

Menntun og reynsla: 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Pálsson, framleiðslustjóri, 
bjorn.palsson@marel.com í síma 563 8000.

Mannauðssérfræðing

Sérfræðing í tækjahugbúnaðargerð

vantar á Mannauðssvið. Viðkomandi mun einnig taka virkan þátt í 
alþjóðlegu teymi mannauðssérfræðinga Marel. Fyrst í stað er einnig 
um að ræða tímabundna afleysingu á sviði ráðninga, móttöku nýliða 
og þjálfunar. Við leitum að talnaglöggum einstaklingi með góða 
greiningarfærni sem á auðvelt með að miðla upplýsingum. Krafist er 
mjög góðrar enskukunnáttu og möguleika á að ferðast erlendis.

Í starfinu felst þróun og utanumhald:

gagna

Menntun og reynsla: 

og launastjórnunar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ylfa E. Jakobsdóttir, 
starfsþróunarstjóri, ylfa.jakobsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

vantar á Tækjahugbúnaðarsvið til að vinna við þróun hugbúnaðar 
fyrir grunnvélbúnað, stýritölvur og samskiptabúnað. Starfið krefst 
færni í hugbúnaðargerð undir rauntíma Linux stýrikerfi  þar sem 
m.a. er fengist við myndgreiningarkerfi, servobúnað, mælibúnað og 

með Linux dreifingu fyrir mismunandi örgjörva. Áhugasömum gefst 
kostur á að vinna með hópi sérfræðinga í teymi sem ber ábyrgð á og 
byggir upp þann tækjahugbúnað og stýrikerfi sem Marel notar um 
heim allan.

Menntun og reynsla: 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Þór Ólafsson, vörustjóri, 
jon.olafsson@marel.com, í síma 563 8000.

vantar í framleiðslu til að sinna fjölbreytilegum og krefjandi 
verkefnum við frágang rafbúnaðar fyrir fjölbreytt úrval 
framleiðsluvara Marel í samvinnu við hönnuði. Um er að ræða 
lagnavinnu en rafvirkjar sjá einnig um stillingu og prófun tækja 
og búnaðar. Rafvirkjar vinna í litlum, sjálfstæðum liðum sem 
bera sameiginlega ábyrgð á að ljúka framleiðslu hverrar vöru. 
Vinnuumhverfi er snyrtilegt og öryggi í fyrirrúmi. 

Menntun og reynsla: 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Pálsson, framleiðslustjóri, 
bjorn.palsson@marel.com, í síma 563 8000.

Við leitum að öflugum og traustum samstarfsfélögum  með 
mikinn áhuga á sínu fagsviði og góða færni í samskiptum.

Við leitum að konum og körlum,

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og 
gott félagslíf.

www.marel.com
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Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Veislan veisluþjónusta óskar eftir:
Starfsmann í smurbrauðsdeild 100% starf, 

íslensku kunnátta nauðsynleg
Þjónum í aukavinnu

Uppvaskara um helgar

Nánari upplýsingar um störfi n eru veittar í Veislunni á 
Austurströnd 12, Seltjarnarnesi, eða í síma 561-2031, 
einnig er hægt að senda tölvupóst á arny@veislan.is 

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Þjónusta 
við loftpressur

Sindri er verslunar- & þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla og verkfæra. Fyrirtækið var stofnað árið 1959 
og er hluti af Johan Rönning sem rekur, auk Sindra, verslunar- & þjónustufyrirtækin Johan Rönning, Rönning og Hebron. 
Hjá félaginu starfa 65 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, á Akureyri og Selfossi. Johan Rönning er þekktur fyrir að 
vera góður og eftirsóttur vinnustaður. 

Sindri leitar að starfsmanni til að þjónusta 
og selja Atlas Copco loftpressur og tengdan 
búnað. Starfið felur einnig í sér tækniráðgjöf 
og áframhaldandi uppbyggingu þjónustusviðs 
Sindra.

Menntun:
Vélfræðingur og/eða vélvirki með þekkingu 
á rafmagni og iðntölvum.

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og nákvæmni
• Öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð ensku- eða sænskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur

Upplýsingar um starfið veitir Ottó Ólafur 
Gunnarsson í síma 575 0000 eða 
oog@sindri.is.
Umsóknum skal skilað fyrir 3. mars.

Leitum að jákvæðum og duglegum einstaklingi 
til að verða hluti af öflugu hönnunarteymi.
Starfsreynsla, áræðni og gott vald á íslensku 
metum við sem kosti.  Áhugasamir eru hvattir 
til að senda inn umsóknir á pk@pk.is 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál.

PK ARKITEKTAR inna af hendi alla almenna 
arkitektaþjónustu,hönnun nýbygginga og innréttinga 
ásamt skipulagi byggða.
Við leggjum áherslu á frumleika, metnaðarfulla hönnun 
og fágaðar útfærslur í stóru sem smáu. Úrval verka má 
sjá á www.pk.is

ARKITEKT
óskum eftir að ráða arkitekt til starfa
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www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Smáraskóli
 • Dönskukennsla vegna fæðingarorlofs
Lindaskóli
 • Dægradvöl, 50% starf
Sundlaug Kópavogs
 • Baðverðir kvenna
Bæjarskrifstofur
 • Þrif og eldhús, dagvinna, ný störf 

Nánari upplýsingar á nýjum umsóknavef:

LAUS STÖRF

NÝR UMSÓKNAVEFUR 
á www.kopavogur.is 

Áhugasamir geta sótt um starfið á heimasíðu félagsins, 
www.vakahf.is eða sent póst á starf@vakahf.is

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Við úrvinnslu bíla eru öll spilliefni losuð á viður-
kenndan hátt og nothæfir bílapartar teknir úr.

Hæfniskröfur:
· Íslenskukunnátta.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Öguð vinnubrögð.
·  Stundvísi og snyrtimennska.

Stærri og betri VAKA
óskar eftir starfsmanni
í úrvinnslu bíla

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og  
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði, 
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og  
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum 
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að 
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Verkefnastjóri
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum og Fisktækniskólinn 
óska eftir að ráða verkefnastjóra með aðstöðu í Grindavík í 
fullt starf.

Meðal verkefna:
• Ráðgjöf og þjálfun 
• Skipuleggja námskeið
• Aðstoða fyrirtæki við að útbúa námskeið 
• Mat á raunfærni
• Ýmis verkefni tengd menntun og þjálfun í sjávarútvegi
• Ýmis önnur verkefni samkvæmt samkomulagi

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun
• Gjarnan þekking á sjávarútvegi og vinnslu sjávarafurða
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum er sjálfseignastofnun 
sem hefur sem markmið að efl a endur- og símenntun á 
Suðurnesjum. Miðstöðin  skal leitast við að greina þarfi r 
fyrir fræðslu á þjónustusvæði sínu og einbeita sér jafnt að 
atvinnulífi nu sem og einstaklingum.  

Fisktækniskólinn er samstarfsverkefni fræðsluaðila á 
Suðurnesjum, sveitarfélaga, fyrirtækja í sjávarútvegi og 
stéttarfélaga og hefur að markmiði að efl a og styrkja 
grunnmenntun á sviði veiða, vinnslu og fi skeldi. 

Umsóknarfrestur um starfi ð er til 24. febrúar.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Ólafur Jón Arnbjörnsson, 
í síma 8946046 og einnig má senda inn fyrirspurn/umsókn 
á netfang olijon@fss.is

SÍMI 440 1000
WWW.N1.ISN1 er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði bílatengdrar starfsemi fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Hæfniskröfur:

 Samskiptafærni
 Þjónustulund
  Stundvísi og reglusemi
 Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

N1 óskar eftir að ráða vaktstjóra og almenna starfsmenn 
á næturvaktir í Háholti, Mosfellsbæ.

Liðsmenn óskast

Nánari upplýsingar veitir Grétar Örn Sigurðsson, stöðvarstjóri, í síma 566 6750. 
Áhugasamir geta sótt um starfið á www.n1.is eða sent tölvupóst á atvinna@n1.is.

Helstu verkefni:
 Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
 Stjórnun starfsmanna á vaktinni
 Vaktauppgjör
 Áfylling og þrif
 Önnur tilfallandi verkefni

Vaktstjórar

Hæfniskröfur:

 Samskiptafærni
 Þjónustulund
  Stundvísi og reglusemi
 Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Helstu verkefni:
 Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
 Áfylling og þrif
 Önnur tilfallandi verkefni

Almennir starfsmenn

Jobb i Norge for skandinavisk-
talende sykepleiere!

Walldén Bemanning AS søker kreative og eventyr-
lystne sykepleiere og hjelpepleiere.

Walldén Bemanning AS er lokalisert i Trondheim, 
Norge. Vi rekrutterer norske og utenlandske sykepleiere 
og hjelpepleiere for fast jobb og sesongarbeid (som-
mer, jul og påske) i Norge. Vi tilbyr gode betingelser, 
kreativt arbeidsmiljø og nye utfordringer for Skandi-
navisktalende (Norsk, Svensk eller Dansk) sykepleiere 
og hjelpepleiere. Alle gjennomgår en lønnet praksispe-
riode for oppgradering og fi npuss av språk.
I tillegg til norsk tariffl ønn dekker vi jevnlige reiser
mellom hjemland og oppdragssted og bolig i Norge, 
inkl. elektrisitet og internett etc.

Vil du vite mer? 
Ta kontakt med oss på telefon eller mail. 
Vår kontaktperson er Tommy Iversen.
Tlf: +47 922 64 983, mail: tommy@wbas.no 

Walldén 
Bemanning AS

Haakon VII’s gt. 27
7041 Trondheim
Norge

Telefon: +47 73 90 18 00
Telefaks: +47 73 90 18 01
E-post: tommy@wbas.no

sími: 511 1144



 20. febrúar 2010  LAUGARDAGUR12

Starfslýsing:

· Móttaka viðskiptavina og sala á vörum í verslun.
· Símsvörun og sala í gegnum síma.
· Umsjón á verslun, vörum og verðmerkingum.
· Útskrift pantana úr vefverslun og umsjón á henni.
· Umsjón með stimplapöntunum og frágangur stimpla.
· Önnur tilfallandi störf.

Óskum eftir duglegum sölumanni
í rekstrarvöruafgreiðslu okkar.

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf.

Sérfræðingur á skrifstofu yfi rstjórnar
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til 
umsókn ar starf sérfræðings á skrifstofu 

yfi rstjórnar ráðuneytisins

Starfssvið: Starfi ð felst í sérfræðivinnu á skrifstofu yfi r-
stjórnar, m.a. upplýsingamiðlun, afgreiðslu erinda, gagna- 
og tölvuvinnslu, umsjón með fundum og skipu lagningu 
funda, ritun fundargerða og önnur verkefni sem undir 
skrifstofuna og ráðuneytið heyra.

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun sem 
nýtist í stafi  eða sambærileg menntun. Gerð er krafa um 
mjög góða tölvukunnáttu, góða íslenskukunnáttu, góða 
enskukunnáttu og kunnáttu í einu öðru Norðurlandamáli. 
Nauðsynlegt er að umsækjandi búi yfi r hæfni í mann-
legum samskiptum og geti unnið undir álagi. Viðkom-
andi þarf að geta unnið sjálfstætt, vera skipulagður í 
vinnu brögðum, metnaðarfullur, geta sýnt frumkvæði og 
eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar í starfi . Þá er 
æskilegt að viðkomandi hafi  þekkingu af starfsemi og rekstri 
ríkisstofnana og þekkingu á stjórnsýslunni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Konur, jafnt sem 
karlar, eru hvött til að sækja um starfi ð.

Upplýsingar um starfi ð veita Berglind Ásgeirsdóttir, 
ráðuneytisstjóri (berglind.asgeirsdottir@hbr.stjr.is) og 
Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofustjóri (sigurjon.ingi.
haraldsson@hbr.stjr.is).

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 3, 150 Reykja vík 
eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar en 8. mars 2010.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Okkur vantar starfsfólk í úra- og 
skartgripaverslunum okkar.

Í boði er:
• Hlutastarf með dag- og/eða helgarvöktum
• Vinna í lífl egu umhverfi  með skemmtilega vöru

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund
• Heiðarleiki í starfi 
• Samviskusemi
• Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg

Jón og Óskar er ein glæsilegasta úra- og skartgripa-
verslun landsins og rekur verslanir við Laugaveg 
í Smáralind og Kringlunni.

Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið 
jonogoskar@jonogoskar.is

Bláa Lónið hf. óskar eftir að ráða vörustjóra
Umræddur aðili þarf að búa yfir jákvæðu viðhorfi, 
vera reiðubúinn að axla ábyrgð og takast á við 
krefjandi verkefni í spennandi alþjóðlegu umhverfi.

Vörustjóri (Logistics Manager)

Starfssvið:
• Innkaup og birgðastýring Blue Lagoon húðvara
• Eftirlit með veltuhraða, birgðaverðmætum, aldursgreiningu  
 birgða og gerð birgðaskýrslna
• Gerð framleiðsluáætlana og stjórnun pantanaferla
• Skipulagning og umsjón flutninga/dreifingar
• Umsjón með birgðaskráningarkerfi
• Eftirlit, samskipti og samningagerð við birgja, endursöluaðila,
 flutningsaðila og vöruhús Bláa Lónsins hér heima
 og erlendis

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, reynsla af vörustjórnun  
 nauðsynleg
• Greiningarhæfni, góð tölvukunnátta og þekking
 á Navision er kostur
• Góð enskukunnátta, bæði í ræðu og riti
• Góðir samskiptahæfileikar, nákvæmni og sjálfstæði
 í vinnubrögðum
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar
Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn 
ásamt ferilsskrá á netfangið eyrun@bluelagoon.is

Bláa Lónið er reyklaus vinnustaður.

Þekkt tískuvöruverslun leitar eftir öfl ugum og hressum konum 
í góðan hóp starfsmanna. 

Starfssvið:
•  Þjónusta, sala og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur og eiginleikar:
•  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Afburða þjónustulund
•  Góðir söluhæfi leikar
•  Áhugi á tísku, fólki og fatnaði
•  Heiðarleiki, snyrtimennska og metnaður í starfi 

Áhugasamir sendið ferilskrá, mynd og kynningarbréf 
á tiskuverslunin@gmail.com fyrir 27. febrúar.

Hefur þú brennandi áhuga á 
tísku og fólki?

Forstöðumaður Bókasafns Árborgar

Selfossi, Stokkseyri, Eyrarbakka

Fjölskyldumiðstöð Sveitarfélagsins Árborgar auglýsir stöðu 
forstöðumanns Bókasafns Árborgar lausa til umsóknar. Bókasafn 
Árborgar er staðsett á Selfossi og safnaútibú eru á Stokkseyri 
og Eyrarbakka. Á safninu á Selfossi er upplýsingamiðstöð yfi r 
sumartímann.  

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Stjórn og ábyrgð á daglegum rekstri, starfi  og fjármálum safnsins 
• Stjórn og ábyrgð á starfsmannamálum safnsins
• Vinna við gerð fjárhagsáætlunar í samvinnu við næsta yfi rmann
• Þátttaka í stefnumótun og samvinna við stofnanir á sviðinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði eða
 sambærilegt nám
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg 
• Þekking á tölvum og upplýsingaveitum tengdum bókasöfnum  
 æskileg 
• Sjálfstæði í starfi , frumkvæði  og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund

Laun eru samkvæmt samningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist skrifl ega til Andrésar Sigurvinssonar, 
verkefnisstjóra, Fjölskyldumiðstöð Árborgar, Austurvegi 2, 800 
Selfossi, merkt forstöðumaður Bókasafns Árborgar, eigi síðar en 
8. mars nk. eða með tölvupósti andres@arborg.is

Karlar eru hvattir til að sækja um starfi ð jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Margrét I. Ásgeirsdóttir, 
forstöðumaður Bókasafns Árborgar, netfang maras@arborg.is 
eða í síma 480 1980 og/eða Andrés Sigurvinsson, verkefnisstjóri 
íþrótta-, forvarna- og menningarmála, netfang  andres@arborg.is 
,eða í síma 480-1900.

Fjölskyldumiðstöð Árborgar veitir íbúum sveitarfélagsins þjónustu á sviði 
félags-, fræðslu-, íþrótta-, forvarna- og menningarmála með það að markmiði 
að efl a velferðarþjónustu sveitarfélagsins og skapa fjölskylduvænt samfélag. 
Umsækjendum er bent á að kynna sér heimasíðu sveitarfélagsins, http://www.
arborg.is, þar sem fi nna má margvíslegar upplýsingar um þjónustu og stefnu 
sveitarfélagins í málafl okkum sem tengjast fjölskyldunni með einum eða öðrum 
hætti. Á heimasíðunni er einnig að fi nna upplýsingar um fjölbreytta starfsemi 
Bókasafns Árborgar, s.s., barnastarf og bókasöfnin á Eyrarbakka og Stokkseyri.  

Yfi rþroskaþjálfi  
Óskað er eftir yfi rþroskaþjálfa í 100 % stöðu að 

sambýlinu Trönuhólum 1. 

Á samýlinu búa 5 einstaklingar með einhverfu, á 
aldrinum 19 til 40 ára.  Staðan veitist frá 1. apríl eða 
eftir samkomulagi. Nú er bæði um íbúðasambýli og 
herbergjasambýli að ræða í Trönuhólum 1. Stefnan er 
að öllum íbúum standi til boða íbúðir.  Þess vegna er 
mikil, krefjandi og skemmtileg vinna framundan. Nýr 
yfi rþroskaþjálfi  mun hafa yfi rumsjón með  skipulagningu 
á  innra starfi  staðarins. 

Helstu verkefni
• Símótun og uppbygging á innra skipulagi sambýlisins 
• Staðgengill  og aðstoðarmaður forstöðumanns 
• Ábyrgð á innra skipulagi heimilisins í samráði við 
 forstöðumann

Hæfniskröfur
• Þroskaþjálfamenntun
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Þekking og reynsla af vinnu með einhverfum
• Hæfni til að vinna  undir álagi
• Þekking í  skipulögðum og samræmdum vinnubrögðum

Nánari upplýsingar gefa Friðrik Atlason í síma 557-
9760/867-4738, netfang:fridrik@ssr.is, og Ingbjörg Elín 
í síma 577-9760, netfang: ingibjorge@ssr.is

Launakjör eru samkvæmt samningum ríkisins og Þ.Í.
Unnt er að sækja um á www.ssr.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2010.

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun
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Félagsfundur
Félagsfundur Sjálfsbjargar félags fatlaðra á 
höfuðborgarsvæðinu verður haldinn þriðjudaginn 
23. febrúar kl. 20:00 í félagsheimili Sjálfsbjargar, 
Hátúni 12.

Fundarefni: “Upphaf notendastýrðrar þjónustu 
á Íslandi”

Freyja Haraldsdóttir og Vilborg Jóhannsdótt-
ir munu fl ytja fyrirlestur um hugmyndafræði sjálfstæðs lífs og 
nýjustu niðurstöður íslenskra rannsókna á upplifun fatlaðs fólks 
af hefðbundnu þjónustukerfi  og reynslu fatlaðs fólks af notkun 
beingreiðslna.

Almennar umræður og fyrirspurnir að fyrirlestri loknum.

                     Allir velkomnir -  Fjölmennum

Stjórnin

Samkvæmt 32. gr. laga Félags íslenskra rafvirkja skal 
fara fram allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör stjórnar 
og trúnaðarráðs.

Með hliðsjón að framansögðu tilkynnist hér með 
að framboðsfrestur hefur verið ákveðinn til kl. 12.00 
föstudaginn 19. mars 2010 og ber að skila tillögum 
ásamt meðmælendum fyrir þann tíma á skrifstofu 
félagsins.

Hverjum framboðslista skulu fylgja skrifl eg meðmæli 
minnst 154 fullgildra félagsmanna

Reykjavík 20. febrúar 2010. 

Stjórn Félags íslenskra rafvirkja

Tilkynning um framboðsfrest 
til stjórnarkjörs

Bandalag kvenna í Reykjavík, 
Kvenfélagasamband Íslands og 

Kvenréttindafélag Íslands 
bjóða til kaffi fundar á Hallveigarstöðum, 
sunnudaginn 21. febrúar kl. 15.00-17.00

Dagskrá:
 • Kynning á átakinu Öðlingurinn (www.odlingurinn.is)
 • Kvennafrídagurinn 25. október 2010: Helga Guðrún  
 Jónasdóttir, varaformaður KRFÍ
 • Húfuverkefni Kvenfélagasambands Íslands: Sigurlaug  
 Viborg, forseti KÍ og Guðrún Eggertsdóttir, yfi rljósmóðir á  
 LSH kynna
 • Útigangsfólk í Reykjavík: Helga Þórey Björnsdóttir 
 mannfræðingur kynnir rannsókn sína

Fundarstjóri: Margrét K. Sverrisdóttir, formaður KRFÍ

Allir velkomnir

Háskólasetrið á Hornafi rði

Svæðisráð vestursvæðis Vatnajökuls-
þjóðgarðs boðar til kynningarfunda 

um drög að verndar áætlun fyrir 
Vatnajökulsþjóðgarð

Undanfarna mánuði hefur staðið yfi r vinna við gerð verndar-
áætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Efni hennar er fjölþætt og 
tekur jafnt til verndunar og nýtingar á því landi sem tilheyrir 
þjóðgarðinum. 

Fundirnir verða haldnir sem hér segir:
Þriðjudaginn 23. febrúar í Kirkjuhvoli, Kirkjubæjarklaustri
Miðvikudaginn 3. mars í Tunguseli, Skaftártungu
Fimmtudaginn 4. mars á Laugalandi í Holtum

Fundirnir hefjast klukkan 20:00.

Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu Kirkjubæ-
jarstofu, www.kbkl.is

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í hestakerru 5 til 6 hesta, árgerð 2008, smíðuð á Íslandi 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (útboð 
tjónabíla) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 23. feb. 2010. Kerran er til 
sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2 110 Reykjavík á opnun-
artíma (frá 8.30 til 16.30 virka daga)

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Faxafl óahafnir sf. og húsfélagið Grandagarði 8 
óska eftir tilboðum í verkið:

Grandagarður 8
gatna- og lóðarframkvæmd. 

Verkið felst í endurgerð á gangstétt, bílastæðum ofl . 
við Grandagarð 8. Helstu verkþættir eru hellulagnir, 
malbikun,  rafl ýsing, fráveitu- og snjó-bræðslulagnir 
ásamt tengingu á snjóbæðslu og rafl ýsingu inni í 
húsnæðinu. Verklok eru 1. júní 2010.

Magntölur eru helstar:
• Upprif á svæðum              1.160 m2

• Hellulagnir                                     850 m2

• Malbikun, 6 cm.                             360 m2

• Snjóbrædd svæði                          650 m2

• Frárennslislagnir                            100 m.
• Ljósamöstur, og ljsósaklakkar         20 stk

Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni 
Hnit h.f., Háaleitisbraut 58–60, 108 Reykjavík frá 
og með þriðjudeginum 23. febrúar n.k. á 5.000 kr. 
hvert eintak.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxafl óa-
hafna sf., Tryggvagötu 17, á 4. hæð, í síðasta 
lagi þriðju daginn 9. mars 2010, fyrir klukkan 
11:00. 

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxafl óahafna 
sf. þriðjudaginn 9. mars 2010, klukkan 11:00.

Útboð

Stuðningshópur FEF 
fyrir ungar verðandi mæður

Verkefnið  Meðganga  Móðir  Barn  hóf göngu sína árið 2007. 
Þriðji hópurinn  byrjar  4.  mars  n.k. og er fyrir verðandi mæður á 

aldrinum 15 til 35 ára.

Boðið  er  upp  á fræðslu og stuðning í notalegu umhverfi  
þátttakendum að kostnaðarlausu. Ef óskað er eftir frekari upplýsingum  
þá hafðu samband við skrifstofu Félags einstæðra foreldra  s. 55 11 8 22 

eða sendu póst á tölvupóstfangið oktavia@fef.is
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Aðalfundur ICEPRO 2010
Aðalfundur ICEPRO verður haldinn í Skála (Yale) á Hótel 
Sögu, mánudaginn 22. febrúar og hefst hann kl. 12:00. 

Gylfi  Magnússon efnahags- og viðskiptaráðherra fl ytur 
ávarp og afhendir EDI-bikarinn, því fyrirtæki eða stofnun 
sem skarað hefur fram úr í rafrænum viðskiptum á liðnu 
ári. Þetta er í fjórtánda sinn sem bikarinn er afhentur. 

Þórólfur Árnason stjórnarformaður FLUG-KEF ohf. fl ytur 
ræðuna: Burt með vasabókhald og skúffupeninga – 
nýtum rafræna reikninga til að efl a gagnsæ vinnubrögð. 

Síðan taka við hefðbundin aðalfundarstörf.

Listskreytingasjóður ríkisins 
auglýsir eftir umsóknum um 
styrki úr sjóðnum árið 2010.

Umsóknareyðublað og allar nánari upplýsingar 
er að fi nna á heimasíðu sjóðsins: 

www.listskreytingasjodur.is og í síma 551 1346. 

Umsóknarfrestur er til 1. mars  2010. 

Til leigu

Fundir

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Opið hús

Hulduland 11- jarðhæð með garði
OPIÐ HÚS MILLI KL. 17 OG 18 Á SUNNUDAG. VERIÐ VELKOMIN!

Björt og falleg íbúð á þessum vinsæla stað í Fossvogi. Stór og góð stofa og 
tvö svefnherbergi. Sérlega góður afgirtur sérgarður með stórri timburverönd.  
Verð 23,8 millj.  Nánari upplýsinagar veitir Einar Guðmundsson löggiltur
fasteignasali s. 896-8767

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is
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Óskum eftir glæsilegu einbýlishúsi til 
leigu fyrir erlendan aðila. Leiguverð má 
vera allt að 2.500 evrur á mánuði fyrir 
rétta eign. 

Einbýli - Langtímaleiga 
- Erlendur aðili 

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

Sýnum þetta vandaða 228.5 fm einbýlis/tengihús á fallegum útsýnisstað. Að innan er 
húsið tilb. til innréttinga og sandspartlað. Neðri hæð: Anddyri, innangengt í bílskúr 

sem er tvöfaldur. Hol, 2 svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi, útgengið. Efri hæð. 
Stofa og eldhús eitt stórt rými 48,1 fm og útgengið úr borðstofu á 11,6 fm svalir. 2 

svefnherbergi og baðherbergi. Áhvílandi: 21,8 millj. Íbúðalánasjóður. gr.byrði ca 100 
þús. pr. mán. Verð aðeins 36,5 m. Bárður 896-5221 og Þórarinn 844-6353

HAMRAKÓR 10 KÓP – FRÁB. KAUP.
Opið hús Laugard. og Sunnud.kl 13-14

Opið hús

Síðumúli 30
105 Reykjavík
TIL LEIGU - SÍÐUMÚLI 30, REYKJAVÍK

Stærð: 4421 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 0

Verð: 0

TIL LEIGU -- GLÆSILEGT, MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 4421 FERMETRA VERSLUNAR OG SKRIFSTOFU
HÚSNÆÐI Á TVEIMUR HÆÐUM VIÐ SÍÐUMÚLA 30 Í RVÍK. FRÁBÆR STAÐSETNING FYRIR
VERSLUN, SPILAVÍTI EÐA HVAÐ SEM ER.. EINNIG HÆGT AÐ LEIGJA HÚSNÆÐI ÚT Í TVEIM
HLUTUM..

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR: GUNNAR Í SÍMA 822 3702 eða gv@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

FRÁBÆRT LEIGUHÚSNÆÐI

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

Til sýnis og sölu þetta glæsilega einbýslishús á 
einni hæð. Húsið er mjög vandað og er með 
sérsmíðuðum innréttingum og glæsilegum tækjum. 
Góður garður með garðstofu og heitum potti. 

Möguleiki á skipti á minni eign. Eign í sérfl okki. 
Verð 69,8 millj. Opið hús í dag á milli kl.2-3. 
Björn sýnir : s: 7719432.

Fagrahæð 3- Garðabæ
Opið hús í dag 14.00-15.00

Opið hús

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.:

Sölufulltrúi:
Jóna María Hafsteinsdóttir

jmh@365.is
sími 512 5473

Miðvikudaga
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Óskum eftir einbýli/ raðhúsi 
með bílskúr til langtímaleigu, 
helst í Árbæ eða nágrenni.  
Allar eignir skoðaðar.

Nánari upplýsingar veitir Elín 
Viðarsdóttir löggiltur fasteignsali 
í síma 695-8905.

Einbýli til leigu óskast:

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 

S í m i :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k •  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Opið hús

Stórt og mikið samtals 339,5 fm einbýlishús með rúmgóðri aukaíbúð 
á jarðhæð.  Á aðalhæðinni eru 4-5 svefnherrbergi og 2-3 stofur. arinn í stofu. 

Tvöfaldur bílskúr. Um er að ræða steypt einbýlishús á tveimur hæðum. 
V. 57,9 m. Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Geir Pálsson í síma 892-3686.

OPIÐ HÚS Í MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00 

Sævangur 47 
- tvær íbúðir

Inngangur einnig á bakhlið Opið og bjart vinnurými 

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Frekari upplýsingar veitir 
Halldór Jensson
840 2100 – halldor@reitir.is

www.reitir.is

TIL LEIGU

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yfi r að 
ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

Laugavegur 182
105 Reykjavík

 Húsið að Laugavegi 182 er vel staðsett og er jafnframt eitt af kennileitum borgarinnar

Um er að ræða 733m2 skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð á einum 
besta stað í Reykjavík. Hæðin skiptist í móttöku, skrifstofur, tvö
fundarherbergi, eldhús og tvö opin vinnurými. Steinteppi er á
gólfum. Hægt er að skipta húsnæðinu í minni einingar. Við aðstoðum
þig við að aðlaga húsnæðið að þörfum þíns fyrirtækis. Möguleiki 
á bílastæðum í lokaðri bílageymslu. Glæsilegt útsýni.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI – FRÁBÆR STAÐSETNING

Blaðberinn
bíður þín

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...
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Berjabraut 12
270 Mosfellsbær
Glæsilegur bústaður við Berjabraut

Stærð: 83,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 23.850.000

Verð: 15.900.000

Einn glæsilegasti bústaðurinn við Berjabraut í Kjósí (í landi Háls).  Nýtt og vandað 83,2fm heilsárshús á
tveimur hæðum.  Fallegt hús og mikil lofthæð í stofu.  Gólfplata er steypt með hita í.  Húsið er um 67fm
að grunnfleti, með 16fm svefnlofti/setustofu og góðum palli.  Auðvelt er að bæta við svefnherbergjum á
efri hæð ef áhugi er fyrir hendi.  Mjög veðursæll staður og einstakt útsýni yfir Hvalfjörðinn.
Allar frekari upplýsingar gefur Bergur Steingrímsson s. 896 6751 eða bergurst@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14.00-14.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

Heimilisfang Hringbraut 90.
107 Reykjavík
Íbúðin er laus 

Stærð: 73,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1931

Brunabótamat: 13.150.000

Verð: 15.900.000

REMAX LIND og Gylfi kynna fallega og nokkuð endurnýjaða íbuð við Hringbraut 90. Húsið hefur verið
haldið vel til og var þak tekið í gegn fyrir nokkrum árum, einnig er búið að taka glugga í gegn. Nýleg
teppi eru á sameign og gangar nýlega málaðir. Þetta er tilvalin sem fyrsta eign. Gott skipulag er á
íbúðinni og nýtist hun mjög vel. Upplysingar í s. 7704040 eða gylfi@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Opið
Hús

Laugardaginn 20/2 milli kl 16-16.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

770 4040

Kiðjaberg
801 Selfoss
Glæsilegt sumarhús í Kiðjabergi

Stærð: 103 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2010

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 0

Mjög fallegt sumarhús í landi Kiðjabergs, einstök staðsetning innst í botnlanga með óheftu útsýni.
Húsið er 103fm timburhús, með steyptum sökklum, gólfplötu, strompi og innveggjum. Lagnir steyptar í
plötu. Verönd allan hringinn með þaki yfir. Bílskúr, tvö baðherbergi með sturtu. Mahogny gluggar og
hurðir ásamt ál rennihurðum. Hurðir út úr öllum herbergjum. Seljandi óskar eftir tilboði í eignina. Húsið
er rúmlega fokhelt í dag. Uppl. gefur Bergur Steingrímsson s. 896 6751, bergurst@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur Steingrímsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Rúmlega fokhelt í dag

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

Laugavegur 40
101 Reykjavík
Til sölu þakíbúð í hjarta miðbæjar

Stærð: 78,1 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.400.000

Verð: 28.500.000

RE/MAX  SENTER  kynnir  til  sölu  78,1  fm  2ja  herbergja  glæsileg  ibúð  á  tveimur  hæðum  í  nýlegu  húsi  við
laugaveg, ibúðin skiptist í  anddyri,stofu/eldhús, svefnherbergi,  baðherbergi og sér geymslu. Glæsilegt útsýni
er úr ibúð.
Nánari lýsing : Við inngang er anddyri, þar er eikarparket, rúmgott baðherbergi með sturtuklefa sem er lagður
mosaikflísum og með glerhurð,  aðrir  veggir  eru máladir,  upphengt salerni,  hvít  innrétting er  á baði.  Stofa er
með mikilli lofthæð, eikarperket er á golfi, úr stofu er gengið út á svalir sem snúa að laugavegi, tvöföld hurð er
út  á  svalir.  Eldhús  er  opið  í  stofu,  innrétting  er  hvítlökkuð  með  granítborðplötu  og  granít  á  milli  skápa,
helluborði,  bakaraofni  og  vaski.  Góður  stigi  er  upp  á  efri  hæð,  þar  er  eitt  svefnherbergi  sem  er  lagt
eikarparketi, einnig eru góðir skápar, úr svefnherbergi er gengið út á stórar suður svalir, þar er heitur pottur og
mikið  útsýni.  Allar  upplýsingar  veitir  Óskar  í  síma  773-6720

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið hús á sunnudag kl 14.00 - 15.00     

899 6753

8622001

Heimilisfang Lyngdalur 8.
190 Vogum
Stórglæsilegt einbýli í Vogum

Stærð: 242 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000

Stórglæsilegt hús til sölu í Vogum Vatnsleysuströnd.( Lyngdalur 8 )
Húsið er staðsett í botngötu og í útjaðri bæjarins og er með náttúruna í bakgarðinum.Í húsinu eru 5
svefnherbergi, 2 baðherbergi og 2 stofur og sjónvarpshol. Einnig er rúmgóð forstofa, sólstofa,
þvottahús og bílskúr með góðu geymslu lofti.  Hiti er í öllum gólfum og um allt húsið eru góðar
tengingar fyrir internet og sjónvarp.Ath ýmis skipti koma til greina upplysingar í s. 7704040

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Bókið skoðun s. 7704040

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

770 4040

Naustabryggja 5
110 Reykjavík
Til sölu glæsileg þakíbúð

Stærð: 125,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 32.610.000

Verð: 27.600.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:  Glæsilega  íbúð  á  tveimur  hæðum í  bryggjuhverfinu  við  Grafarvog.  Íbúðin  er  á
tveimur efstu hæðum hússins. Íbúðinni fylgir stæði í lokðari bílageymslu. Íbúðin skiptist þannig, á neðri hæð er
eldhús,  stofa,  forstofa,  tvö  svefnherbergi,  baðherbergi  og  þvottahús.  Á  efri  hæðinni  er  svefnherbergi,
baðherbergi, sjónvarpsstofa. Geymsla í kjallara. Mikil lofthæð er í íbúðinni . Fallegt útsýni, vestur svalir.
Nánari  lýsing:  Gengið er  upp á þriðju hæð þar sem inngangur er  í  íbúðina.  Komið er inn í  flísalagt  anddyri.
Eldhúsið er opið og rúmgott. Svalir eru út frá eldhúsinu á neðri hæðinni. Stofan er rúmgóð með mikla lofthæð.
Baðherbergið er með baðkari og innréttingu. Þvottahús er á neðri hæðinni. Parket er á gólfum stofunnar og
herbergjanna en flísar á öðrum gólfum.
Gengið er upp stiga upp á efri hæðina. Á efri hæðinni er sjónvarpshol svefn/skrifstofuherbergi og baðherbergi
með sturtu.
Falleg  íbúð  með  mikla  lofthæð  á  rólegum  stað.  Allar  upplýsingar  gefur  Kristín  í  síma  822-6800

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Kristín Reynisd.
Sölufulltrúi

kristinr@remax.is

Opið hús sunnudag milli 15.00-16.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

822 6800

Framúrskarandi sölufulltrúar 
    – framúrskarandi árangur.  

Enginn í  heiminum selur f leir i  fasteignir en RE/MAX

Enginn í  heiminum selur f leir i  fasteignir en RE/MAX
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Toyota Avensis árg. ‘06 ek. 80þ. 17“ álf-
elgur, topplúga og samlitaður. Ásett v. 
2.690.000. Tilboð óskast. S. 698 0792.

Ford Mondeo Giha ‘02 Ssk., ek. 89 
þ.km. í góðu lagi Ásett v. 1170þ. Tilb. 
970þ.Uppl.í síma 896 1422 eða netf.
kristjansg@internet.is

Hyundai Getz árg. ‘08 ek. 32þ. Nýjar 
álfel. & sumard. Vetrard. á felgum fylgja. 
Mjög sparneytinn og góður bíll. Ásett 
v. 1490þ. Tilboð 1200þ. stgr. S. 823 
1656, Óli.

Suzuki SX4 ‘07 ssk., ek. 64 þ.km. Val 
um framdrif eða 4x4 og driflæsingu 
Skemmmtilegur bíll á 2 millj.stgr.Uppl.
í síma 896 1422 eða netf.kristjansg@
internet.is 

VW Caddy ‘07 bsk. disel ek. 42þ.km. 
Sparneytinn og vel með farinn bíll. Stgr. 
verð 1900þ. Uppl.í síma 896 1422 eða 
netf. kristjansg@internet.is

Til sölu Nissan Navara LE, árg. ‘08, ek. 
46.000 km., 33’’ AT-breyting, sjálfskipt-
ur, dísel, leður og þaklúga. Þakbogar, 
kastarar í stuðara, dráttarkrókur, pallhús, 
heithúðaður pallur, góð heilsársdekk, 
aksturstalva, 100% driflæsing að aftan 
ofl. Mjög vel með farinn bíll, skoðaður 
og í ábyrgð. Ásett verð; 4.290.000,- kr. 
Ekkert áhvílandi, skoða skipti á ódýrari . 
Uppl. í síma 663-4455

Renault Scenic RN árg. ‘03. TILBOÐ 
720.000. Nýskoðaður ‘11, ek. 93 þ.km. 
bensín, beinsk(5), 1600cc. (listav. 
930.000). Uppl. 862 2290

Nissan Terrano II Special Edition, ekinn 
180 þkm, álfelgur, topplúga, 7 manna, 
31“ dekk, Rafmagn í öllu, 2,4L bensín. 
Verð 650 þús kr Hægt að fá á VISA eða 
EURO raðgreiðslum. Skipti möguleg á 
ódýrari bíl eða mótorhjóli Upplýsingar 
veitir Ásgeir í síma 897-7800

Mjög fallegur og traustur 7 mann bíll á 
góðu verði. Plymoth Voyager árg. ‘98. S. 
897 2274 & 893 2271.

Volvo 460, 93 módel, ekinn 124.000. 
Tilboðsverð er 85 þús. s: 865 2755.

VW TOUAREG 2.5 TDI Dísel árg. 2004 
Ekinn 80 þús. Dökkblár Verð 4,6 m 
s.858-2005

Til sölu VW Polo árg. ‘00 ek. 153 þús. 
Sk. ‘11. V. 410 þús. Uppl. í s. 899 7784.

Daihatshu Terios 09/’99 ek. 132þ. bsk. 
Ásett verð 320þ. Tilboð 260þ. S. 820 
5698.

Nissan Terrano II B 10/’00. 7 manna 
bsk., ek. 130þ.km. Frábær bíll Ásett 
verð 840þ. Tilboð 760þ. S. 895 6307.

 0-250 þús.

BMW 316i ‘92 ek. 141 þ.km. ssk. toppl., 
ný vetrard., ný sk. Sprungin heddpakkn-
ing. V. 185 þ.kr. S. 825-5535.

Toyota Touring’92 Ek 383þ Vel hirt/
við haldið Góð vetrardekk Tilb óskast 
8204130

Til sölu vel viðhaldinn Volkswagen Golf 
station árg 1996 ek 206 þús,2010 
skoðun,160 þús stgr! S: 8673870

Subaru Legacy station árg. ‘98. Bsk. ek. 
240þ. Tilb. 195þ. Uppl. í s. 898 1944.

 250-499 þús.

Opel Zafíra árg. 2000 7manna. Ekinn 
102 þ.km á vél, 1.6L bsk., naglad., drátt-
arkr. Fallegur. og góður bíll. Verð 430þ. 
stgr. Upplýsingar í síma 820 4640.

Pontiac Firebird V8 árg“95 ssk. 
Bilaður mótor. Toppbíll að öðruleyti. 
S 8684539

 Toyota Corolla LB árg ‘98, ek. 222 þús. 
Ný tímar, góð vetrad skoðuð í jan sl. 
Verð 380 þús. Uppl, s 892-7979

Daewoo Lanos ‘99 ek. aðeins 125þ.km 
1600 vél. Sk. ‘11. V. 350þ. S. 868 1011.

VW PASSAT 99’ 1,6 station 400.000 
ISK, VW GOLF 99’ 1,4 coupe 350.000 
ISK, NISSAN PRIMIERA 99’ 1,6 sedan 
300.000 ISK, MBenz A-160 99’ 1,6 
500.000 ISK s.8248416

Corolla Station 9/99, 5g ek. 179þ. Ný 
tímareim+str, bremsur, a.demp. dekk 
o.fl. 470þ. 892 5157

Volgswagen Golf GL /silfurgrár. Frúarbíll 
til sölu Árgerð ágúst 1997 Keyrður 
75.500 Tilboð óskast. Uppl. í síma 
869-0986.

Toyota corolla 98’ 3d bsk 1,3l ek, 
168þ. filmuð og cd verð 350þ. uppl. í 
s: 869 0761.

 500-999 þús.

TILBOÐ: Sjálfskiptur Sparibaukur! 
Renault Megane Berline 2002 í topp-
standi, ekinn 106Þ. Ásett 650Þ, TILBOÐ 
550Þ. S: 663-0552

 1-2 milljónir

Mazda 2. Árgerð 2008. Ekinn 19.200 
km. Beinskiptur. Verð 1.700.000. Sími 
6911020.

Toyota Yaris diesel 5 dyra árg.07 
ek.68.þús.með fjarst.fyrir miðst. uppl 
6994621

Mitsubishi Colt 09/07 1100 cc Ek. 9þ. 
3 dyra bsk. á 1.250 þús. v/s dekk S: 
692 5163.

 2 milljónir +

Volvo V50 2.0 Diesel ek. 48þ.km. Enn 
í ábyrgð, ný.skr. 8.2007 6982663 - 
johannes@hi.is

 Bílar óskast

Óska eftir 7 manna bíl vegna stækkunar 
í fjölskyldu. Helst Toyota Previa eða 
sambærilegum. Er með Subaru Legacy 
08/’08 ek. aðeins 5þ.km og milligjöf 
fyrir réttan bíl. S. 864 0490.

Óska eftir masda b2200 4x4...EÐA VÉL 
S8670783

Óska eftir vel með förnum sjálfs. bíl, 
ekki eldri en 5 ára. Staðgr. 900 þúsund. 
Uppl. í síma 898 7121.

Óska eftir amerískum bíl árg. 1950-
1980. Uppl. í s. 894 3765.

Kaupi bíla sem þarfnast lagfæringar á 
ca. 20-120 þús. stgr. Sími 820 3286.

Sparneytinn bíll óskast
Á 50-300 þúsund. Má þarfnast lagfær-
inga. Uppl. 892-1994.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskst

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-
2545.

SUZUKI GRAND VITARA óskast! Árgerð 
‘00-’01. Möguleg yfirtaka á hagstæðu 
láni. Uppl. í s. 822 7805.

Bíll óskast!!!!!
Óska eftir bíl frá 0-400.000- má þarfn-
ast alskonar lagfæringa eða númers-
lausir skoða allt upplí síma 863-0149

Óska eftir ódýrum bíl í góðu standi. 
Skoða allt. Uppl í S. 847 0501

 Jeppar

LandCruiser 90LX 1997 38“Jöklajeppi 
Tveir dekkjagangar-Aukatakn-
Brúsagrind-kastarar-Spil-Loft- GPS-VHF-
CB-NMT Tilboð óskast S. 892 2138.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Fornbílar

Til Sölu Kaiser M715, herpallbíl, árgerð 
1968. Upplýsingar í síma 8929301

 Hópferðabílar

Til sölu MB518 árg. ‘08 20m ek. 11.000 
m/ öllum aukahlutum. S. 691 6262

Eigum til mikið 
af skóflum á 

minni beltavélar 
á frábærum 

verðum

Þrjár stærðir
til á lager:

400 mm breidd, 4 tennur
kr 22.000 +VSK

470 mm breidd, 4 tennur
kr 25.000 +VSK

1000 mm jöfnunarskófla
kr 29.000 +VSK

Takmarkað 
magn!

Palfinger krani
PK-16502
Lyftigeta 16 tm

5 vökvaútskot, 
1 handútdregið, 

fjarstýring

kr 5.250.000 + VSK

Pramac ES5000
9.0 hp Honda mótor

230/380V

kr 150.000 + VSK

Hyster P1.6
4 stk til á lager

kr 290.000 + VSK

Hyster P2.0
2 stk til á lager

kr 690.000 + VSK

Lyftaradekk
á gömlum

innkaupsverðum!

Eigum til allar stærðir og 
gerðir af lyftaradekkjum á 

gömlum innkaupsverðum og 
bjóðum nú 30% afslátt af 

öllum dekkjum!
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 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Suzuki Intruder 700 árg. 1986, ekið 
37Þ verð: 350þ. engin skipti uppl. 
696 0874.

Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít 
númer, Vökvastýri, 70hp, Sjá www.
motorhjol.net, nánari upplýsingar í 
8246600

Honda VTX 1800 C árg 2005 ekið 
13500km enginn skipti verð 1.500Þ 
uppl. í síma 696 0874

 Fjórhjól

Til sölu fjórhjól og fjórhjólakerra. Einnig 
fjarstýrður bensínbíll. Uppl. í S 696 
3065

 Vélsleðar

Arctic Cat F7 ‘03. Góður sleði með 
mikið af aukabúnaði. Nýtt belti. Ek. 
3000 km. V. 490þ S. 893 0082 seinni-
part dags.

Skidoo MXZ800 
Adrenalin

Árgerð 2005, Nýupptekinn mótor, Ný 
kúpling, í toppstandi. 121“ belti. Verð 
850 þús, hægt að greiða með VISA eða 
EURO raðgreiðslum. Uppl. í 894-4840

skidoo renigade 800 tilboð 450 árgerð 
02 beltti 136 hitta í stíri og bakgír 
s6990921

 Kerrur

Humbaur kerra ‘07, 2 öxla, 3500 kg, 
pallur 1,85 x 4,10 800þ S: 896-4511

 Bátar

5 sleðar til sölu meðal annars Yamaha 
VX110 Delux árg. ‘05. Einnig RXP 215 hp 
‘05. Uppl. í s. 892 5309.

Handfærarúllur
BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 
553 3311 www.sjo.is

Útvega koparskrúfur á allar gerð-
ir báta beint frá framleiðanda upp-
lýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340

3 tonna trébátur til sölu. Tilbúinn í 
strandveiðar. S. 436 1085.

 Bílaþjónusta

Nú þú sjálfsþjónusta. Við bjóðum uppá 
smáviðgerðir. Opið alla daga 9 - 23 
Sími 555 7900, Hvaleyrabraut 2, 220 
Hafnarfirði.

 Aukahlutir í bíla

BEL og TPX Radarvarar Vandaðir rad-
arvarar fyrir bíla og mótorhjól. AMG 
Aukaraf ehf Dalbrekku 16, Kópavogi, s: 
585-0000, www.aukaraf.is

 Hjólbarðar

Til sölu 4 stk. ónotuð Hankook 
10.00x22 vöru og vagnadekk. Uppl. í 
s. 849 1722.

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

 Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði

4 stk. 195/65 15“ á Carina felgum á 
20þ. 4 stk. 175/65 14“ á Corolla felg-
um á 20þ. 4 stk. 14“ Imprezu felgur á 
20þ. 4 stk. 205/60 „16 á 20þ. 4 stk. 
175/70 13“ á Accent felgum á 20þ. 4 
stk naglad. 185/65 14“ á 20þ. Uppl. í 
s. 896 8568.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback 
‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98. 
Accent ‘95 & ‘97. Impreza ‘99. Legacy 
‘96. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, 
Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97, Civic 
‘99. Golf ‘95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Fermingarveislur, nokkrir dagar lausir. 
Fallegur salur, tekur frá 30-200 manns. 
Salur,veitingar og þjónusta frá 3000 
á manninn.Uppl í S.588 8588 eða 
699 2363.

Þorrablót fyrir minni og stærri hópa, 
hagstætt verð s. 696 2242.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar og fellingar, laufahreins-
un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð-
ingasmíði, jarðvegsvinna og margt 
fleira. Garðar Best ehf s. 698 9334 
garðarbest.is

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

Garðyrkjufræðingurinn Trjáklippingar-
Trjáfellingar.Gerum verðtilboð Jóhann 
Sigurðsson-Mímir Ingvarsson garð-
yrkjufr S 8691600

 Bókhald

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.VSK 
uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.HAGSTÆTT 
VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 
Vesturgötu 42.

Bókhald og Fjármál ehf. Ársreikningur, 
framtal, bókhald, S 568 7400 / 842 
5500 bfm@simnet.is

 Fjármál

Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna-
öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 
ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, 
www.regis.is

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Vöruflutningar

Búslóðir & alhliða sendib.þjónusta. 
Sanngjarnt verð! S. 892 6363 & á www.
vefsida.is/skutlari.

 Húsaviðhald

Er verið að fara í framkvæmdir á viðhaldi 
hús eða lóðar. Snarverk ehf, er með öll 
tæki sem til þarf í það. Fjarlægum efni 
og komum með nýtt. Er með sambönd 
við góða smiði og pípulagningarmenn 
ef á þarf. Einnig er hægt að fara inná 
snarverk.is Uppl. í s. 863 1291.

Uppsteypa- almenn tré-
smíði - viðhald eigna.

 Leitaðu þér tilboða að kosnað-
arlausu / Tímavinna

Áratuga reynsla fagmanna.
s: 699 7898 & 692 4597

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig verk-
efnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. 
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 
699 6069.

Allra handa viðhald og breytingar. 
Smiðir, píparar, rafvirkar og málarar. 
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Fagleg þjónusta. Uppl. í s. 847 1158 
& 899 8191.

Húsasmiður
Get bætt við mig verkum. Öll almenn 
smíðavinna og uppsetningar. Löng 
reynsla, vönduð vinna. Uppl. totib@
islandia.is eða s. 699 7489.

GLUGGAR-FRAMLEIÐSLUVERÐ Við 
framleiðum glugga fyrir þig. Leitið til-
boða. UPB ehf-Bæjarhrauni 10-220Hfj. 
S.5550066 helga@upb.is www.upb.is

Óskatré
Óskatré ehf byggingafélag. Getum bætt 
við okkur verkefnum í parketslípum, 
nýbyggingum og viðhaldi. Uppl. í s. 
863 9774.

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Vanur allri smíðavinnu. Uppl. í s. 869 
1698.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Hljóðfæri
Gott æfingarhúsnæði í boði, m/örrygis-
kerfi, hagstæð leiga s: 7723853

 Nudd
Whole body massage. Frábært nudd, 
fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 
5015.

Sælunudd í boði!s:6620841

Unaðsnudd! Láttu það eftir þér! Komdu 
og leyfðu okkur að stjana við þig. S. 
692 1123.

Whole body massage. S. 849 5247

NUDD
Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Tökum að okkur smíði á Sóma bátum 
sem henta vel í strandveiði kerfið.

Bátasmiðjan Sólplast
www.solplast.is  -  Sími: 899 1519

Þjónusta

Þjónusta
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 Rafvirkjun

 Trésmíði

Bergiðjan ehf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg 
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félags-
samtök, útihátíðarsamtök eða þjón-
ustumiðstöðvar. Smíðum og gerum við 
sumarhús og útileiktæki og almenn 
trésmíðavinna, smíðum borð með 
áföstum bekkjum og varmareiti. Uppl. í 
s. 867 3245 & 869 1690 Bergiðjan ehf, 
Tangarhöfði 2, pukinn@simnet.is

Húsasmiður. Get bætt við mig verkefn-
um við viðhaldsvinnu sem og nýsmíði, 
vönduð vinnubrögð og sanngjarnt verð. 
Sími: 860 3946

 Önnur þjónusta

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á 
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll 
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn-
keyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send sam-
dægurs beint heim að dyrum eða 
í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150.

Fatabreytingar Viltu láta breyta kjólnum 
eða annarri flík? Tek að mér alhliða 
fatabreytingar. Vönduð vinna. Margrét 
699 1946 margret@mhildur.is mhild-
ur.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

ERTU MEÐ VERKI ÞARFTU BETRI 
HEILSU? KYNNTU ÞÉR BYLTINGU Í 
HEILSUVÖRUM betri-heilsa@visir.is

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF 
 Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 
772 1035 Katrín 699 6617.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Árangur næst með 
Herbalife

Hringdu núna, Margrét S. 699 1060.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
An exclusive gift for men, women and 
couples. Tel. 698 8301 www.tantra-
temple.com

Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir 
og óléttubekkir. Upplýsingar í S: 891 
6447 Óli

NÝTT SPA - DREAM OASIS 
NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., 
Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., 
Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, 
Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862-
0941.

Nudd, svæðanudd, heilsuráðgjöf. 
Ristilhreinsun (detox) . Heilsulindheidars 
Garðabæ s. 8981501

J. B. HEILSULIND Tilboð 
2 fyrir 1

Skrúbb, heitur pottur og nudd 
kr.11.000. Tilboð í DETOX og svæð-
anudd 2fyrir1 kr.9000. Nudd ýmsar 
tegundir, slökun, ljúffengar veitingar, 
snyrting, næringar, vítamín og heilsu-
ráðgjöf. Málverkasýning Unu á staðn-
um. Pantarnir 445 5000. Velkomin.

Classical, sport massage and relaxing 
massage. S. 869 4982, Stefan.

 Snyrting

Hrukkustraujárnið. Upplýsingar hvað 
villtu vita ? Upplýsingar í síma 893-
1461.

 Ýmislegt

Ódýrustu gleraugu á Íslandi! Nærsýni, 
fjarsýni, sjónskekkja, margskipt og sól-
gleraugu með styrk. Sérsmíðuð eftir 
þínum þörfum. www.Kreppugler.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

2 stk. harmonikkuhurðar Breidd = 
5 Metrar, hæð =4 Metrar. Verð kr. 
70,000.- pr hurð. Kaupandi verður að 
sjá um að taka niður hurðarnar. Uppl. Í 
síma 590 2000 - gisli@benni.is

Fermingafötin komin 15% afsláttur í 
dag af öllum nýjum vörum. SúperSól, 
Hólmaseli 2, Reykjavík, 587-0077.

Eigum nýjar hvítar 80x200 innihurð-
ir með karmi og gerektum á aðeins 
24.900 með vsk. Húsgagnasprautun 
- Gjótuhrauni 6 - Hfj. S. 555 3759.

SNJÓKEÐJUR - S.K.M 517 
8400 

Heildarlausnir Í Snjókeðjum - EN BETRA 
VERÐ & Áralöng Reynsla Vinnuvélar 
- Traktora - Gröfur - Paylodera - 
Flutningabílar o.s.frv S.K.M Viðarhöfða 
2. 110 RVK (V/Stórhöfða 37 ) www.
snjokedjur.is Fáðu Tilboð!!

Ísskápur 10þ,Þvottavél 8þ,ryk-
suga3þ,dýnur 2þ TV 5þ ,skrifborð 
og bokkahilla fra Ikea,hægindastóll 
m/skemli 10þ, teppi ,sófaborð.
gsm.6905302

Til sölu drapplitað leðursófasett, sjón-
varp, tölva, skápur og eldhúsborð. S. 
567 2827.

Er með góðar lopapeysur til sölu. Uppl. 
í s. 553 5315.

Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 15-30þ. 
Frystikista á 15þ.Stór Amerísk þvottavél 
á 30þ. Þurrkari á 20þ. Stór amerískur á 
30þ. 14“ TV á 5þ. Stórt teppi á 5þ. CD á 
4þ. S. 896 8568.

 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.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Kaupum ýmislegt gamalt 
dót

30 ára og eldra, t.d. húsgögn, 
ljósakrónur, hansahillur, leirtau, 
veski, dúka, spegla, skartgripi, 

leikföng og fl. og fl. (óskum 
einnig eftir dánarbúum)

Fríða frænka, Vesturgata 3, 

Opið mánud - föstudaga 12-18 

og laugard 12-14. 

S. 551 4730 & 864 2223.

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.

Carat - Haukur gullsmið-
ur

Smáralind - Kaupum gull
Staðgreiðum í gull í verslun 

okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Staðgreiðum gull og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

tilboð þér að kostnaðarlausu! 
www.kaupumalltgull.is

Upplýsingar í síma 661 7000.

Óskum eftir nýlegri súluborvél (gírvél). 
gt@laser.is eða 587 8400.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. Kassagítar Tilboð kr. 49.900.- 
m/pikup, innbyggður tuner, 10W 
magnari, poki, snúra, ól, auka strengja-
sett og e Media kennsluforrit í tölvu. 
Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 44.900.- 
Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- 
Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett 
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

10f gámur, myndir og nánari uppl.
í e-mail, istal@simnet.is / 8964511 
V: 600þ

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í 
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Mini Max borðsög til sölu
Vel með farin borðsög. Einnig til spóna-
sog á sama stað. Selst saman eða í sitt-
hvoru lagi. Uppl. Björgvin s. 897 7983.

Til sölu mótaborð stærð 50x300 upp-
lýsingar 6606600 eða ksv@vortex.is

 Verslun

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Smáskipanámskeið - 
Skemmtibátanámskeið

Smáskipanámskeið 08/03 - 
17/04., fjarnám eða staðarnám. 
Skemmtibátanámskeið, 08/03 - 17/4 
fjarnám og staðarnám, 27/02-06/03 
& 10/4-17/4 Skráning á www.tskoli.is 
eða í s. 514 9000. Tækniskólinn, skóli 
atvinnulífsins.

 Kennsla

Harmonikukennsla hafin. Innritun í s. 
690 7424 eftir hádegi.

Tek að mér einkakennslu í trommuleik 
fyrir byrjendur. Góð kennsla fyrir sann-
gjarnt verð! S: 698-5386

 Flug

Flugskóli Ísland/Tækniskólinn mun 
halda flugkennaranámskeið FI(A) þann 
8 mars næstk. Skráning og upplýsingar 
er að finna á flugskoli.is

 Ökukennsla

www.aksturinn.is
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Kenni á Ford Focus tdci disel ‘07 Uppl. 
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. 
Einarsdóttir.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin.

Til sölu hreinræktaðir Papillonrakkar, 
ættbókarfærðir hjá HRFÍ. Afhendast 
heilsufarsskoðaðir, örmerktir og full-
bólusettir. Tilbúnir til afhendingar, upp-
lýsingar í s. 8613 670, aðeins fyrir 
áhugasama.

Til sölu
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Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp-
ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 
0474 og www.123.is/manaskin.

Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í 
síma 892 2934.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Sjóstöng - skotveiði - 
grill

Tilvalið fyrir fjölskyldur, fyrirtæki og ein-
staklinga. Siglt er frá RVK- höfn. Túrinn 
er ca. 3 tímar. Uppl. s. 894 1535 og 
svanursv@hotmail.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

104 Reykjavík - 
Heimarnir

Til leigu 3 herbergja íbúð á 
sv. 104 á 5. hæð í lyftublokk. 

Íbúðin leigist án geymslu og er 
lamgtímaleiga. Leiga 125 þús,pr 
mán, innifalið hiti, rafmagn og 
hússj. Íbúðin verður laus í byrj-

un Mars.
Nánari upplýsingar í s, 663 

4552 eftir hádegi

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Ný 3ja herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari,

Ísskápur, uppþv.vél, gardínur 
og öll ljós
fylgja með.

www.heimahagar.is 
Upplýsingar í síma 772 7553

A spacious room with sharing 
kitchen and bathrooms at a 
prime spot in the center of 

Reykjavik. Close to supermark-
ets, cafés, restaurants, galleries, 

a swimming pool and the 
University.

For more info call 692 0649

Til leigu frá 1. mars þriggja her-
bergja og rúmlega 87 fermetra íbúð 
í 103 Reykjavík (stutt frá Kringlunni). 
Jarðhæð. Tvö svefnherbergi og rúmgóð 
stofa, eldhús og baðherb. Einhver hús-
gögn geta fylgt, einnig uppþvottavél, 
þvottavél, ísskápur, eldavél, örbylgju-
ofn, sjónvarp, dvd spilari o.fl. Leigutími 
skv. samkomulagi. Verð 120 þúsund 
með hita og rafmagni. Hafið samband 
á leiga@arnor.is.

Rúmott herbergi í 101 til leigu. Nálægt 
HÍ. Sími 773 3182.

Til leigu 3 herb. íbúð. Laus strax í 112 
Rvk. Leigutími skv. samkomulagi. Allur 
húsbúnaður fylgir með ásamt interneti. 
Verð 160þ. S. 899 9769.

45 fm íbúð í 108 með garði. Laus 1 
mars. V. 85þ. m/hita + rafm. Íssk. & 
þvottav. geta fylgt. Engar húsaleigub. 
S. 864 8295.

Til leigu
3.herb 100 fm íbúð í á Völlunum 
í Hafnarfirði m.stæði í bílageymslu. 
Uppþvottavél, ísskápur ofl. fylgir. Verð 
120.000- hússjóður innifalinn. Laus frá 
1. apríl. Uppl. í síma 496-0706 og eða 
822-0102 sjá myndir á http://fasteignir.
visir.is/fasteignir/eign/123795/myndir/

Íbúð í miðbænum til leigu Kósí og 
hlýleg 50 ferm. 104þús m rafm laus. 
s:8981117

 Húsnæði óskast

Óska eftir einbýli eða raðhúsi í 
Árbænum eða nágrenni með bílskúr, 
langtímaleiga. Meðmæli ef óskað er. 
Uppl. Gunnar Simi: 660 1050.

Óskum eftir einbýli/raðh. í Fossvogi. 
Kaup og leiga koma til greina. S 860-
0430.

40-80þ. Svæði 101 - 108 helst. Uppl. í 
s. 699 2544.

ÓDÝR ÍBÚÐ ÓSKAST
Rúmlega þrítugur háskólanemi óskar 
eftir að leigja íbúð á allt að 75 þúsund 
á mánuði. Mjög reglusamur og ábyrgur 
leigjandi. Getur greitt fyrirfram. Vill helst 
langtímaleigu, en skammtímaleiga 
kemur til greina. Má vera með eða án 
húsgagna. Uppl. í síma 821-2545

Fimm manna fjölskylda óskar eftir hús-
næði til kaups eða leigu á svæði 200 
eða 201 í Kópavogi. gsm. 8580156

31árs reyklaus og reglusöm kona óskar 
eftir íbúð í Kópavogi eða nágrenni, skil-
vísum greiðslum heitið. s:858 4356

Óska eftir lítilli og ódýrri íbúð í 
Hafnarfirði. Er reglusamur og með 
meðmæli. Baldur, s. 661 3232

Íbúð óskast
Veislan veitingaeldhús óskar eftir 
4ra herb íbúð sem fyrst í Kópavogi, 
Breiðholti eða Árbæ fyrir ábyrgan 
starfsmann. Netfang: arny@veislan.is

Fjölskylda með 1 barn óskar eftir 2-3 
herb. íbúð 101 eða 105 Rvk. Greiðslug. 
45-70þ. S. 794 3785.

Vantar hús eða íbúð til leigu(hugs-
anlega til kaups) í gamla austbæ 
Rvk, gamla Kóp. eða Laugardalnum. 
Hundahald leyft. Uppl. í s. 894 5394, 
Davíð.

 Fasteignir

Hamrakór- einbýli á 
frábæru verði- opið hús 
í dag á milli Kl. 12.00-

13.00.
Til sölu þetta glæsilega og nýtískulega 
einbýli(keðjuhús)á tveimur hæðum 
samtals 238 fm með innbyggðum tvö-
földum bílskúr. Húsið er fullbúið að 
utan en tilbúið til innréttinga að innan 
og fullmálað og með hita í gólfum. 
Verð sem ekki á sér hliðstæðu aðeins 
36,5 millj. ( áhvíl ca.23 millj ÍLS) Björn 
sýnir kl. 12-13 í dag. S. 7719432. Fyrstur 
kemur fyrstur fær.

 Sumarbústaðir

Sumarbústaðalóð
Til sölu falleg og gróin eins hekt-
ara eignalóð í landi Klausturhóla í 
Grímsnesi innst í botnlanga nálægt 
Bauluvatni. Skemmtilegt útsýni til allra 
átta. Rafmagn og kalt vatn við lóð-
armörk. Fjarlægð frá RVK ca. 50mín 
akstur. Eignaskipti koma vel til greina 
t.d. MMC Pajero DID árg. ‘02-04. Nánari 
uppl. í s. 866 3987

 Atvinnuhúsnæði

Hálsar, um 1.900 fm iðn-
aðarhúsnæði.

Hægt að skipta niður í minni 
einingar, frá um 170 fm. Erum 
með önnur laus iðnaðarhús-

næði t.d. 3.500 fm, og 6.500 fm.
Uppl. um þessi og önnur 
atvinnuhúsnæði af öllum 

tegundum til sölu eða leigu 
Atvinnueignir s.534-1020.

TIL LEIGU 70m2 NÝL. IÐNAÐARBIL 
Í GARÐABÆ 3M HURÐ WC GOTT 
AÐGENGI V. 85ÞÚS. S. 892 7858.

Til leigu 93fm2 verslunarhúsnæði á 
Lagaveg 70 Leiga 200,000 á mánuði 
Uppl. í síma 821 5212.

Til leigu góð og björt efri hæð í iðnað-
arhúsnæði við Bíldshöfða. sími 699-
5112.

Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði, 320 fm, til 
leigu eða sölu á Smiðjuvegi. Skipti 
á íbúð koma til greina. Uppl. í síma 
896 0551.

Skrifstofur - Vinnustofur. Til leigu 
nokkrar einingar í snyrtilegu húsnæði 
í Hafnarfirði. Sameiginleg kaffistofa og 
snyrtingar. 22-23-32-108 m2. Verð frá 
28.000 á mán. með rafmagni og hita. 
Sími 898 7820

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði. Sjá nánar á mim-
is4rent.com.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Holtagarðar
Óskum eftir að ráða duglega 
manneskju til starfa í pökk-
un og ræstingar hjá Jóa Fel 
Holtagörðum, vinnutími frá 

6:00 - 14:00
Upplýsingar gefur Linda 863 

7579 eða unnur@joifel.is

Kornið
Afgreiðslukonu vantar í Kornið 
Ögurhvarfi. Vinnutími 13-18 mán 
- föstud. Íslennskukunnátta skilyrði. 
Umsóknir sendist á nonni@kornid.is

Rótgróinn veitingastaður Vantar gott fólk 
í eftirtalin störf : Þjónn í sal helst lærður 
eða með góða reynslu. Starfsmann í 
morgunverð. Óskum einnig eftir konu 
sem treystir sér til að reka lítið kaffi-
hús. Áhugasamir sendið upplýsingar á 
petradis@gmail.com

Vinna með börnum - Leikjaheimur 
Óskum að ráða starfskraft í umsjón 
og rekstur á nýrri starfsemi fyrir börn. 
Frumkvæði í starfi, sjálfstæði, skipulögð 
vinnubrögð og tölvukunnátta nauðsyn-
leg. Umsókn sendist á santon@mi.is

Byggingarstjóri,
Óskast í verkefni á Suðurnesjum. 
Fyrirspurn sendist á antonehf@gmail.
com

ÚTKEYRSLUSTARF. Við hjá Kjöthúsinu 
ehf. Óskum eftir áreiðanlegum starfs-
manni til útkeyrslu. Stundvísi,reglusamur 
og reyklaus starfsmaður óskast.
Vinnutími frá 8-16.Þarf að geta hafið 
störf strax.Umsóknir sendist á kjot-
husid@kjothusid.is

 Viðskiptatækifæri

9 Herbergja fullbúið gistihús í miðbæ 
Neskaupstaðar til sölu. snorrihall@sim-
net.is s-772 5700.

VIÐ TÓKUM SKREFIÐ HVAÐ ÆTLAR ÞÚ 
AÐ GERA? taktuskref@visir.iS

Fyrirtækið Ásta Sól sérhæfir sig í tölvu-
ráðgjöf og tölvuviðgerðum fyrir fatlað 
fólk. Starfsfólk Ásta Sól er Ásdís Jenna 
Ástráðsdóttir og Kevin Buggle. Ásdís 
er menntaður táknmálsfræðingur frá 
Háskóla Íslands en hefur sérhæft sig í 
tölvuráðgjöf fyrir mikið fatlað fólk þar 
sem hún er sjálf fötluð og skrifar á 
tölu með höku og augum. Kevin hefur 
sérhæft sig í að setja upp og gera við 
tölvur. Það er ástríða Ásdísar og Kevins 
að reyna að finna leiðir til tjáskipta fyrir 
fatlað fólk sem á erfitt með mál. Við 
bjóðum upp á tölvuráðgjöf og viðgerðir 
fyrir sanngjarnt verð. Hægt er að hafa 
samband við okkur á 8665000 og 
netfangið asdisjenna@simnet.is

 Atvinna óskast

Smiður á besta aldri óskar eftir vinnu. 
Margt kemur til greina, t.d. viðhald og 
umsjón fasteigna, hreingerningar eða 
útkeysla. Er með sendibíl og verkfæri. 
Hlutastarf eða verktaki. S. 661 5270, 
Baldur.

Vanur smiður/ trésmiður gerir við hús 
og sumarhús. Einnig vanur hellulögn. 
S. 892 6958.

Vanur rússneskur þúsundþjalasmiður 
óskar eftir verkefnum. S. 849 2960.

Ungan mann langar að komast í grá-
sleppu mjög duglegur og vinnusamur 
Sími: 661-1735

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Aðalfundur KRÚSER verður laugardag-
inn 27. feb. kl. 11.00 - Bíldshöfða 18 
- Rvk .

 Einkamál

Hér er á ferð gríðarlega merkileg upp-
taka ungrar konu sem á svölunum 
sínum (í febrúar!) með kaldan svala-
drykk í hendi, og leikur sér. Þú heyrir 
þessa nýju upptöku (og um 500 aðrar) 
hjá Sögum Rauða Torgsins í s. 905-
2002 (símatorg) og 535-9930 (kredit-
kort), uppt.nr. 8801.

Símadömur 908 1616
Er ykkur kalt? Við verðum við. 
Hringdu í uppáhalds dömuna 

þína. Við bíðum eftir þér!

Halla er ný.

Opið þegar þér hentar 908 
1616.

Kona vill kynnast karlmanni, 50 ára eða 
eldri, með góða stund í huga. Auglýsing 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000m (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8216.

Crossdresser væri til í að hitta eldri 
menn. Auglýsing hans er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000m 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8578.

Rúmlega sextug kona vill kynnast traust-
um og skemmtilegum manni. Auglýsing 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000m (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8844.

Fertugur myndarlegur karlmaður vill 
kynnast karlmanni til að hitta við og 
við. Auglýsing hans er á Rauða Torginu 
Stefnumót, s. 905-2000m (símatorg) 
og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 
8271.

Karlmaður 67 ára óskar eftir eftir kynn-
um við konu sem félaga og vin, mörg 
áhugamál. S: 692-0739

Sunnudaginn 21. Febrúar Kl. 15:00-17:00 
í Austur sal Cafe Catalinu

Góukaffi-Konudagskaffi Óskum eftir að ráða járnsmiði, 
vönum ryðfrírri smíði. Kunnátta í 
rennismíði æskileg.

Stálnaust sérhæfir sig í smíðum á færiböndum og 
ýmsum lausnum fyrir matvælaiðnaðinn, ásamt 
því að annast alla aðra smíði úr ryðfríu stáli og áli.

Upplýsingar gefur Halli í síma 821-1237 
á mánudag 22/2 milli kl. 9–12.

AtvinnaTilkynning Tilkynning

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Allt sem þú þarft…



FERÐALÖG   7

HVAÐ ERT ÞÚ AÐ GERA Í GAUTABORG?  Ég 
hef búið í Gautaborg, með unnusta mínum 
Magnúsi Jóhannessyni, síðan í ágúst og er 
nemandi í bókmennta- og listfræði við háskól-
ann.

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐUR?  Í Gautaborg 
ættu flestir að finna eitthvað við sitt hæfi, hér 
eru margir staðir sem bjóða til dæmis einungis 
upp á lífrænan mat eða grænmetis- og vegan-
rétti. Uppáhaldsstaðirnir mínir eru sushi-stað-
irnir sem eru hérna víðs vegar um borgina. Þeir 
eru yfirleitt með góð hádegistilboð sem henta 
vel námsmannapyngju.

BESTI BARINN?  Helsti gallinn við næturlífið 
hérna er að oft þarf maður að borga um 100 kr. 
sænskar við innganginn eða maður er skyldug-
ur að geyma yfirhöfnina fyrir um 20 kr., sem 
hentar ekki vel fyrir íslenskan námsmann. Það 
er reyndar á sumum stöðum hægt að komast 
hjá þessu gjaldi með því að mæta fyrir klukkan 
ellefu. Að mínu mati eru skemmtilegustu 
barirnir á Andra Långgatan i Linnéstaden. Þar 
eru nokkrir barir í röð og maður fær smá svona 
Laugavegsfíling. Það er líka plús að það þarf 
ekki að borga inn og yfirleitt er afslappaðra 
andrúmsloft þar en á klúbbunum þar sem þarf 
að borga.  

SKEMMTILEGASTI SUNNUDAGSBÍLTÚRINN?  
Um helgar er gaman að taka sporvagninn i 
Slottsskogen sem er náttúrusvæði nánast í 
miðbæ Gautaborgar og labba þar um. Þar er 
margt að skoða og sérstaklega gaman að fara 
í Náttúrugripasafnið þar sem meðal annars má 
sjá uppstoppaða steypireyði.

ÞAÐ SEM KOM MÉR MEST Á ÓVART?  Hversu 
góðar samgöngur eru hérna í borginni, auðvelt 
og fljótlegt að ferðast um. Einnig fannst mér 
gaman að upplifa langt haust og hvað laufin 
voru lengi að falla af trjánum.

Í VOR MÁ ALLS EKKI MISSA AF?  Að skoða 
allt það sem listasöfn Gautaborgar hafa upp 
á að bjóða og sitja úti og drekka kaffi þegar 
vorblómin blómstra.

UPPÁHALDSVERSLUNARHVERFIÐ?  Skemmti-
legast er að fara í allar second hand-búðirnar 
og flóamarkaðina. Myrorna er skemmtileg 
búð sem er hjá Järntorget og þar er hægt að 
finna margt skemmtilegt bæði til heimilisins 
og fatnað. Ef maður vill fara á flóamarkað þá 
mæli ég með Bellavue og Kvibergs marknad 
i Gamle staden, það er reyndar bara opið um 
helgar. En passið að mæta snemma því það 
lokar klukkan 15 og margir byrja að pakka 
saman fyrr.

MATUR SEM MAÐUR VERÐUR AÐ SMAKKA? 
 Allir verða að fá sér kjötbollur í Ikea, mjög 
sænskt og ódýrt. Einnig mæli ég með elgskjöti, 
en það er langbest á haustin þegar veiðitíma-
bilið er.

HEIMAMAÐURINN
 Gautaborg

BIRNA HELENA CLAUSEN,  NEMI

„vintage“ fatnaðar og fleiri íslensk 
merki eru væntanleg. „Mér líður 
mjög vel með að hafa Sirkus 
hérna í Þórshöfn og þetta er eini 
staðurinn sem ég get hugsað mér 
að sækja hér,“ segir Ómar sem 
segir það kaldan veruleika Fær-
eyinga að margir halda þaðan í 
nám erlendis og snúi ekki aftur 
til baka. „Það verður að skapa 
eitthvað nýtt og spennandi hérna 
í Þórshöfn og halda unga fólkinu 
á staðnum. Þetta er vonandi inn-
legg í það.“ 
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M
inn fullkomni dagur 
í Phnom Penh byrj-
ar snemma því það er 
af mörgu að taka. Ég 

byrja á því að fara á markaðinn 
bak við íbúðina mína þar sem ég 
fæ ferska framandi ávexti; ástar-
aldin, mangosteen og rambutan eru 
mínir uppáhalds. Með ávexti í poka 
finn ég mér góðan stað til að sitja á 
Riverside til að horfa á sólarupprás 
yfir ánum þrem, Tonle Sap, Tonle 
Bassac og Mekong, sem ramma 
inn Phnom Penh. Eftir morgunmat 
númer eitt fer ég í göngutúr með-
fram ánum þar til ég finn dansnám-
skeið á gangstéttinni. Mér finnst 
skemmtilegt að fara á námskeið 
í kambódískum partí hópdansi á 
morgnana. Bæði hefur það komið 
sér vel í veislum að kunna kamb-
ódíska hópdansa og eftir námskeið-
ið er rúm fyrir morgunmat númer 
tvö. 

Eftir tæplega klukkutíma dans 
fórum við á sætt belgískt kaffi-
hús sem heitir The Shop, þar er að 
finna bestu brauðin og heimagerðu 
jógúrtina í Phnom Penh, ef ekki í 
Kambódíu. Ekki skemmir fyrir 
hvað kaffið og kökurnar eru góðar. 
Ég mæli með öllu brauði, sítrónu-
safa, espresso, morgunmatssmúðí 
með múslí og súkkulaðikaffi-frauð 
í eftirrétt.

Kambódía er gullfallegt land en 
því miður eru fáir sem fá að sjá 
alvöru Kambódíu vegna þess að 
það eru ekki margar sveitaferðir, 
af hverju veit ég ekki. Þess vegna 
förum við, kærastinn minn og 
nokkrir félagar, reglulega í mótor-
hjólaferðir um sveitina í kringum 
Phnom Penh. Mér fannst skemmti-
legast að fara að Oudong-hofinu 
sem var gamla höfuðborg Kamb-
ódíu eftir að Angkor-veldið féll. 
Ferðin fram og til baka með mörg-
um stoppum tekur um það bil 4-5 

klukkutíma og gefur fólki nýja sýn 
á landið. Að leigja mótorhjól, hlífð-
arfatnað og leiðsögumann kost-
ar frá 50 dollurum að hádegismat 
undanskildum. Lótusblóm, pálma-
tré, apar og hrísgrjónaakrar eru 
meðal þess sem maður sér. Þegar 
ekið er í gegnum þorp heimamanna 
koma börnin hlaupandi og kalla á 
mann „kong múj“ eða „prónaðu“ á 
íslensku. 

Við fórum heim til kunningja 
vinar okkar Tom, sem er einnig 
leiðsögumaðurinn okkar, í hádeg-
ismat. Þar var mér rétt teygju-
byssa og bent á lifandi kjúklinga 
sem ég átti að skjóta með leirkúl-
um. Það tókst ekki betur en svo að 
ég skaut Tom í rassinn, krökkun-
um á bænum til mikillar ánægju. 
Fimm ára strákur tók við af mér og 
hálftíma seinna var búið að plokka 
fjaðrir, grilla og bera fram kjúkl-
inginn með grænmeti beint úr jörð-
inni og nýjum hrísgrjónum. Fer-
skari máltíð er erfitt að finna!

Þegar við komum aftur inn í 
Phnom Penh skil ég strákana eftir 
á einhverjum barnum og fer beina 
leið í nudd. Það tekur vel á að vera á 

mótorhjóli til lengri tíma og þá verð-
ur að lina auma vöðva. Mín uppá-
halds er Bliss Spa and Boutique en 
hún er ein af bestu heilsulindunum 
í Phnom Penh. Bliss er á götu 240 
í gömlu frönsku húsi frá nýlendu-
tímanum með fallegum blómakjól-
um og púðum í gluggunum. Áður en 
nuddið hefst er borið fram kalt og 
frískandi engifer-te ásamt köldum 
og rökum þvottaklút á meðan fæt-
urnir eru þvegnir í blómabaði. Um 
mörg mismunandi nudd er að velja 
en mitt uppáhalds er Bliss Essence. 
Nuddið er svo gott að þrátt fyrir 
að það hafi verið byggingafram-
kvæmdir hinum megin við vegg-
inn þá heyrði ég ekkert og sofnaði 
af vellíðan.

Áður en haldið er út um kvöld-
ið þarf að dressa sig upp og á götu 
240 er fullt af litlum hönnunarbúð-
um með fallegum fötum sem henta 
vel í hitann hér, eða með nokkr-
um lögum af undirfötum á Íslandi. 
Þær búðir sem ég versla helst í eru 
Wanderlust og Bliss. Báðar selja 
falleg og létt bómullarföt fyrir alla 
fjölskylduna sem passa hvar sem er 
í heiminum. 

FULLKOMINN DAGUR 
Í PHNOM PENH
Erna Eiríksdóttir ballettkennari skrifar frá Kambódíu. 

Musteri í Phnom Penh Oudong-hofið. 

Útsýni frá heilsulind Bliss er í gömlu frönsku húsi frá nýlendutímanum.

Iðandi mannlíf Mótorhjól eru góður ferðamáti um héraðið.

reykjanesbaer.is
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Fyrir kvöldverð þykir mér ljúft 
að slappa af á siglingu upp Tonle 
Sap með vinum mínum og stoppa 
á besta bar borgarinnar, Maxine, 
sem er oft kenndur við eigandann 
Snow. Hundruð bjallna hanga í loft-
inu, ljúfur blær frá ánni og ein-
stök málverk sem hanga á veggj-
um barsins skapa andrúmsloft 
sem finnst á fáum stöðum í Phnom 
Penh. Það er alltaf gaman að tala 
við Snow því hann hefur verið í 
Phnom Penh í tæp 20 ár og hefur 
margar ótrúlegar sögur að segja. 

Þegar hungur leiðir hugann verð-
um við að fara aftur yfir ána upp 
í tuktuk (mótorhjól með farþega-
kerru í eftirdragi) og minn uppá-
haldsveitingastað, Scoop. Fúsjón 
af bestu gerð er framleidd á þess-
um nýtískulega veitingastað sem 
gæti verið hvar sem er í heimin-
um. Matseðill sem ég mæli með, 
og fæ mér oftast, er hörpudiskur 
í forrétt, steikt önd með fois gras 
salat í aðalrétt og hraunkaka í eft-
irrétt, annars er allt á matseðlin-
um frábært.

Ef við erum í stuði eftir veisluna 
á Scoop veljum við á milli þúsund 
bara og skemmtistaða. Sé mjög 
heitt verður Elsewhere fyrir val-
inu, þar sem eru bestu kokteilar 
borgarinnar og notaleg sundlaug til 
að kæla sig niður. Minn uppáhalds 
kokteill er Passion Paradise ásamt 
Elsewhere Mojito sem eru stærstu 
og bestu Mojito í Kambódíu. Þegar 
við erum á höttunum eftir ódýru 
öli er farið í kambódíska bjórgarða 
þar sem sex lítra bjórturn kostar 6 
dollara, hneturnar eru fríar, steikt-
ar engisprettur ódýrar og tónlistin 
léleg en skemmtileg engu að síður. 
Í bjórgarðinum kemur sér líka vel 
að hafa farið á dansnámskeið um 
morguninn sé dansgólf á staðn-
um. 

Til að kóróna fullkominn dag 
verður að gista á fullkomnu hót-
eli til að fullkomni dagurinn geti 
orðið að litlu fríi. The Pavilion er 
yndislegt hótel sem mér finnst gott 
að fara á annað slagið til að slappa 
almennilega af. Þá leigjum við her-
bergi annaðhvort með heitum potti 
(frá desember-febrúar) eða her-
bergi með lítilli einkasundlaug í 
fallegum trópískum garði á 90 doll-
ara fyrir nóttina með morgunmat 
inniföldum. 

Þótt golftímabilið sé ekki hafið hér heima 
geta golfarar tekið forskot á sæluna og skellt 
sér annaðhvort á nýjar og framandi golfslóð-
ir eins og til Tyrklands og Taílands eða farið 
á klassískari staði eins og til Frakklands og 
Spánar. Úrval-Útsýn býður upp á golfferðir 
til sex landa og þótt uppselt sé í páskaferð-
irnar til Taílands og Tyrklands má komast 

þangað í apríl. Eða skella sér þá í lúxus pásk-
agolfferð til Portúgals eða Barcelona. ÍT 
ferðir bjóða einnig upp á vandaðar golfferð-
ir, einkum til Bretlands og Spánar, í mars 
og apríl. Og ekki má heldur gleyma Express 
ferðum sem bjóða upp á ódýrar pakkaferðir 
til Spánar og staða á Englandi svo sem Han-
bury Manor og Manor Groves. 

TÍMI GOLFARANNA AÐ RENNA UP

London frá 17.200 kr.*

Hafdís Arnardóttir.
Uppáhaldsborgin hennar er London.

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Hafdís fær vatn í munninn við tilhugsunina um asísku 
smáréttina á London Gilgamesh, veitingastað fyrir ofan 
Camden Lock Market. Fyrir henni er borgin eins og ævintýr. 
Hún nýtur þess að týnast, hverfa nafnlaus í mannfjöldann 
og smakka allt góðgætið á Borough-markaðnum á fallegum 
sunnudegi í uppáhalds borginni sinni.  

Hafdís tók þátt í borgarleik Icelandair á vefnum. Þú getur 
tekið þátt í borgarleiknum líka. Farðu inn á icelandair.is og 
segðu okkur frá því hvaða borg er eftirlætið þitt. Þú gætir 
unnið ferð þangað með Icelandair.

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

„Undir London Bridge 
leynist neðanjarðarstaður 
þar sem hægt er að svitna 
undir taktfastri danstónlist 
fram á rauða nótt. “

*Flug aðra leiðina með sköttum. Fyrir flug aðra leiðina til London fást 375 til 4.000 Vildarpunktar.
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V
iðburðafyrirtækið Esk-
imos er nýbyrjað að 
bjóða upp á stuttar fjór-
hjólaferðir að kvöldlagi 

í nágrenni höfuðborgarsvæðis-
ins þar sem norðurljósin eru elt 
uppi. „Þessi hugmynd spratt upp 
hjá okkur um áramótin, þegar 
við vorum fengin til að fara með 

hóp af útlendingum upp á Úlfars-
fell og vera þar um miðnætti. Þá 
sáum við hvað þetta er sniðugt og 
ákváðum að fara að bjóða þetta 
reglulega,“ segir Eyþór Elmar 
Berg, fjórhjólaleiðsögumaður hjá 
Eskimos. 

Yfirleitt er farið upp á Úlfars-
fell en upp á Hafrafell ef allir í 

hópnum eru óreyndir ökumenn, 
þar sem Úlfarsfellið er dálítið 
bratt. „Úlfarsfell er samt besti 
staðurinn fyrir svona ferðir, það 
er svo nálægt höfuðborginni.” 

Eyþór segir norðurljósin rosa-
leg á þessum árstíma séð frá Úlf-
arsfellinu og borgarljósin megi 
sín lítils við hliðina á sjónar-

NORÐURLJÓSADANS Á FJÓRHJÓLUM
Stuttar fjórhjólaferðir viðburðafyrirtækisins Eskimos upp á Úlfarsfell að kvöldlagi eru skemmtileg leið til að upplifa dans norðurljósanna. 

Á toppnum  Úlfarsfell þykir einn besti staðurinn í nálægð höfuðborgarinnar til að njóta norðurljósanna. Skuggamyndir Oft eyða hópar allt að tveimur tímum á toppi fjallsins, svo það er gott að vera vel búinn.

Horft yfir borgina Frá Úlfarsfelli er frábært útsýni til allra átta. 

Sjónarspil Það er auðvelt að gleyma sér þegar norðurljósin fara að dansa á himninum. 

spilinu. „Það er stórkostlegt að 
horfa yfir borgina frá Úlfars-
felli í myrkrinu, sjá borgarljósin 
á vinstri hönd og norðurljósin yfir 
Esjunni.“

Ferðirnar ganga yfirleitt 
þannig fyrir sig að hópar eru 
sóttir í miðbæ Reykjavíkur og 
þeir keyrðir upp í gróðrarstöð-
ina Lambhaga, sem er um kort-
ers keyrsla frá miðbænum. Þar 
er Eskimos með aðstöðu sína. Þar 
eru allir græjaðir í topp og fara 
svo tveir og tveir saman á hvert 
fjórhjól. Það eina sem þátttakend-
ur þurfa að gæta að er að vera vel 
skóaðir og í hlýjum fötum til að 
vera í innan undir gallanum. Frá 
Lambhaga tekur svo við um 15 til 
20 mínútna keyrsla á fjórhjólum 
upp á Úlfarsfellið. 

Eyþór segist aldrei óttast að 
týna einhverjum á leiðinni í 

myrkrinu. „Nei, nei. Við erum 
með mjög góðar öryggisregl-
ur sem við fylgjum vel eftir og 
höfum verið að þróa í nokkur 
ár. Það er mjög vel farið yfir öll 
öryggisatriði áður en lagt er af 
stað svo allt gangi smurt fyrir sig. 
Enda náum við að stoppa fólk af 
áður en það fer sér að voða.“

Frekari upplýsingar um Esk-
imos og þær ferðir sem fyrirtæk-
ið býður er að finna á vefsíðunni 
www.eskimos.is. Ágætt er að taka 
fram að fylgst er með norðurljósa-
spám áður en farið er af stað, til 
að sem mestar líkur séu á góðu 
sjónarspili. Á endanum er það þó 
ákvörðun þátttakendanna sjálfra 
hvort farið skal af stað eða ekki, 
enda eru norðurljósin ólíkindatól 
og ekki alltaf tilbúin til að segja 
frá því hvar þau verða á hverjum 
tíma.  - hhs
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Yfirburðir 
 Fréttablaðsins 
 aldrei meiri!

Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán. til lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. 
Heimild: Blaðakannanir Capacent nóv. 2009 til jan. 2010.

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins 
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn eins 
og nýjasta könnun Capacent Gallup sýnir ótvírætt.

66,3%

93%

6,8%

26,9%
Auglýsing í  Fréttablaðinu  nær 
til yfir 93% lesenda blaðanna

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara  
Morgunblaðið

Lesa bæði  Fréttablaðið 
og  Morgunblaðið



FENEYJAR  Þessi ævintýralegi 
staður hefur áhrif á alla sem koma 
þangað. Fagrar byggingar, gondól-
ar og dásamlegur matur gera ferð 
til Feneyja ógleymanlega. 

PARÍS  Það er alltaf rómantískt í 
París, alveg sama hver árstím-
inn er. Gangið hönd í hönd eftir 
Signubökkum, fáið ykkur ís á Île 
Saint-Louis, röltið í gegnum antík-
markaði og gangið tröppurnar upp 
að Sacré-Cœur. 

BRUGGE  Miðaldaborgin Brugge í 
Belgíu er afar rómantísk og falleg. 
Fullkomin fyrir þá sem hrífast af 
gömlum arkitektúr, frábærum mat 
og besta súkkulaði í heimi.  

AMSTERDAM  Af einhverjum 
ástæðum eru borgir með síkj-

um alltaf 
taldar þær 
rómantísk-
ustu. 
Amster-
dam hefur 
verið kölluð 
Feneyjar 
norðursins 

og ekki að ástæðulausu. Litlar 
þröngar götur, fallegur arkitektúr 
og skemmtilegt andrúmsloft. 

PRAG  Ein skemmtilegasta borg 
Austur-Evrópu og er orðin afar 
smart. Gnægð af flottum hótelum 
og veitingastöðum og kastalinn 
og Karlsbrúin eru víðfræg fyrir 
rómantík sína. 

KAUPMANNAHÖFN  Kósí blanda af 
gömlu og nýju og ávallt rómantísk. 
Njótið þess að rölta um göturnar, 
setjast á kaffihús eða fara saman 
í Tívólíið. 

FLÓRENS  Maður grípur andann 
á lofti stórfenglegum byggingum, 
kirkjum, görðum og söfnum og 
ástin svífur yfir vötnum. 

BÚDAPEST  Rómantík á bökk-
um Dónár með angurværan leik 
sígauna í bakgrunninum. Njóttu 
þess að skoða gamla hlutann því 
þar eru ótrúlegar byggingar og 
kirkjur, og borðaðu svo gúllas við 
eitt af hinum fallegu torgum.  

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
FEBRÚAR 2010

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
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BSÍ - Umferðarmiðstöðin / 101 Reykjavík /         580 5400 / main@re.is / www.re.is       

FERÐAVEFURINN TÚRISTI.IS
Á vefsíðunni www.turisti.is er að finna skemmtilegar og fróðlegar 
ferðagreinar af ýmsu tagi, meðal annars um flottustu flugstöðvar 
heims, heimsins bestu gistiheimili, hótel í eigu fræga fólksins og 
smábæinn Humlebæk á Norður-Sjálandi, svo eitthvað sé nefnt. 
Þar eru einnig vegvísar um margar af stórborgum heims og ýmsar 
aðrar fróðlegar og skemmtilegar upplýsingar fyrir ferðamenn. Auk 
þess vísar vefurinn veginn inn á góðar greinar virtra tímarita, sem 
allar eru vel til þess fallnar að blása ferðaglöðu fólki andann í brjóst 
og láta það byrja að plana næsta frí. Maðurinn að baki síðunni er 
Kristján Sigurjónsson, sem býr og starfar í Kaupmannahöfn ásamt 
fjölskyldu sinni og sinnir vefnum í hjáverkum.  - hhs

RÓMANTÍSKAR 
HELGARFERÐIR
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Ragnheiður Bjarnadóttir er 98 ára 
gömul og man vel eftir orðinu Las-
arus úr æsku sinni á Húsavík. „Þetta 
orð var mikið notað þegar ég var 
ung og átti þá við um menn sem 
eru góðir með sig en illa klæddir,“ 
segir hún. „Þá var oft sagt sem svo: 
Hann er duglegur maður en óttaleg-
ur Lasarus.“  

Hún kannast ekki við orðið í 
merkingunni að vera lasinn, eins 
og það er oft notað í dag og þá 
einkum um börn. „Nei, það þekki 
ég ekki. Þá var nú heldur talað um 
að vera drusla. Til dæmis sagt: „Hún 
er óttaleg drusla til heilsunnar“ um 
heilsulitlar konur. 

LASARUS

RAGNHEIÐUR BJARNADÓTTIR Segir 
orðið Lasarus aldrei hafa verið notað 
yfir veikindi eða sjúklinga í gamla daga 
heldur illa klædda karlmenn. 

„Sulta er mauk og ég myndi nú aldrei 
líkja neinni kerlingu við sultu – nema 
kannski einni,“ segir Einar Leifur Pét-
ursson, þegar hann er ónáðaður við 
kapalinn með spurningunni um hvað 
hann teldi orðið sulta merkja, í nýrri 
og yfirfærðri merkingu. „Maður gæti 
hugsað sér að það þýddi eitthvað 
mjúkt eða lint,“ segir hann við nánari 
umhugsun.

Orðið er hins vegar notað fyrir 
skrítnar manneskjur, eins og segir 
Slangurorðabókinni. „Já, svoleiðis. 
Fyrir það notuðum við orðið kyndugar 
í Vesturbænum.“

SULTA

VIÐ KAPALINN Einar Leifur Pétursson 
segir skrítið fólk hafa verið kallað kynd-
ugt í gamla daga. Hann myndi ekki líkja 

nokkurri manneskju við sultu. 

Lolla Skellihlæja, 
myndað af 
skammstöfuninni 
LOL (e. laughing 
out loud).

Neimdroppa Nefna fræga 
manneskju í sam-
tali til að láta vita 
að maður þekki 
hana.

Millifótakonfekt Getnaðarlimur.

Gullfoss  Vera með 
og Geysir uppkast og 

niðurgang á sama 
tíma.

Skrúðkrimmi Útrásarvíkingur.

Haardera Gera ekki neitt. 
Vísar til þess 
að sumir töldu 
Geir Haarde gera 
helst til lítið eftir 
bankahrunið 
haustið 2008.

Straumbreytir Sá sem hefur 
áhrif á tísku-
strauma (e. 
trendsetter).

Blekaður Mjög ölvaður.

Vælubíll Hringja í vælubíl-
inn, notað þegar 
einhver er að 
kvarta eða væla.

Þáþrá Fortíðarfíkn, 
nostalgía.

Þankahríð Hugmynda-
flæði, láta allar 
hugmyndir flakka 
án þess að hugsa 
nánar um þær, 
þýðing á enska 
orðinu brain-
storm.

Þarmavarmi Sætishitarinn í  
bílnum. 

Tálgari Einkaþjálfari.

Negrunarkúr Tímabil þar sem 
einstaklingur 
leggur metnað 
í að dekkja hör-
undslit sinn.

Rafbarbari Tölvuþrjótur, 
hakkari.

Nokkur dæmi úr 
slangurorðabókinni á 
netinu, www.slangur.is

Á augnlokunum blindfullur, 
ofurölvi

Beinasleggja hávaxin og 
grönn kona

Blöðruselur Þöngulhaus eða 
bjáni

Dúkkuspil Linleg knatt-
spyrna

Fingrapolki Sjálfsfróun

Fílapensill Ógeðfelldur 
maður, leiðin-
legur gaur

Gilli Partí, veisla

Hippsumhapps Tilviljun

Inniskóagæi Feiminn karl-
maður

Þrjúbíó Heimskur 
maður, bjáni, 
asni

Vinnukonuvatn Ilmvatn

Brjóstalind Brjóstamikil 
kona

Buxnaklaufi Getnaðarlimur

Fáari Fábjáni, asni

svínkaður Kenndur, hreifur 
af áfengi

Dæmi úr Orðabók um 
slangur, slettur, 
bannorð og annað 
utangarðsmál frá 1982

➜ SÖMU ORÐ EN BREYTTAR MERKINGAR
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E
gypski fornleifafræðingurinn 
Zahi Hawass þykir skrautleg-
ur fýr, rúmlega sextugur, berst 
töluvert á og gengur gjarnan 
með hatt sem einna helst minn-
ir á Indiana Jones. Þótt starfið 

sé kannski ekki alveg jafn spennandi og hjá 
þeim tiltekna starfsbróður hans úr bíómynd-
unum þá eru ævintýrin engu að síður ótal-
mörg.

Hawass er yfirmaður fornleifaráðs Egypta-
lands, stofnunar sem hefur umsjón með forn-
leifum í Egyptalandi, múmíunum, píramíd-
unum og öllum þeim merku dýrgripum sem 
fundist hafa þar. Ekkert er átt við þessa forn-
muni án hans samþykkis og vitundar.

Lengi vel var hann á móti því að láta vís-
indamenn grúska of mikið í öllum þessum 
dýrgripum. Hann óttaðist skemmdir og stóð 
til dæmis harður gegn því að gerðar yrðu 
rannsóknir á erfðaefni múmíanna, þótt ein-
sýnt þætti að slíkar rannsóknir gætu gefið af 
sér spennandi niðurstöður.

Tveggja ára rannsóknir
Fyrir nokkrum árum sló hann þó til og leyfði 
loks áfjáðum vísindamönnum að hefja slík-
ar rannsóknir, fyrst í frekar smáum stíl en 
fyrir tveimur árum var röðin komin að sjálf-
um Tútankamon, sem telja verður frægastan 
allra faraóa Egyptalands þótt ekki hafi hann 
komið miklu til leiðar á stjórnartíð sinni.

Gerðar voru ítarlegar rannsóknir á sex-
tán múmíum, teknar tölvusneiðmyndir og 
erfðaefni þeirra borin saman. Niðurstöðurn-
ar voru kynntar á blaðamannafundi í Kaíró á 
miðvikudaginn og birtar sama dag í tímariti 
bandarísku læknasamtakanna, Journal of the 
American Medical Association.

Unglingspiltur á valdastól
Tútankamon varð faraó árið 1333 fyrir Krist, 
þá ekki nema níu eða tíu ára gamall. Hann 
ríkti í tæpan áratug og dó aðeins nítján ára 
þegar hann hefði átt að vera í blóma lífsins.

Grafhýsi hans fannst árið 1922 og vakti sá 
fundur þegar í stað heimsathygli. Grafhýsið 
var reyndar óvenju lítið miðað við það sem 
tíðkaðist um faraóa, hugsanlega vegna þess 
hve ungur hann var þegar hann dó og hafði 
lítið afrekað.

Þetta litla grafhýsi var hins vegar troðfullt 
af dýrgripum, kistum, skrínum, styttum og 
skartgripum og margt af þessu gulli slegið 
og vandlega skreytt.

Fyllt í eyður
Fátt var þó vitað í reynd um ævi þessa faraós 
og margir fóru af stað til að fylla í eyðurnar. 
Dregin var upp mynd af ungum og hraust-
um manni, vinsælum og kátum sem hugsan-
lega var myrtur áður en honum tókst að láta 
til sín taka.

Til marks um það, að morð hafi verið fram-
ið, höfðu menn fundið holu í höfuðkúpu fara-
ósins. Sneiðmyndir af múmíunni, sem tekn-
ar voru árið 2005, leiddu þó í ljós að gatið á 
höfuðkúpunni varð til eftir að hann lést, og 
þá hugsanlega í tengslum við smurningu líks-
ins.

Banamein og sjúkdómar
Rannsóknir síðustu tveggja ára hafa hins 
vegar leitt í ljós að banamein hans má lík-
lega rekja til malaríu og fótbrots. Rannsókn-
irnar sýna einnig að pilturinn var engan veg-
inn það heilbrigða hraustmenni sem margir 
höfðu talið.

Hann var til dæmis holgóma og með 
klumbufót, og svo var hann haldinn Köhlers-
kvilla, erfðasjúkdómi sem hamlar blóðflæði 
til beina í fæti og eyðilagði smám saman bein 
í vinstri fæti hans, sem hlýtur að hafa verið 
sársaukafullt. 

Talið er víst að hann hafi þurft að ganga við 
staf, en í grafhýsi hans fundust hvorki meira 
né minna en 130 göngustafir.

„Þetta er ansi hreint sjúkur piltur,“ var haft 
eftir Egyptalandsfræðingnum Emily Teeter í 
fjölmiðlum í vikunni, þegar hún hafði kynnt 
sér niðurstöður rannsóknanna.

Ættartréð
Rannsóknir og samanburður á erfðaefni Tút-
ankamons og hinna múmíanna leiddu einnig í 
ljós skyldleikatengsl sumra þeirra með nokk-
uð óyggjandi hætti.

Afi Tútankamons reyndist þannig vera 
Amenhotep III., sem ríkti í nærri fjörutíu ár 
og þótti afar farsæll, en faðirinn var Akenat-
en, sem einnig hefur verið nefndur Amen-
hotep IV. og hefur töluverða sérstöðu meðal 
egypskra faraóa. Hann er stundum nefnd-
ur „trúvillingurinn“ því hann er talinn hafa 
reynt að breyta fjölgyðistrú Egypta yfir í 
eingyðistrú, eða í það minnsta reynt að hafa 
áhrif í þá áttina. 

Sú tilraun til trúarbyltingar, þótt ekki hafi 
hún náð varanlegri fótfestu meðal Egypta, 
telja ýmsir fræðimenn hugsanlegt að hafi 
leitt af sér eingyðistrú gyðinga nokkur 
hundruð árum síðar, þótt engan veginn sé 
ljóst eftir hvaða krókaleiðum það á að hafa 
gerst.

Móðir Tútankamons er síðan ónefnd kona 
sem hefur verið kölluð „unga daman“ og var, 
eftir því sem nýju rannsóknirnar leiddu í 
ljós, alsystir Akenatens, föður Tútanka-
mons.

Einnig hefur verið staðfest að amma Tút-
ankamons, bæði í móður- og föðurætt, er 
kona sem lengi vel var nefnd „eldri daman“, 
en fullvíst þykir að hún sé Taia, ein af eigin-
konum Ahenhoteps III.

Ættarsjúkdómar
Rannsóknirnar staðfestu einnig að ýmsir 
þeir kvillar sem Tútankamon átti við að 
stríða hrjáðu fleiri meðlimi fjölskyldunnar, 
og vafalaust hafa náin skyldleikatengsl for-
eldra hvern ættliðinn á fætur öðrum átt sinn 
þátt í því.

Það er ljóst að faðir hans, Akenaten, var 
til dæmis holgóma eins og Tútankamon, og 
afinn Amenhotep III. var bæði með klumbu-
fót og þjáðist af Köhlers-sjúkdómnum.

Afsannað þykir þó að svonefnt Marfan-
heilkenni hafi verið í ættinni eða aðrir sjald-
gæfir erfðasjúkdómar sem gefa karlmönnum 
kvenlegt yfirbragð og afmynda bein líkam-
ans. 

Frekari rannsóknir
Fornleifafræðingar Egyptalands eru hreint 
ekki af baki dottnir og ætla að halda ótrauðir 
áfram að rannsaka múmíur með aðstoð fær-
ustu vísindamanna og nýjustu tækni. Hawass 
boðar nýjar uppljóstranir innan árs.

Fársjúkur piltur í guðatölu
Tveggja ára ítarlegar rannsóknir á erfðaefni Tútankamons og nokkurra nánustu ættingja hans draga upp töluvert breytta mynd 
af þessum fræga faraó, sem engan veginn reynist vera það heilbrigða hraustmenni sem menn höfðu áður gert sér í hugarlund. 
Guðsteinn Bjarnason rýnir í niðurstöður rannsóknanna, sem meðal annars staðfesta að foreldrar hans voru systkini.

BLAÐAMANNAFUNDURINN Zahi Hawass efndi til blaðamannafundar á miðvikudag í Egypska safninu í Kaíró þar sem hann skýrði frá niðurstöðum tveggja ára 
ítarlegra rannsókna á tíu múmíum, þar á meðal múmíum föður, ömmu og móður Tútankamons sem eru til sýnis í glerkössum á myndinni. NORDICPHOTOS/AFP

TÚTANKAMON Meira en 
þrjú þúsund ára gamalt 
andlit piltsins, sem var 
fársjúkur og aðeins 19 ára 
þegar hann lést.

AKENATEN Faðir Tútank-
amons, einnig þekktur sem 
Amenhótep IV., faraóinn 
sem talinn er hafa reynt 
að koma á eingyðistrú í 
Egyptalandi.

„YNGRI DAMAN“ Múmía 
móður Tútankamons. Ekki 
er vitað hvað hún hét, en 
hún var alsystir Akenatens.

TAIA Föður- og móður-
amma Tútankamons, áður 
nefnd „eldri daman“, eig-
inkona hins farsæla faraós, 
Amenhóteps III.

NEFERTÍTÍ Ein af fimm 
eiginkonum Akenatens, sú 
sem naut mestrar virðingar 
og tvímælalaust sú fræg-
asta. Hún er talin hafa verið 
bróðurdóttir Taiu, sem var 
bæði móður- og föður-
amma Tútankamons.

Það var breski fornleifa-
fræðingurinn Howard 
Carter sem fann grafhýsi 
Tútankamons í nóvember 
árið 1922. Þetta þykir enn 
einn merkasti fornleifa-
fundur sögunnar og hann 
rataði fljótt í heimsfrétt-
irnar. Tútankamon varð á 
allra vörum og fljótlega fóru 
á kreik sögur um bölvun 
múmíunnar. Hvert óhappið 
á fætur öðru átti að hafa 
hent fornleifafræðingana 
og aðstoðarfólk þeirra, sem 
höfðu raskað ró hinnar 
fornu múmíu. Alvarleg slys 
og voveifleg dauðsföll áttu 
að hafa fylgt hópnum, en 
þegar nánar er að gáð virð-
ist fátt til í þessu. Carnavar-
on lávarður, auðugur Breti 
sem fjármagnaði leiðangur 
Carters, lést að vísu í apríl 
árið 1923, innan við hálfu 
ári eftir að grafhýsið fannst. 
Hann hafði hins vegar verið 
heilsuveill í tuttugu ár áður 
en hann dó, en fréttin af 
dauða hans magnaði upp 
sögurnar. Flestir úr hópnum 
lifðu fram á elliár og Carter 
sjálfur hélt áfram að vinna 
í grafhýsi faraósins í tíu ár 
eftir fundinn. Hann lést 
árið 1939, þá orðinn 65 ára 
gamall.

STYTTUR AF TÚTANKAMON Vegna kvenlegs útlits á styttum af Tút-
ankamon og ættingjum hans var lengi vel talið að ættin hafi verið 
plöguð af sjaldgæfum erfðasjúkdómum.  

GULLSLEGIN TRÉKISTA TÚT-
ANKAMONS Faraóinn ungi var 
grafinn í þremur kistum, og var 
sú innsta skrautlegust.

DÁNARGRÍMA TÚTANKAMONS 
Hin þekkta dánargríma faraósins 
gefur engan veginn rétta mynd 
af útliti hans.

BÖLVUN MÚMÍUNNAR



Konudagurinn er á morgun. Frábær tilboð í verslunum okkar í tilefni dagsins.
Við pökkum inn fyrir þig og tækifæriskort fylgir í kaupbæti.*

Tilboð gilda til og með 21. febrúar 2010.

Áletraður sleiki-
brjóstsykur.

Aðeins
kr. 195,-

Súkkulaðihjörtu
handa ástinni þinni.

Aðeins
kr. 295,-

Verð: 1.600,-  Verð áður kr. 2.680,- 

Verð: 2.390,-  
Verð áður kr. 3.990,-

Verð: 1.500,- Verð áður kr. 4.490,- 

Verð: 239,- Verð áður kr. 398,- 

* Tækifæriskort fylgir í kaupbæti ef verslað er fyrir 1500 kr eða meira, hægt er að velja úr 10 sérvöldum tækifæriskortum.
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Clint Eastwood eða Lee Hazle-
wood? Úff, erfitt val, en ég held 
að ég verði að segja Lee Hazle-
wood. Hann syngur svo fallega.

Venjulegur dagur hjá þér í 
stuttu máli? Ég vakna þegar sólin 
rís og borða morgunnmat, svo fer 
ég að stússast eitthvað í tónlist-
inni.

Eruð þið jafn tregafullir og 
þið hljómið í tónlist ykkar? Nei, 
treginn jafnar út hvað við erum 
hressir.

Hvar er óvenjulegasti staður 
sem þið hafið spilað á? Í bakgarð-
inum hjá Bjarna Massa.

Hvað er það leiðinlegasta sem 
þú hefur nokkurn tímann gert? 
Beðið.

Uppáhaldsstaðurinn á jörðinni? 
Ég held mjög mikið upp á Barce-
lona.

Hvers konar tónlist hefur mest 
áhrif á þig? Öll tónlist hefur áhrif, 
góð og slæm.

Hvað heldur fyrir þér vöku 
á nóttunni? Aðallega ég sjálf-
ur, annars er ég mjög fljótur að 
sofna.

Hvenær gréstu síðast?  Ég grét 
úr hlátri um daginn.

Hvaða núlifandi manneskju 
lítur þú mest upp til? Afa míns.

Hvaða myndi fullkomna líf þitt? 
Böns af peningum. Annað á ég.

Hvaða lag á að spila í jarðar-
förinni þinni? Sin City með Fly-
ing Burrito Brothers.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar 
þú yrðir stór?  Stjörnufræðing-
ur.

Hvaða manneskja í sögunni 
myndir þú vera ef þú værir 
neyddur til þess?  Ég, þegar ég 
var yngri.

Hvað fær þig til að veltast um 
af hlátri? Fyndni.

Uppáhalds íslensku hljómsveit-
irnar þínar? Kimono, Seabear, 
Skakkamanage, múm, Sin Fang 
Bous og svo mætti lengi telja.

Hvernig hljómar síðasta sms 
í símanum þínum?  Kæri vid-
skiptavinur Framköllunin tin er 
tilbuin hja Hans Petersen Arm-
ula. Kvedja Hans Petersen - Has-
koli Islands Namskynning 20.feb. 
Haskoladagurinn 2010

Þú finnur töfralampann og 
getur fengið þrjár óskir uppfyllt-
ar. Hverjar? Fyrst myndi ég óska 
mér óendanlegra óska, að sjálf-
sögðu. Þá myndi ég óska þess að 
það væri ekki svona kalt og svo 
að batteríið í tölvunni minni væri 
ekki svona heitt.

Hvað er næst á dagskrá hjá 
Hudson Wayne ?  Við erum að fara 
í tónleikaferðalag til þýskalands 
í lok þessa mánaðar. Eftir það 
ætlum við að spila hér og þar.

Allt of kalt 
en batteríið 
of heitt 
Hljómsveitin Hudson Wayne spilar tregafullt kántrí-
skotið rokk og var að gefa út aðra breiðskífu sína. 
Anna Margrét Björnsson fékk söngvarann Þráin Ósk-
arsson í þriðju gráðu yfirheyrslu. 

Á LEIÐ Í TÓNLEIKAFERÐALAG Böns af peningum myndi fullkomna líf Þráins Óskarssonar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞRIÐJA GRÁÐAN
FULLT NAFN:  Þráinn Óskarsson

FÆÐINGARÁR:  1980

HVAÐ GERÐIST MERKILEGT ÞAÐ 
ÁRIÐ:  John Lennon var myrtur 

Endalaus
Íslenski dansflokkurinn

„Ástrí›ufull og
endalaus einlægni“
Mbl, AGG

■ Á uppleið
Femínistar.  Femínistarnir koma út úr skápnum hverjir á 
fætur öðrum og verða róttækari í skoðunum með hverjum 
deginum. Byltingin nálgast!

Barnamenning.  Til hvers 
að fara með krakkana í 
Kringluna eða á nammibar-
inn í Hagkaup um helgar 
á meðan menning fyrir 
börn blómstrar út um allar 
byggðir?

Hnit.  Tennis- og og bad-
mintonfélag Reykjavíkur 
hefur ekki undan að bóka 
áhugahnitara í tíma, sem alla 
dreymir um að verða eins og 
Broddi og Elsa Nielsen.

Ís.  Suðurver skartar frábærri 
ísbúð sem kallast Ísland og 
framreiðir dásamlegan ís 
beint frá býlinu. Namm. 

■ Á niðurleið 
Rándýrir kokkteilar.  Það kostar 
orðið nálægt tvö þúsund krónur 
að kaupa kokkteil á miðlungsbar 
niðri í miðbæ. Þá er betra að fá 
sér kók. 

RÚV-tískan.  Eru dagar 
„Gladiator“-kjóla og fram-
úrstefnulegra hárgreiðslna 
taldir?

Besserwisserar.  „Ég 
sagði ykkur það“-týpan lifir 
góðu lífi og ætlar alla aðra 
að drepa úr leiðindum 
með sögum af því hvernig 
hún vissi að allt var til 
fjandans að fara á undan 
öllum hinum. 

Skíðaferðir 
til útlanda. 
 Eftir myndbirt-
ingar undanfar-
ið af 2007-
hnökkunum 
eru skíði bara 
alveg „passé“. 

MÆLISTIKAN
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 512 5000.

MERKISATBURÐIR
1472 Orkneyjar og Hjaltlands-

eyjar eru teknar undir 
skosku krúnuna sem 
heimanmundur en þær 
tilheyrðu áður Noregi. 

1911 Fiskifélag Íslands er stofn-
að. 

1943 Bensínskömmtun hefst á 
Íslandi. 

1965 Ranger 8 brotlend-
ir á tunglinu eftir að hafa 
tekið myndir af hugsan-
legum lendingarstöðum. 

1991 Áhöfn þyrlu Landhelgis-
gæslunnar bjargar átta 
manna áhöfn Steindórs 
GK, eftir að skipið strand-
aði undir Krýsuvíkurbjargi. 

2001 Bandarískur alríkislög-
reglumaður, Robert 
Hanssen, er handtek-
inn og sakaður um að 
hafa njósnað fyrir Rússa í 
fimmtán ár.

Kaupfélag Þingeyinga var stofn-
að þennan mánaðardag árið 
1882 á Þverá í Laxárdal að frum-
kvæði Jakobs Hálfdanarson-
ar á Grímsstöðum og Benedikts 
Jónssonar á Auðnum. 

Þetta var fyrsta íslenska kaupfé-
lagið og má að hluta rekja til þess 
að Bretar keyptu fé á fæti á þessum 
árum og greiddu fyrir í gulli og silfri. 
Gránufélagið hafði milligöngu um 
sauðasölu en á sýslunefndarfundi í 
Þingeyjarsýslu kom fram sú skoðun 
að bændur gætu sjálfir tekið hana í 
sínar hendur. Þeir sömdu við skosk-
an kaupmann sem sendi skip til 
Húsavíkur eftir sauðum og flutti til 
þeirra mjölvöru. Í kjölfarið var kaup-
félagið stofnað sem pöntunarfélag 
neytenda. Hver félagsmaður greiddi 

10 krónur í stofnfé. Út á það fengu 
þeir rétt til að panta vörur fyrir allt 
að 200 krónur hver. 

Jakob Hálfdanarson tókst á 
hendur kaupstjórastörf félagsins 

og skuldbatt sig til að panta með 
næstu póstferð þær varningsteg-
undir sem tilfærðar voru á vöru-
skrám þeim sem honum voru af-
hentar.

ÞETTA GERÐIST:   20. FEBRÚAR 1882 

Fyrsta kaupfélag landsins stofnað

Konudagurinn er á morgun og sú hefð 
hefur skapast í Garðabæ að halda hann 
hátíðlegan með kvennamessu í Vídal-
ínskirkju klukkan 11. Að þessu sinni 
verður henni útvarpað á Rás 1.  

„Það eru alltaf konur sem predika og 
þjóna fyrir altari í þessum guðsþjón-
ustum,“ segir séra Jóna Hrönn Bolla-
dóttir sem tók konudaginn upp á sína 
arma þegar hún hóf störf í Garðabæn-
um fyrir fjórum árum. Hún kveðst 
jafnan hafa fengið einhverja utanað-
komandi til að predika og nefnir sem 
dæmi Evu Maríu Jónsdóttur dagskrár-
gerðarkonu og Rannveigu Rist fram-
kvæmdastjóra. „Þær hafa dálítið frjáls-
ar hendur með efnið en það hafa alltaf 
valist konur sem hafa miklu að miðla 
til okkar hinna. Þar verður engin und-
antekning á þetta árið því það er Guð-
rún Agnarsdóttir læknir sem stígur í 
stólinn og talar þaðan til allra lands-
manna,“ segir hún. 

Séra Jóna Hrönn er sjálf ein þeirra 
sem þjónar fyrir altari og ásamt henni 
verða séra Irma Sjöfn Óskarsdóttir, 
prestur á biskupsstofu, og séra Hild-
ur Eir Bolladóttir, prestur í Laug-
arneskirkju. „Svo verða líka tvær 
fermingarstúlkur, þannig að á tíma-
bili verðum við fimm,“ segir hún og 
hlakkar greinilega til dagsins. „Þetta 
hefur alltaf tekist mjög vel og mynd-
ast mjög fín stemning enda hafa konur 
mætt í hundraðavís í Vídalínskirkju,“ 
lýsir hún. „Kvennakórinn hefur verið 
með okkur síðustu árin en nú ætlar 
Gosp el kór Jóns Vídalíns að syngja 
undir stjórn Maríu Magnúsdóttur. 
Hann er samstarfsverkefni Vídalíns-
kirkju og Fjölbrautaskólans í Garða-
bæ og í honum er ungt fólk sem syng-
ur allt mögulegt enda er þetta gríðar-
lega öflugur kór en hann hefur aldrei 
svarað tóni áður svo hann hefur verið 
að æfa það.“

Strax að lokinni samveru í kirkjunni 
er boðið upp á súpu og brauð sem fé-
lagar í Lionsklúbbum Garðabæjar bera 
fram í safnaðarheimilinu. „Þeir gera 
þetta af mikilli ljúfmennsku herrarnir 
og það er öllum boðið,“ segir séra Jóna 
Hrönn. „Þar verður líka tískusýning 
frá hinni vinsælu verslun Ilse Jacob-
sen í Garðabæ. Við viljum allar fara 
að sjá vorlínuna!“

Kvöldvaka verður svo í Bessastaða-
kirkju klukkan 20 annað kvöld. Þar 
syngur gospelkórinn líka og ung kona 
úr kórnum, Matthildur Bjarnadóttir, 
flytur hugleiðingu um konur og Krist. 
„Jú, jú, þetta er dóttir mín,“ segir Jóna 
Hrönn aðspurð. „Hún er ansi góð að 

flytja hugvekjur enda hefur hún gert 
það frá því hún var unglingur. Hún er 
guðfræðinemi núna og ætlar að fjalla 
um konur og Krist. Það er vel við hæfi 
því það eru til margar sögur í Biblí-

unni um það hvernig Kristur rétti hlut 
kvenna og minnti oft á það að konur og 
karlar væru sköpuð í guðs mynd bæði. 
Konudagurinn er ágætur til að minna 
á jafnrétti kynjanna.  gun@frettabladid.is 

SÉRA JÓNA HRÖNN BOLLADÓTTIR:   EFNIR TIL KVENNAMESSU Á MORGUN

Vel við hæfi að fjalla um 
konur og Krist á þessum degi

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Séra Jóna Hrönn umkringd ungum stúlkum í kirkjunni þegar ljósmynd-
arinn kom á staðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

BRYNJA BENEDIKTSDÓTTIR VAR 
FÆDD ÞENNAN DAG.

„Listgrein leikarans er hræði-
lega kröfuhörð. Hann verð-
ur að leggja líkama sinn og 

sál, að ég tali nú ekki um geð-
heilsu, á altari áhorfandans 

án nokkurrar miskunnar.“

Brynja (1938-2008) var mikil-
virkur leikari og leikstjóri. Meðal 
leikverka sem hún setti upp voru 

Ínúk og Ferðir Guðríðar sem 
slógu í gegn, líka utan landstein-

anna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Kristín Magnúsdóttir
Réttarholti, Garði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Garðvangi Garði, 17. febrúar. 
Jarðarförin fer fram frá Útskálakirkju, laugardaginn 27. 
febrúar kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Rúnar Guðjón Guðmundsson  Sylvía Hallsdóttir
Guðný Anna Guðmundsdóttir  Björn Gunnar Jónsson
Magnús Helgi Guðmundsson  Halla Þórhallsdóttir
Birgir Þór Guðmundsson  Þóranna Rafnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Fréttablaðið býður nú upp 
á birtingu æviminninga á 
tímamótasíðum blaðsins.       
                     
Hafið samband í síma 
512 5490-512 5495 eða sendið 
fyrirspurnir á netfangið 
timamot@frettabladid.is

Æviminning
Gísli Eiríkur Helgason

Laugateigi 72, Reykjavík

Gísli Eiríkur Helgason fæddist í 

Reykjavík 1. janúar 1931. Hann 

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 12. 

janúar síðastliðinn. Foreldrar hans 

voru Guðrún Jónsdóttir frá Þingeyri 

í Dýrafirði f. 1917, d. 1988, og Helgi

Gíslason frá Ísafirði, f. 1915, d. 1970. 

Gísli Eiríkur bjó fyrstu æviár sín í 

Reykjavík en fluttist eftir það vestur 

til Ísafjarðar með foreldrum sínum 

og systkinum. 

Systkini Gísla Eiríks eru Jón

Hannes, f. 1933, Sigríður Ása, f. 1936 og Guðmundur, f. 

1941.
Eiginkona Gísla Eiríks er Margrét Magnúsdóttir hjúkr-

unarfræðingur, f. 4. apríl 1937. Þau gengu í hjóna-

band árið 1960. Börn Gísla Eiríks og Margrétar eru: 

1) Magnús kennari, f. 1.5. 1972, kvæntur Guðbjörgu

Björnsdóttur kennara, f. 30.11. 1971. Börn þeirra eru 

Margrét, f. 17.2. 1997 og Björn Jóhann, f. 20.1. 1999. 

2) Helgi tæknifræðingur, f. 18.6. 1975, í sambúð með 

Jórunni Dröfn Ólafsdóttur leikskólakennara, f. 15.2. 

1975. Þeirra dóttir er Þórunn Ásta, f. 24.12. 2001. 3) 

Guðrún læknir, f. 14.11. 1979, í sambúð með Þór

Halldórssyni stjórnmálafræðingi, f. 6.6. 1980.

Gísli Eiríkur lauk skyldunámi á Ísafirði en hélt suður 

til Reykjavíkur 17 ára gamall til að nema húsasmíði. 

Húsasmíðar urðu ævistarf hans. Framan af starfsæv-

inni vann hann á Trésmíðaverkstæðinu Furu en eftir að 

hafa fengið meistararéttindi í iðn sinni stofnaði hann 

sitt eigið fyrirtæki, Gísli, Eiríkur, Helgi, sem hann átti 

og rak þar til fyrir fáeinum árum.

Stangveiði var aðaláhugamál Gísla Eiríks alla tíð 

og sinnti hann meðal annars trúnaðarstörfum fyrir 

Stangveiðifélag Reykjavíkur. 

Útför Gísla Eiríks fer fram í dag kl. 13.00 í Fossvogskirkju.
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Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Ástkær tengdamóðir mín, amma okkar 
og langamma,

Friðrika Tryggvadóttir
lést á Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri, laugardaginn 
13. febrúar. Útförin verður gerð frá Akureyrarkirkju 
mánudaginn 22. febrúar kl. 13.30. Bestu þakkir viljum 
við færa starfsfólki á Dvalarheimilinu Hlíð fyrir góða 
umönnun.

Kristín B. Alfreðsdóttir  Pétur Ásgeirsson
Friðrik Hreinsson   Þórdís Ólafsdóttir
Jóhanna Hreinsdóttir Jón Eðvald Halldórsson
                      og  barnabarnabörn.

timamot@frettabladid.is



Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

Stefán Veigar Steinsson
Arnarhvoli, Dalvík,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þann 
16. febrúar sl. Útförin fer fram frá Dalvíkurkirkju
laugardaginn 27. febrúar nk. kl. 13.30.

Símon Páll Steinsson   Sigurlaug Stefánsdóttir
Sigurlína Steinsdóttir  Samúel M. Karlsson
                             og systkinabörn.

Ástkær frændi okkar,

Guðmundur E. 
Jóhannsson
Hátúni 12, Reykjavík, áður Kleppsvegi 
90, Reykjavík,

lést að heimili sínu aðfaranótt 17. febrúar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hörður Óskarsson 
Steinn Ragnarsson

Við þökkum þann hlýhug sem okkur 
var sýndur vegna andláts og útfarar 
elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu, langömmu og langalangömmu, 

Rósu Eiríksdóttur 
frá Dagsbrún, Neskaupstað.

Elísabet Kristinsdóttir, Þórdís Kristinsdóttir, 
Kristinn Pétursson og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Hinrik S. Vídalín Jónsson
Suðurvangi 15, Hafnarfirði,

lést á deild 14 G Landspítalanum við Hringbraut þann 
11. febrúar sl. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 23. febrúar kl. 15.00.

Hulda Magnúsdóttir 
Jón V. Hinriksson   Guðrún Júlíusdóttir
Magnús J. Hinriksson  Guðríður Aadnegard
                        Margrét Steingrímsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Helgadóttir
frá Seljalandi, Eyjafjöllum Rang.

andaðist á Lundi þriðjudaginn 9. febrúar. Jarðarförin 
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Þökkum auðsýnda samúð. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks Dvalarheimilisins Lundar á Hellu.

Hulda Kragh Steinar Ragnarsson
Kristín Kragh 
Kristján Ólafsson Halldóra Hjartardóttir
Olga Ólafsdóttir Valgarður Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur vináttu og hlýhug og 
heiðruðu minningu föður, tengdaföður, 
afa og langafa okkar, 

Sigsteins Pálssonar 
fyrrum bónda á Blikastöðum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks dvalarheimilis aldraðra 
á Hlaðhömrum og hjúkrunarheimilinu Eir.

Magnús Sigsteinsson  Marta G. Sigurðardóttir
Kristín Sigsteinsdóttir  Grétar Hansson
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir færum við þeim 
fjölmörgu, sem heiðruðu minningu 
eiginmanns míns, 

Steingríms 
Hermannssonar 

á margvíslegan hátt og auðsýndu samúð og virðingu. 
Einnig þökkum við öllum þeim, sem önnuðust hann af 
frábærri alúð í veikindum hans.

Edda Guðmundsdóttir og fjölskylda.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Sævin 
Bjarnason
frá Ökrum í Fljótum,
Hverfisgötu 47, Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala í Hafnarfirði, laugardaginn 13. 
febrúar. Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
við Strandgötu, mánudaginn 22. febrúar kl. 15.00.

                          Marheiður Viggósdóttir
Ásdís Guðmundsdóttir  Birgir Sigmundsson
Bjarney Guðmundsdóttir  Bjarni Guðjónsson
Guðlaug Guðmundsdóttir Jón Alfreðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför ástkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, bróður, afa 
og langafa,

Þórðar Jóhanns 
Eggertssonar
Dodda í Dal, Borgarnesi.

Sólveig Árnadóttir,
Eggert Margeir Þórðarson    Júlíanna Júlíusdóttir
Theodór Kristinn Þórðarson    María Erla Geirsdóttir
Guðrún Þórðardóttir    Gylfi Björnsson
Ragney Eggertsdóttir
afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vinarhug við andlát og 
útför ástkærrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og systur, 

Önnu Maríu 
Magnúsdóttur Danielsen 
frá Laugahvoli. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu á 
Vífilsstöðum fyrir góða umönnun.

Ragnar Danielsen
Magnús Danielsen  Jóna A. Imsland,
Arnbjörg María, Breki, Tara Þöll, Hans Gunnar, 
Guðbjörg Magnúsdóttir Thorarensen.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Ingibjörg Sigurjónsdóttir
Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Grund þann 
16. febrúar 2010.

Birna Björnsdóttir   Bragi Gíslason
Rannveig Björnsdóttir  Þórarinn Flosi Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýju og vinsemd við and-
lát og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Ingigerðar Oddsdóttur
frá Hróarslæk.

Helgi Skúlason  Fríða Proppé
Guðmundur Skúlason  Erna Sigurðardóttir
Ragnheiður Skúladóttir  Þröstur Jónsson
Sólveig Jóna Skúladóttir  Bjarni Sveinsson
Þóroddur Skúlason   Fanney Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug 
við andlát og útför eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Ólafs Kr. Magnússonar
fyrrv. skólastjóra,
Bólstaðarhlíð 13, Reykjavík.

Björg Jóhannsdóttir
 Jóhann Ólafsson  Jeanne Miller
 Sigrún Ólafsdóttir   Helgi Bergþórsson

afabörn og langafabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Ingibjörg Jónatansdóttir
Bröttugötu 2, Borgarnesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness fimmtudaginn 18. febrúar. 
Útförin fer fram frá Borgarneskirkju föstudaginn 
26. febrúar kl. 14.00.

                                 Jón S. Pétursson
Jakobína S. Stefánsdóttir  Sverrir Hjaltason
Pétur V. Hannesson María E. Guðmundsdóttir
Friðþjófur Th. Ruiz   Birna R. Ingimarsdóttir
                  barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans dýpsta þakklæti til allra sem 
sýndu okkur samúð við fráfall okkar 
elskulegu,

Erlu Magnúsdóttur.
Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki Land-
spítalans við Hringbraut. Megi minning Erlu lifa með 
okkur öllum.

Stefán Benediktsson
Inga Lára Stefánsdóttir
Ásta Margrét Stefánsdóttir
Benedikt Stefánsson
Birta Stefánsdóttir
Sandra Líf Stefánsdóttir
Magnús Theodórsson  Ástríður Ingadóttir
Gunnar Magnússon   Salóme Huld Garðarsdóttir
Benedikt Stefánsson  Margrét Árnmarsdóttir

  Erla Magnúsdóttir
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þessa 
leið!

Það er 
beðið 

eftir þér!

Komdu 
sæll Günth-
er! Ertu viss 
um að þú 
viljir gera 
þetta?

Já takk! 
Endi-
lega!

Klæddu þig þá 
úr! Núna!

Maður 
verður 
kannski 

smá 
stressaður!

Velkomináborgarahofiðhvað-
mábjóðaþér?

Ert þetta þú 
Stefán?

Ég hélt að 
þú ætlaðir á 
námskeið í 
klettaklifri í 

fríinu?

Ég hef séð framtíðina og 
hún er með hárnet.

Já, en þar sem 
ég er að klára 

menntaskólann 
á næsta ári 

fannst pabba 
að ég ætti að 
vinna mér inn 
peninga til að 
eiga fyrir fram-

haldsnámi.

MAMMA! 
LÓA 

ER AÐ 
GRÁTA!

Nú, taktu hana þá upp 
og segðu henni að allt 
sé í lagi.

Það er allt í lagi. Hún 
grætur 
enn.

Hikk
Óskir?! Hvað 

meinarðu óskir?
Af hverju það er 
betra að tæma 
flöskurnar áður 

en andinn er 
settur í þær...

Núverandi formaður Sjálfstæðisflokks-
ins hafði ekki hugmynd um hvað fyrir-

tæki hans var að bedrífa í útlöndum meðan 
hann sat þar í stjórn. Hann vissi ekki held-
ur um milljarðana sem fjölskyldufyrir-
tæki hans rændi af íslensku þjóðinni með 
ólögmætu olíuokri árum, ef ekki áratugum, 
saman. Af tvennu illu finnst honum skárra 
að vera gersamlega vanhæfur stjórnandi 
heldur en gerspilltur stjórnmálamaður. 

KOMIÐ hefur í ljós að í aðdraganda hruns-
ins var annar ríkisstjórnarflokkurinn ekki 
hafður með í neinum ráðum þótt þau vörð-
uðu málaflokka sem heyrðu beint undir ráð-

herra hans. Þar voru menn of uppteknir af 
því að vera ráðherrar til að hafa rænu á 
að vinna sína vinnu. Fyrrverandi formað-
ur Sjálfstæðisflokksins, þáverandi for-
maður og fjármálaráðherra véluðu landið 
einir til helvítis sín á milli. Það var ekki 

fyrr en á síðustu metrunum sem Sam-
fylkingin var upplýst um ástandið.

LEIÐTOGI Samfylkingarinn-
ar í borgarstjórn er marg-
faldur Íslandsmeistari í að 

svara einföldustu spurning-
um með því að tvinna saman 
innihaldslausa frasa og pólit-
ískar klisjur í svo endalaus-
ar langlokur að þeir sem ekki 
sofna undir ósköpunum eru 

löngu búnir að gleyma spurningunni þegar 
svarið er búið. Þannig er Samfylkingin, 
snotrar umbúðir um ekki neitt.

Í AÐDRAGANDA hrunsins höfðu vinstri-
græn mestar áhyggjur af litnum á ábreið-
unum á fæðingardeildinni og þeirri karl-
rembu að reisa Reykjavíkurskáldinu styttu. 
Engin von er til að þetta breytist með 
nýjum oddvita flokksins í borginni, rörsýn-
asta dólgafemínista síðari tíma. Maður von-
aði að hún væri umborin í flokknum, ekki 
að hún væri þar leiðtogaefni.

FRAMSÓKNARFLOKKURINN býður lausn-
ir á ástandinu, en er ekki einu sinni fær 
um að standa að eigin formannskjöri án 
ógleymanlegs klúðurs. 

FRJÁLSLYNDI flokkurinn hefur afneitað 
borgarfulltrúa sínum.

BESTI flokkurinn hefur stolið því flottasta 
úr stefnuskrám hinna en ólíkt þeim lýgur 
hann því ekki að kjósendum að hann ætli að 
framkvæma eitthvað af því. Í ljósi ástands-
ins er óneitanlega grátbroslegt að heyra 
Besta flokkinn kallaðan grínframboð. Hin 
augljósa staðreynd er sú að í næstu borgar-
stjórnarkosningum verða eintóm grínfram-
boð í boði. Ég segi fyrir mig að ég vil frek-
ar að stjórnmálamenn séu brandarakarlar 
en þeir séu brandari – á minn kostnað.

Grínframboð

KORPUTORGIKORPUTORGI

50%
AFSLÁTTUR

AF DÖMU
NÁTT- OG NÆRFATNAÐI

Opið: Mán.-lau. 11 til 18
Sun. 12 til 18 • Sími 578 9400

TILBOÐIN GILDA TIL
SUNNUDAGSINS 28. FEBRÚAR

KLINK
DAGAR!

YFIR 4000 VÖRUR
Á 250, 500 EÐA
1.000 KRÓNUR

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Opið frá kl. 10 –18 Komdu og sjáðu úrvalið! Verðið er ótrúlegt!
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Bókamarkaðurinn
Perlunni!
Opið alla daga til 7. mars.
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menning@frettabladid.is

Myndlistarmaðurinn Krist-
ín Gunnlaugsdóttir sýnir 
um þessar mundir í sal 
Íslenskrar grafíkur hafnar-
megin í Hafnarhúsinu. 

Kristín er þekkt fyrir falleg mál-
verk sem bera sterkan keim af helgi-
myndum, enda listakonan lærð á því 
sviði. Það sem hún býður upp á nú er 
algjörlega frábrugðið fyrri verkum. 
Á sýningunni eru grófgerð vegg-
teppi sem sýna konur á nærgöngul-
an og hreinskilinn hátt. 

„Móðir og barn er þema sem ég 
hef meðal annars verið í undanfar-
in ár. Ég er enn að vinna með svip-
að myndefni en nálgast það inn um 
allt aðrar dyr. Þess vegna er vel við 
hæfi að sýningin er bakdyrameg-
in í Hafnarhúsinu,“ segir Krist-
ín. „Þessi sýning er mikil kúvend-
ing hjá mér þar sem ég var komin 
á enda í fágaðri blindgötu. Ég er 
að taka ákveðna áhættu með því 
að standa með frumorkunni í mér. 
Þetta er allt hluti af sköpunarferl-
inu en það hafa verið átök að standa 
með sjálfri sér.“

Kristín segir ýmislegt hafa vald-
ið stefnubreytingunni, meðal annars 
ólgan í þjóðfélaginu. „Hún hjálpaði. 
Þörfin verður svo ríkjandi að koma 
með hlutina upp á yfirborðið og 
standa með sjálfum sér. Maður nýtir 
sér áskorunina. Þrátt fyrir allt er 
skurnin lítilsvirði. Ég hef getað selt 
verkin mín og lifað á þessu, sem er 

mikil heppni en það nægði ekki því 
það skapar þá hættu að maður fest-
ist í hjólförum. Svo má líka segja að 
ég hafi gengið gegnum hluti í einka-
lífinu sem ýtti þessu af stað. Ég er 
sama eðlis og íslenska þjóðarsálin 
að því leyti að vilja nýta mér áskor-
unina þegar það sem maður þekkir 
er hrunið. Rétt áður en maður er að 
gefast upp verður að prófa að breyta 
til. Ég gerði það og þá fyrst náði ég í 
skottið á sköpunargleðinni.“

Viðbrögð við veggteppum Krist-
ínar hafa verið kröftug en jákvæð. 
„Fólk verður mjög hissa. Margar 
konur fá flisskast. Á opnunni var 
mikil gleði og léttleiki. Mörgum 
léttir en sumir verða reiðir eins og 
gengur þegar unnið er með tabú. 
Aðrir hafa nú séð annað eins.“

Sýningunni lýkur 28. febrúar. 
Sýningin er opin frá fimmtudegi til 
sunnudags, á milli kl. 14 - 18. .

 drgunni@frettabladid.is

Kraftakonur Kristínar

KRISTÍN GUNNLAUGSDÓTTIR Kúvendir á sýningu sinni í sal Íslenskrar grafíkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sunnudagur kl. 15.15
Á morgun kl. 15.15 halda tvær af 
efnilegri tónlistarmönnum yngri 
kynslóðarinnar, þær María Jónsdótt-
ir sópran og Ástríður Alda Sigurðar-
dóttir píanóleikari, tónleika í 15:15 
tónleikasyrpunni í Norræna húsinu. 
Efnisskrá tónleikanna er fjölbreytt 
og hjartnæm. Sönglög eftir Sigvalda 
Kaldalóns og Sibelius mæta pólsk-
um snillingum á borð við Chop-
in og Moniuszko, en einnig heyrast 
hádramatískar óperuaríur. Miða-
verð er 1.500 kr., en 750 kr. fyrir eldri 
borgara og nemendur.

> Ekki missa af …
Útvarpsleikhúsið frumflytur 
Hlauptu náttúrubarn eftir 
Andra Snæ Magnason kl. 14 
á sunnudaginn. Verkið fjallar 
um Ástu og Örvar sem fara 
inn í borgina og ræna Sibbu, 
sem er firrtur borgarmaðkur 
að þeirra mati. Þau aka með 
hana hringinn í kringum 
landið með tónlist Jóns Leifs í 
botni. Meiningin er að sleppa 
Sibbu lausri úti í náttúrunni, 
en ýmislegt fer öðruvísi en 
ætlað var. Leikstjóri er Hjálmar 
Hjálmarsson.

Gradualekór Langholtskirkju held-
ur tónleika á vegum Listafélags 
Langholtskirkju á sunnudaginn 
kl. 20. Meginverk tónleikanna er A 
Little Jazz Mass eftir Bob Chilcott. 
Messan var samin árið 2004 og 
frumflutt í New Orleans sama ár. 
Hún er samin við hinn klassíska, 
latneska messutexta; Kyrie, Gloria, 
Sanctus, Benedictur og Agnus Dei. 
Hver kafli sýnir mismunandi stíl-
tegundir djassins svo sem groove-
funk, rokk, ballöðu og blues.

Með kórnum leika Einar Valur 

Scheving á trommur, Kjartan 
Valdemarsson á píanó, Sigurður 
Flosason á saxófón og Valdimar 
Kolbeinn Sigurjónsson á kontra-
bassa. Nokkrir kórfélaga koma 
fram sem einsöngvarar en nítján 
kórfélagar af tuttugu og sjö eru í 
söngnámi ýmist við söngdeild Kór-
skóla Langholtskirkju eða í Söngs-
kólanum í Reykjavík.

Kórinn flytur fjölbreytt verk 
auk messunar, bæði sígild og djass-
kennd. Miðasala er við inngang-
inn.

Gradualekórinn djassar

GRADUALEKÓR LANGHOLTSKIRKJU Ásamt Jóni Stefánssyni stjórnanda. Myndin er 
tekin í Prag, en í fyrra hlaut kórinn gullverðlaun í kórakeppni í Tékklandi.

Trío Nordica heldur tón-
leika hjá Kammermúsík-
klúbbnum á sunnudaginn kl. 
20. Tónleikarnir fara fram í 
Bústaðakirkju. Á efnisskrá 
eru píanótríó eftir Haydn, 
Beethoven og hið stórbrotna 
píanótríó eftir Tchaikovsky 
op. 50.

Tríó Nordica var stofn-
að árið 1993 af þeim Auði 
Hafsteinsdóttur, Bryndísi 
Höllu Gylfadóttur og Monu 
Kontra. Tríóið hefur fjölda 
verka á verkefnaskrá sinni. 
Fyrir utan helstu píanótríó 
tónbókmenntanna er lögð 
áhersla á að flytja verk eftir 
konur, norræn píanótríó og 
nútímaverk. 

Fram undan hjá tríóinu er 
fjöldi tónleika. Má þar nefna 
tónleikaferð til Finnlands í 

lok apríl auk þess sem tríó-
ið mun leika á tónlistarhátíð 
í Svíþjóð í júlí.

Tónleikar Tríó Nordica

VERÖLD SEM VAR

LOKSINS 
FÁANLEG

AFTUR 

NÝ 
KILJA

Norræna húsið 
  

  
      

Mánudagur 22. febrúar kl. 12:00: 
Höfundahádegi  
Vilborg Davíðsdóttir og Jórunn Sigurðardóttir spjalla um 
tilurð nýjustu bókar Vilborgar um landnámskonuna Auði 
djúpúðgu. Vilborg sýnir slæður frá sögusviði bókarinnar á 
Bretlandseyjum og myndir tengdar heimildavinnunni. 
Allir velkomnir. 

Mánudagsbíó 22. febrúar kl. 20:00:  
Babettes gæstebud 
Hin franska Babetta er líklega einn þekktasti kokkur 
bókmenntasögunnar og máltíðin sem hún töfrar fram er 
með eftirminnilegri bíómáltíðum. Árni Svanur 
Daníelsson, guðfræðingur, mun ræða efni myndarinnar 
áður en sýning hefst. Allir velkomnir. 

Laugardagur 27. febrúar kl. 13-17: Málþing
Matur í bókmenntum og matreiðslubækur sem 
bókmenntir
Katrín Jakobsdóttir, samstarfsráðherra Norðurlanda og 
menntamálaráðherra, setur málþingið. Meðal þeirra sem 
tala á málþinginu eru Nanna Rögnvaldardóttir, Helle 
Brønnum Carlsen, Dagný Kristjánsdóttir og Sarah Moss. 
Allir velkomnir.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Laugardagur 20. febrúar 2010 

➜ Tónleikar
17.00 og 20.30 Í tilefni af 
75 ára fæðingarafmæli Elvis 
Presley, verða haldnir 
minningartónleikar í 
Salnum við Hamraborg 
í Kópavogi. Fram koma 
Friðrik Ómar ásamt 
hljómsveit.
22.00 Ljótu hálfvit-
arnir og Dætrasynir 
koma fram á tónleik-
um á Café Rosenberg 
við Klapparstíg.
22.00 Hjaltalín heldur 
tónleika á Græna hattin-
um við Hafnarstræti á 
Akureyri.
22.00 Hljómsveitin 
HEK heldur tónleika 
á gallery-bar 46 
við Hverfisgötu 46. 
Enginn aðgangs-
eyrir.

➜ Opnanir
14.00 Sýning á vegum Hlutverkaset-
urs opnar í kaffihúsinu Glætan, bóka-
kaffi að Laugavegi 19. Verkin á sýning-
unni eru unnin af atvinnuleitendum og 
fólki í starfsendurhæfingu. Opið virka 
daga frá kl. 8-18 og lau. kl. 9-18. 
14.00 Í Listasal Mosfellsbæjar í Kjarna 
við Þverholt, verður opnuð sýning Hildi-
gunnar Birgisdóttur „Margt í mörgu“. 
Opið virka daga kl. 12-19 og lau. kl. 
12-15.

16.00 Nemendur í lokaáfanga 
Almennrar hönnunar í í Tækniskólanum, 
opna samsýningu í Gallerí Tukt í Hinu 
Húsinu við pósthússtræti 3-5. Opið 
mán.-fös. kl. 9-17., þriðjudaga til kl. 22.
16.00 Jeannette Castioni opnar sýn-
inguna „How alike do we have to be, 
to be similar?“ hjá Suðsuðvestur við 
Hafnargötu í Reykjanesbær. Opið lau. 
og sun. kl. 14-17.
17.00 Sara Gunnarsdóttir opnar sýn-
inguna „Light and Sight - You‘ll be 
fine“ í gallerí Crymo að Laugavegi 
41a. Opið þriðjudaga til sunnudaga frá 
13-18. 

➜ Sýningar
Á Listasafninu á Akureyri við Kaup-
vangsstræti, hefur verið opnuð yfir-
litssýning á verkum hollenska mynd-
listarmannsins Jorisar Rademaker. 
Opið alla daga nema mánudaga 
kl. 12-17.
Pétur Gautur hefur opnað mál-
verkasýningu í Jónas Viðar Gall-
ery í Listagilinu á Akur- eyri. 
Opið lau. kl. 13-18.
Á Listasafninu á 

Akureyri við Kaupvangs-
stræti, hefur verið opnuð yfir-
litssýning á verkum hollenska 
myndlistarmannsins Jorisar 
Rademaker. Opið alla daga nema 
mánudaga kl. 12-17.
Í Gallerí Ágúst við Baldursgötu 
hefur verið opnuð sýning á verk-
um Einars Garibalda Eiríksson-
ar. Opið mið.-lau. kl. 12-17.

➜ Tangó
Tangóævintýrafélagið stendur fyrir 
Milonga-kvöldi á veitingahúsinu Eld-

hrími við Borgartún 14. Nánari upplýs-
ingar á www.tangoadventure.com.

➜ Kvikmyndir
16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir 
mynd Lárusar Ýmis Óskarssonar, Ryð 
(1990). Sýningin fer fram í Bæjarbíói við 
Strandgötu í Hafnarfirði. Nánari upplýs-
ingar á www.kvikmyndasafn.is.

➜ Dansleikir
Í svörtum fötum verða á skemmti-
staðnum Spot við Bæjarlind í Kópavogi.
Kvartett Jonna Ólafs flytur lög með 
Rolling Stones, Van Morrisson, Realroad 
og aðra gullaldartónlist á Players við 
Bæjarlind í Kópavogi.

➜ Fyrirlestrar
13.00 Jón Ólafsson flytur erindið „Sjór, 
súrnun og straumar“. Fyrirlesturinn fer 
fram hjá HÍ, Öskju við Sturlugötu 7. Allir 
velkomnir.

➜ Síðustu forvöð
16.00 Sýningu Doddu Magg-
ýjar í Listasafni Reykjavíkur við 

Tryggvagötu lýkur á sunnu-
dag. Opið kl. 10-17.

Sunnudagur 21. 
febrúar 2010 

➜ Tónleikar
14.00 Tóney Tónlistardag-
skrá fyrir alla fjölskylduna 

í Menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi (Gerðuberg 
3-5). Á tónleikunum í dag 
verður athyglinni beint að 
blásturshljóðfærum og 

lúðrahljómsveitum. Allir velkomnir.
15.15 María Jónsdóttir sópransöng-
kona og Ástríður Alda Sigurðardóttir 
píanóleikari koma fram á tónleikum 
í Norræna húsinu við Sturlugötu. Á 
efnisskrá er úrval íslenskra og erlendra 
sönglaga og aría. 
20.00 Jana María Guðmundsdóttir 
stendur fyrir tónleikaröð í Samkomu-
húsinu á Akureyri við Hafnarstræti þar 
sem hún heiðrar íslenskar dægurlaga-
söngkonur. Í kvöld flytur hún dagskrá 
ásamt Valmar Valjaots til heiðurs Helenu 
Eyjólfsdóttur.

➜ Opnanir
16.00 Fimm listamenn frá Skotlandi 
opna sýningu á Vesturveggnum, sýning-
arrými Skaftfells, menningarmiðstöðvar 
við Austurveg á Seyðisfirði.

➜ Fjölskylduleiðsögn
14.00 Í Hafnarborg við Strandgötu 
í Hafnarfirði verður boðið upp á fjöl-
skylduleiðsögn um sýningar Ragnars 
Kjartanssonar og Ingunnar Fjólu Ing-
þórsdóttur sem nú standa þar yfir. Opið 
alla daga nema þriðjudaga kl. 12-18, 
fimmtudaga til kl. 21.

➜ Leiðsögn
14.00 Halldór 
Björn Runólfsson 
verður með leið-
sögn um sýning-
una Carnegie Art 
Award 2010 sem 
nú stendur yfir í 
Listasafni Íslands 
við Fríkirkjuveg. 
Opið alla daga 
nema mánudaga kl. 11-17. Síðasta sýn-
ingarhelgi.
15.00 Guðrún Gunnarsdóttir verður 
með leiðsögn um sýningu sína í Lista-
safni ASÍ við Freyjugötu 41. Opið alla 
daga nema mánudaga kl. 13-17.

➜ Félagsvist
14.00 Félagsvist verður spiluð í Breið-
firðingabúð að Faxafeni 14.

➜ Tangó
Tangóævintýrafélagið stendur fyrir 
milonga-síðdegi á Café Rót við Hafn-
arstræti 17 kl. 16-19. Dj Kaldalóns sér 
um tónlist. Nánari upplýsingar á www.
tangoadventure.com.

➜ Kynningarfundur
16.00 Boðið verður upp á ferðakynn-
ingu hjá Kínaklúbbi Unnar að Njálsgötu 
33a. Allir velkomnir á meðan húsrúm 
leyfir.

➜ Dansleikir
Dansleikur Félags eldri borgara í 
Reykjavík og nágrenni fer fram að 
Stangarhyl 4 kl. 20-23.30. Danshljóm-
sveitin Klassík leikur fyrir dansi.

➜ Dagskrá
15.00 Sjón og Oddný Eir Ævarsdótt-
ir leiða dagskrá með umræðum og 
spurningum í tengslum við sýninguna 
Ljóslitlífun hjá Listasafni Reykjavíkur við 
Tryggvagötu. Nánari upplýsingar á www.
listasafnreykjavikur.is. 

Upplýsingar um viðburði 
sendist á hvar@frettabladid.is.

2010

Sýningarnar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16 
Boðið er upp á leiðsögn um sýningar.

Gerðubergi 3-5  ı  111 Reykjavík  ı  Sími 575 7700   
Netfang: gerduberg@reykjavik.is  ı  www.gerduberg.is

Þetta vilja börnin sjá!

Það kviknaði líf

LAB LOKI OG HAFNARFJARÐARLEIKHÚSIÐ KYNNA:

SÝNING Í KVÖLD
MIÐASALA Á MIDI.IS OG 555-2222     TAKMARKAÐUR SÝNINGARFJÖLDI

EFTIR SJÓN

NÆSTU SÝNINGAR 28.FEB & 5.MARS

Fbl.★★★★★ Elísabet Brekkan

IÐNÓ TILBRIGÐI VIÐ STEF 
Stef: Hin sterkari eftir Strindberg

Næstu sýningar:  21. feb. sun kl. 20.00 Aukasýning
 25. feb. fi m kl. 20.00 Aukasýning

Sími: 562 9700 kl. 11–16 og tveim tímum fyrir sýningu 
www.midi.is – tilbrigdi.com

eftir Þór Rögnvaldsson

Mbl. ★★★ Ingibjörg Þórisdóttir
Klassískt verk fullt af leikgleði. Leikstjóranum Ingu Bjarnason tekst vel 

upp enda enginn nýgræðingur í faginu.

Brennuvargarnir (Stóra sviðið)

Mið 24/2 kl. 20:00 Aukas. U

Fim 4/3 kl. 20:00 U
Mið 17/3 kl. 20:00 Aukas. U

Lau 20/2 kl. 20:00 4. K U  
Fim 25/2 kl. 20:00 Aukas. U

Fös 26/2 kl. 20:00 5. K U

Lau 27/2 kl. 20:00 6. K U

Gerpla (Stóra sviðið) 

Fös 5/3 kl. 20:00 7. K U

Lau 6/3 kl. 20:00 8. K Ö

Fim 11/3 kl. 20:00 U

Fös 12/3 kl. 20:00 Ö

Lau 13/3 kl. 20:00 Ö

Fim 18/3 kl. 20:00 Ö

Fös 19/3 kl. 20:00 Ö

Lau 20/3 kl. 20:00 Ö

Sun 21/2 kl. 15:00 U

Sun 21/2 kl. 19:00 Ö

Sun 28/2 kl. 15:00 U

Sun 28/2 kl. 19:00 Ö

Sun 7/3 kl. 15:00 U

Oliver! (Stóra sviðið) 

Sun 7/3 kl. 19:00 Ö

Sun 14/3 kl. 15:00 U

Sun 14/3 kl. 19:00 Ö

Sun 21/3 kl. 15:00 U

Sun 21/3 kl. 19:00 Ö

Lau 27/3 kl. 15:00 Ö

Lau 27/3 kl. 19:00 Ö

Sun 28/3 kl. 15:00 Ö

„Besta leiksýning ársins“ MBL, IÞ. Aukasýning 17. mars komin í sölu!

Fjórar stjörnur Mbl. I.Þ

Lau 13/3 kl. 15:00 Frums. U

Sun 14/3 kl. 13:00 U

Sun 14/3 kl. 15:00 U

Lau 20/3 kl. 13:00 U

Lau 20/3 kl. 15:00 U

Sun 21/3 kl. 13:00 U

Sun 21/3 kl. 15:00 U

Lau 27/3 kl. 13:00 U

Lau 27/3 kl. 15:00 U

Sun 28/3 kl. 13:00 U

Fíasól (Kúlan) 

Sun 28/3 kl. 15:00 U

Mið 7/4 kl. 17:00 Ö

Lau 10/4 kl. 13:00 U

Lau 10/4 kl. 15:00 U

Sun 11/4 kl. 13:00 U

Sun 11/4 kl. 15:00 U

Mið 14/4 kl. 17:00 
Lau 17/4 kl. 13:00 U

Lau 17/4 kl. 15:00 U

Sun 18/4 kl. 13:00 U

Sun 18/4 kl. 15:00 U

Fim 22/4 kl. 13:00 Aukas. U

Fim 22/4 kl. 15:00 Aukas. U

Lau 24/4 kl. 16:00 U

Sun 25/4 kl. 13:00 U

Sun 25/4 kl. 15:00 U

Sun 2/5 kl.13:00 U

Sun 2/5 kl 15:00 U

Sprellfjörug sýning um gleðisprengjuna ómótstæðilegu!

Oliver!  MBL, GB. 

Þri 23/2 kl. 20:00 Fors. U  
Fim 25/2 kl. 20:00 Fors. U  
Lau 27/2 kl. 20:00 Frums. U  

Hænuungarnir (Kassinn) 

Fös 5/3 kl. 20:00  U  
Lau 6/3 kl. 20:00 Ö  
Fim 11/3 kl. 20:00   

Fös 12/3 kl. 20:00 U  
Lau 13/3 kl. 20:00 Ö  

Bráðfyndið verk eftir einn af okkar ástsælustu höfundum!

SÍ©ASTA 

S∞NINGARHELGI !

Leiðsögn þriðjudaga og föstudaga kl. 12.10
Sjá nánar fræðsludagskrá á www.listasafn.is

Ókeypis aðgangur | Opið daglega kl. 11-17 | Lokað mánudaga 
Fríkirkjuvegi 7 | 101 Reykjavík 

NORRÆNA HÚSIÐ

Forsala á midi.is

Cornelis
Vreeswijk
kvöldskemmtun í tali og tónum

Guðrún Gunnars - Aðalsteinn Ásberg
Gunnar Gunnarsson - Jón Rafnsson

24/2 kl. 21:00   
26/2 kl. 21:00  
27/2 kl. 21:00

6/3 kl. 21:00
12/3 kl. 21:00

Takmarkaður sætafjöldi
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OKKUR 
LANGAR Í

…

utlit@frettabladid.is

DAÐRAÐ VIÐ TÍSKUNA
Anna Margrét Björnsson

Nýstirnið Rad Hourani hefur 
vakið töluverða athygli undanfar-
in þrjú ár fyrir mínímalískar síl-
úettur í anda Helmuts Lang. Nýj-
asta línan hans sem var sýnd á 
tískuvikuni í New York bar keim 
af einhvers konar post-gothi og 
fyrirsætur klæddust svörtum og 
straumlínulöguðum fötum. Hour-
ani notaðist við leður og glans-
andi efni og úr varð afar nútíma-
leg og dálítið rokkuð lína sem 
ætti að veita mörgum konum inn-
blástur.  - amb

RAD HOURANI SÝNIR Í NEW YORK:

SÍÐGOTUNGAR Á FERLI

LEÐUR Vesti 
í rokkabillístíl 
við ljósar 

þröngar galla-
buxur.

GLANS Silfurlit-
aður toppur við 
þröngar buxur.

HÁR 
KRAGI Töff 
útfærsla af 
rúllukraga-
peysu við 
þröngar 
leggings.

NÚTÍMALEGT 
Svartur laus 
kjóll við 
leggings.

TÖFF 
Skemmtilega 
frumleg 
kápa við 
háglansandi 
sokkabuxur.

Það er fagnaðarefni að Íslendingar hafa loks fundið eitthvað nýtt til að 
tala um í stað Icesave: stóra kjólamálið á RÚV. Það er einnig, að mínu 
mati, fagnaðarefni að fá svona hressandi innlegg eins og frá yfirmanni 
fatahönnunardeildar LHÍ þar sem hún kallar kjóla ljóta. Mikið vildi ég 
að fleiri væru jafn duglegir við að viðra skoðanir sínar hér á landi eins 
og Linda Árnadóttir þar sem tíðkast að hafa engar skoðanir á neinu. 
Það er að segja, fyrir utan baktal um allt og alla svona óopinberlega. 
Það má samt aldrei segja neitt opinberlega af því þá fá allir kast.  Eitt 
skildi ég þó ekki í málflutningi Lindu en það var hvers vegna í ósköp-
unum það ættu yfirleitt að vera smekklegir kjólar hannaðir af fagfólki 
innan tískugeirans fyrir undankeppni í Eurovision á Íslandi. Ef við 
ætlum að fara að krefjast slíks af kjólunum, má ég þá biðja um aðeins 
skárra lagaval líka. Og eftir „faglega“ höfunda, ekki tannlækna út í 
bæ sem hafa lagasmíðar sem hobbí. Og hvað varðar bréf hönnuðarins 
Birtu Björnsdóttur þá efa ég líka stórlega að æðsti draumur nemenda 
LHÍ sé að hanna kjóla fyrir sjónvarpskynna í undankeppni Euro vision. 
En hvað um það, allt þetta fár er gífurlega hressandi og vekur nauð-
synlegar spurningar um stöðu fatahönnunar á Íslandi sem af sumum 
virðist afskrifast sem „kerlingarröfl“.
 Ég hef ákveðinn grun um að eftir að hafa lesið bréf Lindu í Frétta-
blaðinu í gær um ástæður þessa harðorða tölvupósts að hún hafi hrein-
lega verið búin að fá upp í kok af hnakkvæðingu landsins. Linda talar 
um undarlegan húðlit á sjónvarpsþulum og ljóst hár. Fyrir utan skoð-
un hennar á Star Trek-kjólunum, myndi ég telja að hún  væri að skjóta 
veikri herör á þann lágklassasmekk sem tröllríður öllu þessa dagana í 
dægurmenningunni. En ó, já þá er hún væntanlega kölluð snobbuð og 
við eigum auðvitað aldrei að gagnrýna neitt. En mikið er ég sammála 
því þegar hún segist vilja fjölbreyttari fyrirmyndir í sjónvarpi en 
sjást núna í fjölmiðlum. Ekki langar mig að sjá dóttur mína útklínda í 
brúnkukremi þegar hún verður unglingur og ráfa um á djamminu ber-
leggjaða með appelsínugult andlit. Nei, þá vonandi skoðar hún gamlar 
myndir frá árinu 2010 og segir, nei sko mamma, voru þetta skinkurn-
ar? 

Herör gegn hnakkavæðingu?

Töfrakrem Crème 
de Rose frá Christian 
Dior er án efa besti 
varasalvi sem þú 
getur ímyndað þér. 
Mýkir, sléttir og gerir 
varirnar þrýstnari!

> SCORCESE OG CHANEL
Tískuhúsið Chanel hefur tilkynnt að leikstjórinn 
Martin Scorcese hafi verið fenginn til að leik-
stýra nýjustu auglýsingaherferð þess. Herferðin 
er fyrir nýjan rakspíra og franski leikarinn og 
hjartaknúsarinn Gaspard Ulliel er andlit línunn-
ar. Rakspírinn kemur á markaðinn í september. 

Mýkjandi sápa Savon Ultra-riche 
visage er nýjung frá l‘Occitane og er 

frábær fyrir þurra húð. 

Glamúr peysa 
Flott gyllt peysa 
lífgar upp á 

hvunndaginn. Fæst í 
Topshop. 
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folk@frettabladid.is

„Fyrsta lagið sem ég heyrði var 
Bahama og ég kunni strax vel að 
meta það,“ segir Frakkinn Mathi-
eu Balaguer.

Mathieu er einlægur aðdáandi 
Veðurguðanna, þrátt fyrir að hafa 
aldrei komið til Íslands. Hann fann 
hljómsveitina á vefsíðum eins og 
Myspace og Youtube og bíður jafn-
an spenntur eftir nýjum lögum. 
„Þeir eru reyndar ekki þekktir í 
Frakklandi,“ segir hann og bætir 
við að lög eins og Drífa, Gesta list-
inn, Vá hvað ég fíla‘na og Þessi 
hljómsveit séu virkilega svöl.

„Þeir virðast ekki vera á leiðinni 
til Frakklands á næstunni, en ég 

óska þess að sjá þá einn daginn á 
sviði,“ segir Mathieu. „Það hlýtur 
að vera frábært og ég er viss um 
að ég myndi elska það!“

Mathieu á ekki plötuna Góðar 
stundir, sem Ingó og Veðurguðirnir 
gáfu út í fyrra, en hann er duglegur 
að fylgjast með lögunum sem birt-
ast á Netinu. Textarnir eru allir á 
íslensku og hann hefur notað Goog-
le þýðingarvélina til að skilja þá. 
„Textarnir skipta máli fyrir mig og 
íslenska er svo fallegt tungumál,“ 
segir hann. „Eftir að ég byrjaði að 
hlusta á Veðurguðina, Hvanndals-
bræður og Hjaltalín er ég byrjaður 
að skilja nokkur orð!“  - afb

Elskar Veðurguðina
FRANSKUR AÐDÁANDI Mathieu hefur ekki komið til Íslands, en hlustar á íslenska 
tónlist á netinu.

> AFTUR Í MEÐFERÐ

Tiger Woods talaði í fyrsta skipti um 
margfalt framhjáhald sitt við fjölmiðla í 
gær. Hann viðurkenndi að hafa brugð-
ist fjölskyldu sinni og aðdáendum, baðst 
afsökunar, sagðist vera á leiðinni í frek-
ari meðferð og sagðist ekki vita hvenær 
hann myndi snúa aftur á golfvöllinn.

„Ég er bara ánægður með þetta. Það 
er gott að vera kominn með þessi mál 
á hreint,“ segir Hafnfirðingurinn Frið-
rik Dór Jónsson sem hefur skrifað undir 
útgáfusamning við Senu. „Núna getur 
maður farið að einbeita sér að því að búa 
til góða tónlist.“ 

Samningurinn felur í sér útgáfu á 
fyrstu sólóplötu hans sem er væntanleg 
í haust. Honum til halds og traust verður 
upptökuteymið Redd Lights, sem hefur 
verið að hasla sér völl að undanförnu.

Friðrik Dór sló í gegn síðasta sumar 
með laginu Hlið við hlið sem var þriðja 
mest spilaða íslenska lagið á FM 957 á 
síðasta ári. Nýja lagið hans, Á sama stað, 
sem hann gerði með rapparanum Erpi 
Eyvindarsyni, hefur einnig hlotið góðar 
viðtökur.  

Friðrik, sem sérhæfir sig í dúnmjúkri 

R&B-tónlist, er sjóðheitur um þessar 
mundir. Hann kom fram í spjallþætti 
Loga Bergmanns í gærkvöldi og í kvöld 
stígur hann á svið á konukvöldi FM 957 
ásamt Haffa Haff, Í svörtum fötum og 
fleiri tónlistarmönnum. „Þetta verður 
vonandi bullandi stemning,“ segir hann 
um konukvöldið. 

Jón Gunnar Geirdal hjá Senu segir 
útgáfuna hafa tröllatrú á Friðriki. „ Við 
erum mjög spenntir og bindum miklar 
vonir og væntingar við hann,“ segir Jón 
Gunnar. „Það er gaman að koma fram 
með ungan og ferskan listamann sem er 
með frambærilegt og gott efni,“ segir 
hann og útilokar ekki að 2010 verði árið 
hans Friðriks: „Þetta getur klárlega 
verið árið hans og hann á pottþétt eftir 
að kremja einhver hjörtu. Hann hefur 
alla burði til að verða poppstjarna.“  - fb 

Friðrik Dór til Senu

SAMNINGUR Í HÖFN Friðrik Dór við undirritun 
samningsins ásamt Jóni Gunnari Geirdal hjá 
Senu.

Sacha Baron Cohen, maðurinn á bak við karaktera á borð við Bruno 
og Borat, var fyrsta val þegar leit hófst að kynni. Eins og fram 
hefur komið þá hafa silfurrefirnir Alec Baldwin og Steve Martin 
verið fengnir til verksins, en Cohen þótt einfaldlega of grófur og 
óútreiknanlegur. 

Nýir framleiðendur hátíðarinnar greindu nýlega frá þessu í 
útvarpsviðtali. Þeir sögðu forsvarsmenn akademíunnar hafa harð-
neitað þegar þeir stungu upp á því að fá Cohen í verkið og sagt að 
hann væri allt of villtur.  Hátíðin fer fram 7. mars.

Of grófur fyrir Óskarinn
Heimildarmyndin Living on 
the Edge hefur verið seld 
til sjónvarpsstöðvarinnar 
National Geographic. Um 
390 milljónir manna horfa á 
hana á degi hverjum.

„Maður kemst ekkert lengra með 
heimildarmynd en að selja hana 
þessum mönnum,“ segir leikstjór-
inn Jóhann Sigfússon. 

Heimildarmynd hans Living on 
the Edge hefur verið seld til sjón-
varpsstöðvarinnar National Geog-
raphic International. Þar verður 
hún sýnd víðsvegar um heiminn í 
haust en samkvæmt nýjustu tölum 
horfa um 390 milljónir manna á 
stöðina á degi hverjum. Þrátt fyrir 
mikinn áhuga erlendis frá verður 
hún ekki sýnd í Ríkissjónvarp-
inu. „Núverandi dagskrárstjóra 
Ríkissjónvarpsins fannst mynd-
in ekki vera nógu góð til að Sjón-
varpið gæti sýnt hana og segir það 
mikið um ástand Ríkissjónvarps-
ins í dag,“ segir Jóhann og er mjög 
undrandi á þessari ákvörðun. 

Það er fyrirtækið Profilm, sem 
verður einmitt tuttugu ára á mánu-
daginn, sem framleiðir myndina. 
Hilmar Örn Hilmarsson samdi 
tónlistina og Neil McMahon er 
handritshöfundur og sögumað-
ur. Ætlunin er að myndin, sem 
er 52 mínútna löng, sýni sálina í 
íslensku þjóðinni. Engin viðtöl eru 
í henni heldur fjallar sögumaður 

um það sem fyrir augu ber, þar 
sem íslensk náttúra er áberandi. 

Living on the Edge var að stórum 
hluta tekin á Húsavík og þar verð-
ur myndin einmitt frumsýnd í dag 
á Hvalasafninu. „Þetta er sætur 
bær sem við notuðum sem svið 
fyrir þessa mynd,“ segir Jóhann 
um Húsavík. „Þetta er mynd 
sem við gerðum út af kreppunni 
á sínum tíma. Í staðinn fyrir að 
gera Guð blessi Ísland-mynd lang-
aði okkur að gera mynd sem myndi 
rétta af orðstír Íslands.“

Tvær aðrar myndir frá Profilm 
verða sýndar á National Geogra-

phic, en samt ekki fyrr en á næsta 
ári. Fyrst ber að nefna The Disapp-
earing World of the Asian Elep-
hant sem fjallar um þá staðreynd 
að asíski fíllinn verður útdauður 
eftir fimmtíu ár ef ekkert verður 
að gert. Hin er í svipuðum anda og 
Living on the Edge en gerist á Taí-
landi. „Við þurftum að snúa vörn 
í sókn því það er ekkert að gera 
heima. Það er gjörsamlega búið 
að eyðileggja kvikmyndaiðnaðinn 
á Íslandi,“ segir Jóhann. Af þeim 
sökum einbeitir Profilm sér nán-
ast alfarið að erlendu efni í stað 
íslensks. freyr@frettabladid.is

Sýnd 390 milljónum manna 

JÓHANN SIGFÚSSON Heimildarmyndin Living on the Edge hefur verið seld til Nation-
al Geographic.

„Snilldarlega samin og viðburðarík 
skáldsaga sem smám saman þróast 

í spennuþrunginn reyfara.“ 

„… virkilega góð bók sem ég mæli 
eindregið með að ÞÚ lesir.“

Margverðlaunuð
metsölubók 

Frumútgáfa í kilju
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Fyrsta lífvarðanámskeið á Íslandi

Öryggisvarðaskólinn

14 til 28 Nóvember 2009

Sími: 698 1666
k li i

Lífvarðanámskeið á Íslandi í mars

Terr security býður upp á 
starfsmöguleika á heimsvísu
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Kvikmyndir  ★★★

Loftkastalinn sem hrundi
Leikstjóri: Daniel Alfredson

Aðalhlutverk: Noomi Rapace, Michael Nyqvist, Anders Ahlbom

Hefnd Salander
Með Loftkastalanum sem hrundi lýkur vel heppnaðri bíómyndaþrennu 
sem gerð er eftir hinum bráðskemmtilegu og spennuþrungnu glæpasögum 
Stiegs heitins Larsson um pönkaða tölvuhakkarann Lisbeth Salander og 
blaðamanninn hugprúða Mikael Blomkvist.

Áhorfendur skildu við Lisbeth í vondum málum í lok Stúlkunnar sem lék 
sér að eldinum en þá fann Blomkvist hana nær dauða en lífi eftir að hún 
hafði verið skotin í hausinn og grafin lifandi.

Lisbeth er þó ekki fisjað saman, eins og allir vita sem hafa lesið bækur 
Larssons og séð fyrri myndirnar tvær, og hún er furðu fljót að ná sér eftir 
að læknum tekst að draga byssukúluna úr heila hennar. Illu heilli hefur hún 
verið ákærð fyrir alls kyns voðaverk og hennar bíða því fangelsisdvöl og 
réttarhöld um leið og hún verður rólfær. Og til þess að gera stöðu hennar 
enn verri er lítil, ljót leyniklíka kerfiskarla innan leyniþjónustunnar að spinna 
samsærisvef í kringum hana með það fyrir augum að koma henni á geð-
veikrahæli þannig að hræðileg ævisaga hennar valdi þeim ekki óþægindum.

Í aðstæðum sem þessum er gott að eiga góða að og þrátt fyrir fötlun í 
mannlegum samskiptum á Lisbeth nokkra vini, með Blomkvist fremstan 
í flokki, sem róa öllum árum að því að sanna sakleysi hennar og hreinsa 
mannorð hennar. 

Skáldsagan Loftkastalinn sem hrundi er býsna flókin og án efa sú bók 
Larssons sem er síst til þess fallin að laga að kvikmyndaforminu. Samsærið 
gegn Lisbeth er marglaga og snúið og til leiks mætir fjöldinn allur af persón-
um og leikendum. Þá kryddaði Larsson meginsöguna með spennandi hlið-
arsögum þannig að á pappír varð þetta allt bráðskemmtilegt og spennandi. 
Þegar ósköpin eru flutt yfir á filmu vandast hins vegar málið. Eðlilega hafa 
handritshöfundarnir þurft að flysja bókina hressilega og hver og einn verður 
að gera upp við sig hvort hann er sáttur við hverju er haldið og hverju 
sleppt. Augljós galli er aftur á móti að hér er farið svo hratt yfir sögu að 
stundum finnst manni eins og maður sé að hraðfletta í gegnum bókina eða 
að myndin sé á „fast forward”. Þetta getur gert áhorfendur dálítið ruglaða í 
ríminu auk þess sem spennan ristir ekki jafn djúpt og áður og persónurnar 

verða fjarlægari. Þá er það vissulega ákveðinn ókostur að 
Lisbeth, sprellfjörugt hreyfiafl hinna myndanna, 

liggur á spítala framan af og hefur ekki mörg 
tækifæri til að láta ljós sitt skína.

Lokakaflinn er því veikasti bletturinn á 
þríleiknum en þrátt fyrir gallana er myndin góð 
tilraun til að koma heilmiklum flækjum til skila. 
Hún nær upp fínni spennu og inn á milli eru 

dásamleg atriði sem hverfa seint úr minni.
Noomi Rapace er sem fyrr æðisleg í hlutverki 

Lisbeth Salander. Stund hefndarinnar er runnin 
upp hjá henni og þegar hún kemst loks í svarta 

leðurjakann klárar hún þennan magnaða þríleik með 
stæl.

Þórarinn Þórarinsson

Niðurstaða: Veikasti punkturinn í annars vel heppn-
aðri bíómyndaþrennu enda glímt við gríðarlega 
flókna skáldsögu. Noomi Rapace klikkar ekki í hlut-
verki Lisbeth Salander og klárar þetta með stæl eftir 
að hún kemst á flug.

Fimm hönnuðir sem sýna á tísku-
hátíðinni Reykjavík Fashion Festi-
val sem fer fram dagana 19. og 20. 
mars munu taka að sér að sjá um 
gluggaútstillingu í verslun Rauða 
krossins við Laugaveg. 

„Strákur að nafni Richard Foley 
kom með þessa skemmtilegu hug-
mynd og okkur sem að hátíðinni 
stöndum fannst spennandi að 
tengja tísku við góðgerðarstarf á 
þennan hátt. Hugmyndin er sú að 
hver hönnuður tekur að sér að gera 
eina útstillingu í glugga verslun-
arinnar og nota til þess flíkur úr 
versluninni. Hver hönnuður hefur 

viku til umráða og hófst þetta 
með Thelmu Design á fimmtudag-
inn síðastliðinn. Það verður mjög 
áhugavert að sjá hvernig hver og 
einn mun hanna gluggann því þau 
fá algjörlega frjálsar hendur,“ 
segir Stefán Svan Aðalheiðarson, 
verkefnastjóri verkefnisins. 

Þeir hönnuðir sem þátt taka 
eru Mundi, Birna, Nikita, Thelma 
Design og E-Label og verður án 
efa skemmtilegt að leggja leið sína 
á Laugaveginn næstu fimm vik-
urnar og skoða útstillingar hönn-
uðanna. 

 - sm

Hönnuðir og verslun Rauða 
krossins snúa bökum saman

ENDURNÝTT TÍSKA Fimm hönnuðir 
munu taka að sér að gera útstillingu 
í glugga verslunar Rauða krossins á 
Laugavegi. Stefán Svan Aðalheiðarson er 
verkstjóri verkefnisins. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hljómsveitin Benni Hemm Hemm 
er á leiðinni í stóra tónleikaferð þar 
sem spilað verður á tæpum mán-
uði í Bretlandi, Íslandi og víðar um 
Evrópu. Tilefnið er útgáfa EP-plöt-
unnar Retaliate sem er öll sungin 
á ensku, sem er óvenjulegt þegar 
Benni er annars vegar. 

„Svona hlutir gerast með því 
að umgangast enskumælandi fólk 
allan daginn. Þá byrjar maður að 
tala ensku næstum því alltaf og 
hugsar stundum á ensku,“ segir 
forsprakkinn Benedikt Hermann 
Hermannsson, sem hefur verið 
búsettur í Skotlandi undanfar-
ið. „Ég bölvaði alltaf öllum sem 
gera lög á ensku en það er munur 
á því að semja á ensku af eðlileg-
um ástæðum heldur en af mark-
aðsástæðum, sem er dálítill annar 
handleggur. Ég er ekkert með mjög 
mikið samviskubit yfir þessu.“ 

Tónleikaferðin, sem er sú 
lengsta sem Benni hefur farið 

í, hefst í Dublin 24. mars. Hann 
kemur síðan til Íslands 1. apríl og 
spilar á þrennum tónleikum. Eftir 
þá er ferðinni heitið til Hollands, 
Belgíu og fleiri landa. Benni verð-
ur á sviðinu með tveimur blást-
urshljóðfæraleikurum, sem er að 
hans sögn í takti við plötuna sem 
er mjög lágstemmd.

Í vor spilar Benni einnig á Lista-
hátíðinni í Reykjavík ásamt Skot-
anum Alasdair Roberts og Blásara-
sveit Reykjavíkur. Alasdair hefur 
unnið með köppum á borð við Will 
Oldham og er því með allt sitt á 
tæru. „Það er ótrúlega mikil lukka 
að hafa kynnst honum því hann er 
magnaður gæi,“ segir hann.

Fleira er fram undan hjá Benna: 
„Ég ætla að taka plötu upp í sumar 
sem verður öll á íslensku og svo 
aðra í haust. Ég var óvart kominn 
með haug af lögum sem ég þarf að 
fara að taka upp.“ 

 - fb

Ný plata og tvær á 
leiðinni hjá Benna

BENNI HEMM HEMM Tónlistarmaðurinn Benni Hemm Hemm er á leiðinni í sitt 
lengsta tónleikaferðalag til þessa.

The 19th Foreign Correspondents’ 
Programme in Finland in August 2010
Are you interested in the work of a correspondent in a foreign country? Would you like to spend the 
month of August in Finland learning more about the country, its society and the Finnish way of life?

If you are a newly graduated journalist or a student of journalism/communications soon due to graduate you 
may be eligible to apply for a scholarship to take part in the 19th Foreign Correspondents’ Programme (FCP) 
in Finland to be held in August 2010. The Ministry for Foreign Affairs now welcomes applications from citizens 
or residents of the following countries: Austria, Brazil, Chile, China, Croatia, Egypt, France, Iceland, India, Israel, 
Italy, Japan, Germany, Great Britain, Malaysia, Poland, Romania, Russia, South Africa, Turkey, Ukraine and United 
States.

FCP – Finland Connecting People
The programme provides an excellent opportunity for 
you to learn more about Finland, the Finnish society 
and the Finnish way of life. It also offers you the 
means to enhance your professional skills as well as 
to expand your network of professional colleagues 
and international friends.

Programme
The programme starts on August 1st and ends on 
August 29th, 2010. The programme includes brief-
ings on Finland today, meetings with professionals, 
politicians and people, visits to business enterprises, 
cultural sites and institutions. It includes a weekend as 
a guest of a Finnish family as well as visits to different 
parts of Finland. 
During the programme you will have an opportunity 
to cover additional aspects of Finland in which you 
have a particular interest.  You will also have access to 
working facilities with PCs, Internet, telephone, print-
ers and copiers at the International Press Centre.

What does it cover?
The scholarship covers the costs of travel to and from 
Finland, local travel in Helsinki, accommodation in a 
single room in a student hall of residence as well as 
the daily programme including meals, events, trans-
portation and lodging. The programme does not cover 
medical insurance or per diem allowance.

Requirements 
Applicants should possess a good command of writ-
ten and spoken English, be from 20 to 25 years of age 
and have the ability to adapt to a multinational group 
of people. The application documents are available on 
the Embassy’s website: www.fi nland.is or on request 
from the Embassy of Finland by email: sanomat.rey@
formin.fi . The application documents should include:  
1) Application form,  2) A curriculum vitae using the 
CV template, 3) An essay which  emphasises  the 
applicant’s particular interest in Finland (600-800 
words). Note! Be sure to attach a photograph in the 
CV.  Applicants are recommended to include with 
their applications copies of published articles, tran-
scripts and other works, which may be helpful in the 
selection process.  The application documents should 
be sent by email only to the Embassy of Finland.
The closing date for applications is March 31st, 2010.

Contact information: 
Ms Tarja von Lüders
Embassy of Finland 
PO Box 1060
121 Reykjavík
Tel: 5100 103 
Mobile: 898 4757
E-mail: tarja.vonlueders@formin.fi 



LAUGARDAGUR  20. febrúar 2010 53

Stefán Karlsson, upprunalegi 
trommari Fræbbblanna, hætti 
á dögunum en bandið heldur 
áfram. Heitir hún Fræbblarn-
ir, með tveimur béum, hér eftir. 
Í kvöld koma Fræbblarnir fram 
á Dillon með nýjum trommara, 
sem er Guðmundur Þór Gunnars-
son, sem var áður meðal annars í 
Tappa tíkarrassi og Das Kapital. 
Dagskráin hefst kl. 23.30 og verð-
ur eingöngu flutt frumsamið efni, 
nýtt og óútgefið í bland við gam-
alt og sígilt íslenskt eðalpönk.

Fræbblar leika

VALLI Í FRÆBBLUM Einn eftir af upp-
runalega hópnum.

Tvær þekktar hljómsveitir úr 
heimi öfgaþungarokksins eru 
væntanlegar um helgina 9.-10. 
apríl til að spila í tíu ára afmæl-
isveislu Andkristnihátíðar. Þetta 
eru hljómsveitirnar Rotting 
Christ og Hate.

Gríska hljómsveitin Rotting 
Christ heimsótti Íslendinga árið 
2007 og var þá fyrsta erlenda 
hljómsveitin úr heimi black 
metal-tónlistarinnar sem spilaði 
á Íslandi. Síðan þá hefur hljóm-
sveitin verið á tónleikaferðalagi 
nær látlaust í tvö ár, en þó gafst 
bandinu tími til að gera nýja 
plötu, Aealo. Þetta er tíunda plata 
bandsins og hefur fengið góða 
dóma hjá þungarokkspressunni 
um allan heim. 

Hate er pólsk sveit, en eins og 
þungarokksunnendur vita, og sér-
lega úr heimi öfgaþungarokks, þá 
eiga Pólverjar nokkrar af stærstu 
hljómsveitunum í þessum geira. 
Ber þar hæst sveitir á borð við 
Behemoth og Vader. Hate-menn 
hafa gefið út sex breiðskífur til 
þessa, sú nýjasta kom árið 2008 
og ber titilinn Morphosis.  

Tónleikarnir fara fram á 
Sódómu Reykjavík og þetta 
verður algjör þungarokksorg-
ía því auk erlendu gestana koma 
tíu íslenskar þungarokkssveit-
ir fram: Stórböndin Sólstafir og 
Sororicide, auk Beneath, Atrum, 
Severed Crotch, Gone Post-
al, Svartadauða, Chao, Bastard 
og Gruesome Glory. Þá hafa 
aðstandendur Andkristnihátíð-
ar opnað heimasíðuna www.and-
kristni.is, þar sem vefverslun 
fyrir íslenskar hljómsveitir verð-
ur sett upp þegar fram í sækir. 

 - drg

Öfgarokk í 
Reykjavík

ROTTING CHRIST Grískir svartmálsrokk-
arar.

Matthew McConaughey og kær-
asta hans, brasilíska bomb-
an Camila Alves, fóru saman á 
djammið á dögunum og enduðu 
á lesbíubar. Kærastan hugsaði 
sér gott til glóðarinnar og taldi 
að hún yrði í sviðsljósinu, en 
annað kom á daginn. „Matt sneri 
lesbíunum við og gerði þær gagn-
kynhneigðar. Við urðum að fá 
aðstoð öryggisvarða til að kom-
ast út.“

Lesbíur elska 
Matthew

SJÁLFBÆRAR SAMGÖNGUR 
OG BYGGÐARSKIPULAG

Háskólinn í Reykjavík býður til opinnar ráðstefnu um sjálfbærar samgöngur og byggðarskipulag.

Tilgangur ráðstefnunnar er að skapa umræðu um samgöngu- og skipulagsmál og samtvinnun þeirra, jafnt á landsvísu sem 

sveitarstjórnarstigi, allt frá almennri stefnumörkun og áætlanagerð til staðbundinna hönnunarlausna.

Aðalfyrirlesarar ráðstefnunnar eru þekktir fræðimenn á sínum sviðum:

Terry Moore starfar við ECONorth west í Portland í BNA, auk þess sem hann kennir við University of Oregon og starfar nú 

tímabundið við kennslu og rannsóknir við National Center for Smart Growth í University of Maryland. Hann hefur áralanga reynslu 

og sérþekkingu á samþættingu samgangna og landnotkunar og efnahagslegum hliðum samgöngustefnu.

Ben Hamilton-Baillie rekur ráðgjafarfyrirtækið Hamilton-Baillie Associates í Bristol á Englandi. Hann er á meðal helstu sérfræðinga 

Evrópu í skipulagi gatna og göturýma og þá sérstaklega svokölluðum „shared spaces“.  

Ráðstefnan verður haldin í nýju húsnæði Háskólans í Reykjavík í Nauthólsvík.

Almennt ráðstefnugjald er 7.500 kr. en gjald fyrir stúdenta er 3.500 kr.

Framsögur fara fram á ensku en spurningar og umræður í kjölfar erinda geta verið hvort sem er á íslensku eða ensku.

Vinsamlega skráið þátttöku fyrir 24. febrúar nk. á skraning@ru.is  

Allir eru velkomnir.

DAGSKRÁ

10:00 Setning Ari Kristinn Jónsson, rektor HR

STRATEGIC VIEW

10:10 The Transport & Landuse Connection Terry Moore

11:10 Strategic Spatial Planning – Venue for Co-ordination Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjúnkt og náms-

brautarstjóri, umferð & skipulag, TVD HR

11:40 Sustainable Mobility- Strategic Linkages and Disruptions Patrick Driscoll, MSc skipulagsfræðinemi, Aal-

borg Universitet og HR 2009

12:10 Reflections on the Strategic View Dagur B. Eggertsson, formaður samgönguráðs

12:30 Hádegisverður

LOCAL VIEW

13:30 Shared Space: New Approaches to Reconciling People, 

Places and Traffic

Ben Hamilton-Baillie

14:30 Traffic Culture Haraldur Sigþórsson, lektor við tækni- og verk-

fræðideild HR

15:00 Reykjavík – Municipal Plan Revision – Transportation 

and Landuse

Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri Reykjavíkur

15:30 Kaffi

15:40 Reflections on the Local View Gísli Marteinn Baldursson, formaður 

umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkur

16:00 Lokaorð Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra

16:10 Veggspjöld

16:30 Veitingar

18.00 Lok

Fundarstjóri: Salvör Jónsdóttir

RÁÐSTEFNA Í HÁSKÓLANUM Í REYKJAVÍK, 26. FEBRÚAR 2010

www.hr.is

A
u
g
lý
si
n
g
a
sí
m
i

Allt sem þú þarft…
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Mamma popparans Justins Timberlake, Lynn Harl-
ess, vill ólm eignast barnabörn. Justin og leikkonan 
Jessica Biel hafa verið saman í fjögur ár en áður var 
popparinn með Cameron Diaz og Britney Spears. 
Lynn hefur hvatt Justin til að eignast börn með Jess-
icu, enda er leikkonan þegar orðin ein af fjölskyld-
unni. „Hún er yndisleg. Hún er svo jarðbundin og 
fjölskyldan hennar er frábær,“ sagði hún. „Ég á vini 
sem eiga barnabörn og ég hef reynt að segja honum 
[Justin] að ég sé að tapa kapphlaupinu.“  

Noel Gallagher, fyrrum forsprakki 
rokksveitarinnar Oasis, gæti orðið 
dómari í American Idol. Þessu 
heldur dómarinn Simon Cowell 
fram. Bent hefur verið á hóp fólks 
sem gæti fyllt skarð Cowells þegar 
hann hættir en meðal þeirra eru 
útvarpsmaðurinn Howard Stern og 
leikarinn Jamie Foxx. „Ég þekki 
Noel vel og mér líkar vel við hann. 
Hann er mjög fyndinn og er frá-
bær lagahöfundur,“ sagði Cowell.  

Sóley Stefánsdóttir úr 
hljómsveitinni Seabear 
gefur á næstunni út sóló-
plötuna Theater Island hjá 
undirfyrirtæki Morr Music. 
Hún hefur aldrei spilað 
lögin sín opinberlega.

„Þetta er ágætis byrjun, það 
besta sem maður getur hugsað 
sér,“ segir Sóley. Hún gefur á næst-
unni út EP-plötuna Theater Island 
á vegum Sound of a Handshake, 
sem er undirfyrirtæki þýsku 
útgáfunnar Morr Music sem Sea-
bear er einmitt á mála hjá. Þegar 
hafa komið út tvær plötur með 
Benna Hemm Hemm hjá Sound of 
a Handshake.

Sóley hefur aldrei spilað lögin 
sín á tónleikum, hvorki heima né 
erlendis, og því er um óskabyrjun 
að ræða fyrir þessa efnilegu tón-
listarkonu. „Thomas Morr, sem er 
með Morr, hafði samband við mig 
í október og spurði hvort ég væri 
með lög. Ég sendi honum eitthvað. 
Svo í nóvember, desember og jan-
úar var ég allt í einu búin að mixa 
og mastera EP-plötu,“ segir Sóley. 
„Þetta var ótrúlega skrýtið og 
fyndið ferli sem gerðist allt í einu. 
Ég hafði aldrei pælt í að ég myndi 
gera eitthvað við það sem ég var 
búin að taka upp.“ Tónlistin er að 
sögn Sóleyjar píanóskotin en með 
lágstemmdum poppáhrifum og er 
nokkuð frábrugðin því sem Seabe-
ar hefur sent frá sér.  

Stefnt er að því að platan, sem 
hefur að geyma sex lög, verði til-
búin 5. mars þegar útgáfutónleik-
ar Seabear verða haldnir í Berlín í 
tilefni af plötunni We Built A Fire. 
Þar ætlar Sóley að sjá um upphit-
un rétt eins og á þriggja vikna tón-
leikaferð Seabear um Bandaríkin 
sem hefst 17. mars. Einnig hitar 
hún upp á þriggja vikna Evróput-
úr Seabear sem hefst í maí. 

Hún viðurkennir að það sé smá 
skjálfti í sér, enda hefur hún aldrei 

flutt lögin ein á sviði áður. „Ég er 
alveg ógeðslega stressuð en maður 
verður bara að sjá hvað gerist. Ég 
hef alveg komið fram ein síðan 
ég var lítil og ég hef reynslu í að 
koma fram en þetta er samt stökk-
pallur, að fara og vera ein uppi á 
sviði. Ég get ekkert gert neitt í því 

meira en að vera bara bjartsýn og 
jákvæð.“

Sóley, sem lýkur námi í tón-
smíðum í Listaháskóla Íslands í 
vor, ætlar síðan að byrja á sóló-
plötu í fullri lengd í sumar eftir að 
tónleikaferð Seabear um Evrópu 
lýkur.  freyr@frettabladid.is

Ágætis byrjun Sóleyjar

SÓLEY STEFÁNSDÓTTIR Sóley gefur á næstunni út EP-plötuna Theater Island á vegum 
Sound of a Handsake. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónlistarmaðurinn Sir Elton John 
segir að Jesús hafi verið ofurgáf-
aður samkynhneigður maður í 
nýlegu viðtali við tímaritið Parade. 
„Á krossinum þá fyrirgaf hann 
fólkinu sem krossfesti hann. Jesús 
vildi að við fyrirgæfum öðrum og 
værum kærleiksrík,“ sagði Elton. 
„Ég veit ekki hvers vegna fólk er 
svona grimmt. Ef þú værir sam-
kynhneigð kona í Mið-Austurlönd-
um værir þú sama og dauð.“ Hann 
sagði einnig í viðtalinu að frægt 
fólk laðaði að sér brjálæðinga. 
„Díana prinsessa, Gianni Versace 
og John Lennon eru öll dáin. Tveir 
þeirra voru skotnir fyrir utan 
heimilið sitt. Ekkert af þessu hefði 

gerst ef þau hefðu ekki verið fræg. 
Ég var aldrei með lífvörð fyrr en 
Gianni dó,“ sagði hann.

Ofurgáfaður hommi

ELTON JOHN Jesús var ofurgáfaður 
samkynhneigður maður, samkvæmt 
Elton John.

NOEL GALLAGHER Simon Cowell telur 
að Noel gæti verið hentugur arftaki sinn 
í American Idol.

JUSTIN OG JESSICA
Móðir popparans Justins Timberlake 

vill ólm eignast barnabörn.

Mamma vill barnabörn

Gæti dæmt Idol

Pönkrokkararnir í Gavin Port-
land þurftu að greiða milljónir til 
að leysa út plötu sína IV: Hand in 
Hand With Traitor – Back to Back 
With Whores frá útlöndum.

„Við tókum hana upp síðla sum-
ars 2008. Síðan þarf ekki að rekja 
hvað gerðist það ágæta haust,“ 
segir bassaleikarinn Arnar Már 
Ólafsson. „Við þurftum að borga 
fúlgur fjár úr eigin vasa til að 
borga hana út.“ Platan átti að koma 
út fyrir jólin 2008 en ekkert varð 
af því vegna efnahagskreppunn-
ar. Gripurinn var þá fastur erlend-
is þar sem lokafrágangurinn fór 
fram.

Platan kom loksins út í Þýska-

landi 10. febrúar síðastliðinn á 
vegum þarlendrar útgáfu. Hún 
er væntanleg til Íslands á næstu 
dögum eða vikum, og hér heima 

gefa þeir félagar plötuna út sjálfir. 
Óvíst er hvort og þá hvenær plöt-
unni verður fylgt eftir með tón-
leikum. „Það eina sem ég veit er 
að við erum ánægðir með hana og 
hlökkum til að fá hana í hendurn-
ar,“ segir Arnar Már.

Platan var tekin upp í Massa-
chusetts af Kurt Ballou, gítarleik-
ara harðkjarnasveitarinnar Con-
verge. Rokk áhugamenn hafa beðið 
óþreyjufullir eftir henni, enda þótti 
fyrsta útgáfa Gavin Portland, III: 
View of Distant Towns frá árinu 
2006, sérlega vel heppnuð. Til að  
mynda hlaut hún fjögur K af fimm 
mögulegum í breska tímaritinu 
Kerrang!  - fb 

Greiddu milljónir fyrir plötu

GAVIN PORTLAND Önnur plata rokk-
aranna í Gavin Portland er loksins á 
leiðinni til landsins.

HELGARSPRENGJA
19.-22. FEBRÚAR VALDAR VÖRUR Á OFURTILBOÐI  

AÐEINS ÞESSA HELGI  

- SJÁ NÁNAR Á

WWW.HUSGAGNAHOLLIN.IS

OPIÐ:



www.ellingsen.is

DEVOLD

DEVOLD ACTIVE
dömu og herra
XS–XXL

Hrindir frá sér raka og heldur
líkamanum þurrum og heitum
jafnvel þótt flíkin sé blaut af 
svita eða snjó og frostið fari
niður í –20°C. 

DEVOLD EXPEDITION
dömu og herra
XS–XXL

Tveggja laga fatnaður, bæði 
lögin úr merínóull. Heldur 
líkamanum heitum og þurrum 
þótt frostið fari niður í –50°C .

DEVOLD MULTI SPORT
dömu og herra
XS–XXL

Einfaldur og léttur ullarfatnaður 
úr hreinni ull sem lagar sig 
fullkomlega að líkamanum. 
Miðast við –10°C. 

DEVOLD ACTIVE BABY
fáanlegt í bleiku og bláu
Stærðir 56–98 

Einfaldur ullarfatnaður úr léttri 
merínóull sem einangrar gegn 
kulda og eyðir raka.

REYKJAVÍK 
Fiskislóð 1    Sími 580 8500
Opið mánud.–föstud. 10–18, laugard. 10–16  

AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3    Sími 460 3630 
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16

HELDUR Á ÞÉR HITA
Ný sending 

komin í hús



56  20. febrúar 2010  LAUGARDAGUR

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 564 0000

14
14
10
16
L
L
10
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 5 - 8 - 11
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 2 - 5 - 8 - 11 LÚXUS
THE LIGHTNING THIEF  kl. 5.30 - 8 - 10.30
EDGE OF DARKNESS  kl. 8 - 10.30   
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D kl.1             - 3.40 - 5.50  ísl.tal
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D kl.1 - 3.40 - 5.50  ísl.tal
AVATAR 3D kl.1             - 8
ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 kl.1 - 3.30 íslenskt tal

SÍMI 462 3500

14
16
10
12
L
10
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 2 - 5 - 8 - 11
THE WOLFMAN  kl. 8 - 10.30
THE LIGHTNING THIEF  kl. 3 - 5.30
IT´S COMPLICATED  kl. 8 - 10.35
MAMMA GÓGÓ                           kl. 2 - 4 - 6
AVATAR 3D   kl. 6 - 9.20
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D       kl.1.30*             - 3.50  ísl.tal
*Aðeins sunnudag

SÍMI 530 1919

550kr.

14
10
12
L
L

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI  kl. 3 - 6 - 9
THE LIGHTNING THIEF  kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
IT´S COMPLICATED  kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
NINE                 kl. 8 - 10.30
NIKULÁS LITLI   kl.4 - 6 

SÍMI 551 9000

.com/smarabio

111.000 GESTIR!

AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ, 
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

600kr. 600kr.

600kr.14
16
10
L
L
10

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI            kl. 6 - 9
THE WOLFMAN         kl. 10.10
THE LIGHTNING THIEF     kl. 3.50 - 8
ARTÚR 2     kl. 2
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D    kl.2
AVATAR       kl. 4

H.S.H. - MblH.S.H. - MblH.S.H. - Mbl

Þ.Þ. - Fbl T.V. - kvikmyndir.is

LOFTKASTALINN
SEM HRUNDI

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK STIEG LARSSON

MICHAEL NYQVIST    NOOMI RAPACÉ

950950950

950950950 950950950

FRÁ SAMA LEIKSTJÓRA OG FÆRÐI OKKUR 

PRETTY WOMAN

FRÁBÆR GAMANSÖMU OG RÓMANTÍSK MYND
SUMIR ERU HEPPNIR Í ÁSTUM AÐRIR EKKI!

“The best movie I’ve seen in 2009. Tobey Maguire gives the
performance of his career.  Natalie Portman deserves an Oscar
nomination.“
Richard Roeper, richardroeper.com

“Brothers is arguably the most successful remake of a foreign film
since Martin Scorsese reworked Infernal Affairs into The Departed.“
88ReelViews - James B.

sýnd með íslensku tali

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna
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BROTHERS kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
VALENTINE ‘S DAY kl. 5:30D - 8D - 10:40D

VALENTINE ‘S DAY kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:40
THE WOLFMAN kl. 5:50 - 8 - 10:20
TOY STORY 2 M/ ísl. Tali kl. 1:20(3D) -3:30(3D)

THE BOOK OF ELI kl. 10:40
AN EDUCATION kl. 5:50
WHERE THE WILD THINGS ARE kl. 1:30 - 3:40
UP IN THE AIR kl. 8
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
SHERLOCK HOLMES kl. 8  - 10:40
BJARNFREÐARSON kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 
PRINSESSAN OG FROSKURINN M/ ísl. Tali kl. 1:30

BROTHERS kl. 8:10D - 10:30D

INVICTUS kl. 5:30 - 8 - 10:40
VALENTINE ‘S DAY kl. 5:40D - 8:10D - 10:40D

TOY STORY 2 M/ ísl. Tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D)

MAYBE I SHOULD HAVE kl. 6 (Örfá sæti laus sunud.)

PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 2D - 4D

BJARNFREÐARSON kl. 1:30 - 3:30

TOY STORY 2 - 3D kl. 2 - 4 (3D)

VALENTINE ‘S DAY kl. 5:40  - 8
BROTHERS kl. 10:20
PLANET 51 M/ ísl. Tali kl. 2
PRINSESSAN OG FROSKURINN kl. 4
BJARNFREÐARSON kl. 5:40
THE BOOK OF ELI kl. 8 
SHERLOCK HOLMES kl. 10:20

16

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LOFTKASTALINN SEM HRUNDI kl. 4, 7 og 10 14

THE WOLFMAN kl. 8 og 10.10 16

THE LIGHTNING THIEF kl. 2 (600 kr) 10

EDGE OF DARKNESS kl. 10.20 16

IT’S COMPLICATED kl. 5.40 og 8 12

AVATAR kl. 5 10

SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM... kl. 2 (900 kr) - Ísl. tal L

ALVIN OG ÍKORNARNIR 2 - Ísl. tal kl. 2 (600 kr) og 3.50 L

Ti lboð í  b íó .  G i l d i r  á  a l l ar  sýn ingar  merk tar  með  rauðu!

T.V. -KVIKMYNDIR.IS

Þ.Þ. -FBL

H.S.S. -MBL

Hollywood-myndin Brothers sem Sigur-
jón Sighvatsson framleiddi var frumsýnd 
í Kringlubíói á fimmtudag. Fjöldi fólks 
mætti til að samfagna með Sigurjóni. 
Tobey Maguire og Jake Gyllenhaal leika í 
myndinni bræður sem glíma við eftirköst 
stríðsins í Afganistan. Á móti þeim leikur 
ísraelska leikkonan Natalie Portman. Leik-
stjóri er Írinn Jim Sheridan sem hefur sent 
frá sér myndir á borð við My Left Foot og 
In the Name of the Father.

Samfögnuðu með Sigurjóni

Leikstjórinn Friðrik Þór Friðriksson og athafnamaðurinn Jón 
Ólafsson voru á meðal gesta.

Jón Þór Halldórsson, framleiðandinn Sigurjón Sighvatsson og eiginkona hans, Sigríður Þórisdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sigurður Victor Shelbat og rapparinn Erpur Eyvindarson sáu 
Brothers.

Bárður Ragnar Jónsson, Andri Snær Magnason og Ari Alexand-
er mættu í Kringlubíó.

TILBOÐSVERÐ

950kr.
600kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ 3D KL.4 REGNBOGINN KL.3 REGNBOGINN

KL.3 REGNBOGINN

600kr.

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

600kr.

600kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ
950kr.

KL.1 SMÁRABÍÓ ísl. tal

KL.1.30 HÁSKÓLABÍÓ
Aðeins sunnudag

600kr.

KL.3 REGNBOGINN

KL.2 HÁSKÓLABÍÓ

SPARBÍÓ

Ý
SPARbíó kl. 1.30 í Álfab,  kl. 4 á Ak.SPARbíó í Álfabakka kl. 1.30 í ÁlfabakkaSPARbíó kl. 1.30 í Álfabakka og á Self.  og kefl. kl. 2 í kringl og á ak.SPARbíó kl. 1.20 í álf. 1.30 í kringl. og 2 á Akureyri

LL 7L



eymundsson.is

Karlsvagninn

Himinninn yfir Þingvöllum

Hvíti tígurinn

Hetjur

Gerpla

Fíasól í hosiló

Veröld sem var

Skúli skelfir

Krassandi kiljur

Kiljuútgáfan 2010 er komin á fullan skrið, fjölmargir spennandi titlar í boði
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sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Mörgum þykir gagnrýn-
isvert að KSÍ sé enn að taka við 
peningum frá ÍSÍ og ríkinu í ljósi 
þeirrar sérstöðu sem sambandið 
hefur.

Á meðan flest önnur sérsam-
bönd lepja dauðann úr skel, hafa 
ekki efni á að senda lið til keppni 
eða ráða starfsmenn græðir KSÍ á 
tá og fingri. 

Sérstaða KSÍ felst einna helst 
í formi þeirra gríðarháu erlendu 
styrkja sem sambandið fær árlega 
að utan ásamt himinháum sjón-
varpssamningum. Ekkert annað 
samband býr svo vel enda á ekk-
ert annað samband 328 milljónir 
króna á bankareikngi sínum og er 
þess utan skuldlaust.

Geir Þorsteinsson, formað-
ur KSÍ, blæs á þá sem segja það 
óeðlilegt að KSÍ fái þessa peninga 
frá ÍSÍ og ríkinu. Hann segir að 
umræðan sé á villigötum.

„Ég hef verið framarlega í flokki 
innan íþróttahreyfingarinnar í því 
að við ættum að sækja meiri pen-
inga til ríkisvaldsins. Okkur sem 
stöndum í forystu íþróttahreyf-
ingarinnar hefur mistekist. Það 
hafa komið allt of lág framlög frá 
ríkinu. Við í hreyfingunni viljum 
þjónusta okkar aðildarfélög betur 
og til þess þarf fjármuni. 

KSÍ er aðili að þessari hreyfingu 
og við getum ekkert klofið okkur út 

úr henni á neinn hátt. Við njótum 
því þeirra styrkja sem við eigum 
rétt á. Ég sé því ekki að það eigi 
að vera eitthvert umræðuefni að 
við séum að fá styrki. Stóra málið 
er það að styrkirnir til íþrótta eru 
allt of lágir,“ segir Geir ákveðinn. 
„Það breytir engu að skera knatt-
spyrnusambandið frá.“

Geir segir það algengan mis-
skilning úti í þjóðfélaginu að KSÍ 
fái mun hærri styrki en önnur sér-
sambönd.

„Sumir stjórnmálamenn ganga 
með þá grillu í höfðinu að við séum 
á ríkisspenanum. Það er fjarri 
öllum raunveruleika. Ég myndi 
vilja sjá miklu stærri framlög 
renna til knattspyrnusambandsins 
og annarra íþróttagreina,“ segir 

Geir en hann segist ekki mótfall-
inn því að öll sérsambönd fái jafn-
háa styrki. 

Finnst honum það vera rétt að 
sérsamband í slíkri séraðstöðu 
sé að þiggja peninga frá ríkinu 
í stað þess að láta peninginn 
sem þeir fá renna í vasa hinna 
sérsambandanna?

„Þessi nálgun er kolröng. Stóra 
málið er að það eiga að vera hærri 
styrkir frá ríkinu og við viljum 
njóta sömu möguleika og aðrir í 
því. Það er engin „lógík“ í því að 
við séum að hafna peningum. Ef 
við byrjum á því, hvar endar það? 
Okkar aðildarfélög myndu aldrei 
taka það í mál. Þörfin hjá þeim er 
brýn,“ segir Geir Þorsteinsson, 
formaður KSÍ. henry@frettabladid.is

Vil sjá hærri styrki til KSÍ 
Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, segir að aðildarfélög KSÍ muni aldrei taka það 
í mál að sambandið hafni styrkjum frá ÍSÍ og ríkinu þó svo að sambandið hafi 
fengið yfir 300 milljónir króna í erlendum styrkjum í fyrra. 

GEIR ÞORSTEINSSON Formaður KSÍ segir að forysta íþróttahreyfingarinnar hafi brugð-
ist í því að fá hærri framlög til íþróttamála frá ríkinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

STYRKIR TIL KSÍ
KSÍ fékk eftirtalda styrki á rekstrar-
árinu 2009:
ÍSÍ  25.644.893 kr.
Íslenskar getraunir  4.441.422 kr.
UEFA-styrkir  282.982.595 kr.
FIFA-styrkir   30.891.580 kr.
Ýmsir styrkir  58.000.000 kr.
Samtals  401.960.490 kr.
Ofan á þetta kemur síðan að KSÍ 
fékk tæplega 170 milljónir króna 
vegna sjónvarpsréttar á árinu 2009.

> Símun búinn að semja við HB

Færeyski landsliðsmaðurinn Símun Samuelsen hefur 
skrifað undir þriggja ára samning við færeyska 
félagið HB. Hinn 24 ára gamli Símun hafði áður 
leikið með Keflavík í fimm tímabil þar sem hann 
lék 85 leiki og skoraði 22 mörk í deildar -og 
bikarkeppnum með Suðurnesjafélaginu. 
Hjá HB hittir Símun fyrir þjálfarann Kristján 
Guðmundsson, sem nýverið tók að sér 
þjálfun félagsins, en hann spilaði einmitt 
undir stjórn Kristjáns hjá Keflavík öll þau 
fimm tímabil sem hann lék hér á landi. 

Miklir vinir munu mætast þegar Haukar og Keflavík leika til úrslita í 
bikarkeppni kvenna í körfubolta í dag. Það eru þjálfararnir Henning 
Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson. Jón hefur verið aðstoðar-
maður Hennings við þjálfun kvennalandsliða Íslands.

„Okkar kynni voru þannig að Henning var 
yfirmaður minn hjá Símanum fyrir mörgum árum 
síðan,“ segir Jón Halldór sem þjálfar Keflavíkur-
konur. „Við tókum síðan saman að okkur verkefni 
fyrir KKÍ 2004 og höfum verið miklir vinir síðan. 
Við sátum saman og horfðum á KR og Hamar 
leika til úrslita í Powerade-bikarnum og töluðum 
um að við ætluðum að vera á gólfinu þegar 
stóri bikarinn yrði afhentur. Það væri alveg á 
hreinu. Það gekk eftir og er ótrúlega gaman.“

Búast má við hörkuleik í Höllinni í dag 
en Jón segir að vinskapur hans og Henn-
ings sé ekki að veði. „Það gerir þetta miklu 
skemmtilegra að mæta manni sem ég ber 
mikla virðingu fyrir og ég er rosalega spenntur 

fyrir þessum leik. Við getum alveg skálað í köldum sama hvernig fer,“ 
segir Jón Halldór.

Henning segir að þáttur þjálfarana muni miklu skipta í dag. „Hug-
myndafræðin okkar er svipuð. Ég tel að þjálfararnir hafi mikið um 
það að segja hvernig þessi leikur fer. Liðin eru mjög svipuða að styrk-

leika svo ég tel að það lið sem vinnur sé betur undirbúið 
af þjálfaranum,“ segir Henning.

„Við erum búin að vinna í ýmsum málum og skoða 
hvað við teljum okkur þurfa að gera til að stöðva Kefla-

víkurliðið. Við höfum ýmislegt í pokahorninu,“ segir 
Henning.

Jón Halldór segir að undirbúningur Keflavíkur-
liðsins fyrir leikinn sé ekkert frábrugðinn venju-
legum deildarleik. „Þetta er alveg eins leikur, 

bara öðruvísi umgjörð. Auðvitað er meiri spenna, 
liðið sem tapar þessum leik fær ekki svona gylltan 
bikar og gullpening um hálsinn en að öðru leyti er 

þetta venjulegur körfuboltaleikur,“ segir Jón Halldór.

HENNING HENNINGSSON OG JÓN HALLDÓR EÐVALDSSON: MÆTAST Í BIKARÚRSLITUNUM Í DAG

Getum skálað í köldum sama hvernig fer

FÓTBOLTI „Þetta var bara ekki í 
forgangi lengur, aðrir hlutir eru 
farnir að kalla á mann,“ segir 
Garðar Örn Hinriksson sem hefur 
ákveðið að hætta dómgæslu eftir 
tuttugu ára feril með flautuna.

„Það var ekki sami neisti og 
var áður fyrr og svo hef ég mikið 
verið meiddur síðustu ár og það 
hafði líka áhrif á þessa ákvörð-
un,“ segir Garðar sem var valinn 
besti dómarinn í efstu deild 2004 
og 2006. Hann starfaði sem milli-
ríkjadómari og hefur verið meðal 
fremstu dómara landsins um ára-
bil. Hann er ekki hættur afskipt-
um af fótbolta.

„Að öllum líkindum gerist ég 
eftirlitsdómari. Svo blundar í 
mér smá áhugi á að skoða neðri 
deildirnar og hjálpa ungu strák-
unum sem eru að koma upp. Von-
andi getur maður kennt eitthvað, 
nóg er maður allavega búinn að 

gera,“ segir Garðar sem er 
einn litríkasti dómari sem 
Ísland hefur átt og lent í 
ýmsum málum sem hafa 
orðið fjölmiðlamatur.

„Ég þarf bara að setj-
ast niður og skrifa bók 
um það allt, hún verð-
ur í þremur bind-
um.“

Garðar fékk við-
urnefnið rauði bar-
óninn sumarið 2008. 
„Ég held að ég hafi nánast 
rekið útaf í hverjum ein-
asta leik sem ég dæmdi 
það sumarið.“

Nokkrir leikir sem 
Garðar dæmdi fengu 
meiri athygli en aðrir. 
„KR - ÍA þegar ég lenti í 
deilum við Guðjón Þórðar-
son og Gaupi [Guðjón Guð-
mundsson] reyndi að reka 

hljóðnema í trýnið á okkur til að 
heyra hvað við vorum að segja. 
Svo þegar ég raðspjaldaði í leik 
KR og Breiðabliks. Það var 

sýnt í hægri endursýningu 
í sjónvarpinu og ég mátti 
ekki fara út þá voru allir 
horfandi á mann. Þá vissi 
ég hvernig John Travolta 

og þessu liði líður. 
Verst að athyglin var 
á neikvæðan hátt. Ég 
hefði kannski frekar 

kosið að vinna Eurov-
ision fyrir Ísland og vera 

þekktur sem frábær 
söngvari en ekki „hel-
vítis dómari“,“ segir 
Garðar léttur í bragði. 
 - egm

Knattspyrnudómarinn litríki, Garðar Örn Hinriksson, leggur flautuna á hilluna:

Frekar viljað vinna Eurovision

FÓTBOLTI Ari Freyr Skúlason 
hefur náð lendingu í samninga-
viðræðum sínum við sænska b-
deildarfélagið Sundsvall. Samn-
ingur Ara Freys átti að renna út 
um næstu áramót en nýi samn-
ingurinn hljóðar upp á framleng-
ingu um eitt ár auk sérstakr-
ar klásúlu sem segir til um verð 
sem hægt sé að kaupa leikmann-
inn á. Mikið var búið að ganga á í 
samningaviðræðunum og var Ara 
Frey til að mynda meinað af for-
ráðamönnum Sundsvall að spila 
æfingaleiki með félaginu á tíma-
bili en málið vakti mikla athygli í 
sænskum fjölmiðlum. 

„Það var mikið að þetta gerð-
ist og ég er mjög sáttur með nið-
urstöðuna í málinu. Þetta er sem 
sagt framlenging um eitt ár en 
aðalmálið var að fá klásúlu inn 
í samninginn sem segir til um 
að ég geti farið frá Sundsvall ef 
félög eru tilbúin að borga ákveð-
ið verð fyrir mig. Það var mjög 
mikilvægt fyrir mig að fá það inn 
í samninginn og vita að félög geti 
keypt mig á ákveðnu verði sem 
er að mínu mati hvorki of hátt 
né of lágt,“ segir Ari Freyr sem 
hefur aldrei farið leynt með þá 
stefnu sína að spila í betri deild 
en sænsku b-deildinni.  - óþ  

Ari Freyr Skúlason:

Aðalmálið að fá 
klásúluna inn

ARI FREYR Hefur samið við Sundsvall að 
nýju eftir mikið þóf. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

N1 Deildin

KONUR

Laugardagur 

Vodafone höll
Víkin
Mýrin

Valur - FH
Víkingur - KA/Þór
Stjarnan - Fylkir

16:00
16:00
16:00

2009 - 2010

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

LEIKIR HELGARINNAR
Laugardagur:
Everton-Manchester United  kl. 12.45
Arsenal-Sunderland 15.00
West Ham-Hull 15.00
Wolves-Chelsea 15.00
Portsmouth-Stoke 17.30
Sunnudagur:
Blackburn-Bolton 12.00
Aston Villa-Burnley 14.00
Fulham-Birmingham 15.00
Manchester City-Liverpool 15.00
Wigan-Tottenham 16.15

FÓTBOLTI Heil umferð fer fram í 
ensku úrvalsdeildinni um helgina 
og að vanda er nóg af athyglis-
verðum leikjum í boði. Topplið-
in Chesea og Manchester United 
leika bæði á útivelli í dag en Chel-
sea heimsækir Wolves og United 
mætir Everton þar sem útlit er 
fyrir að varnarmaðurinn Nem-
anja Vidic spili sinn fyrsta leik 
á árinu. Þá tekur Arsenal á móti 
Sunderland.

Á morgun er svo mikilvægur 
leikur á milli Manchester City og 
Liverpool í baráttunni um Meist-
aradeildarsæti en bæði lið leika 
án bestu sóknarmanna sinna þar 
sem Carlos Tevez er í Argentínu 
út af fjölskylduástæðum og Fern-
ando Torres er enn ekki klár í 
slaginn vegna meiðsla á hné.  - óþ

Enska úrvalsdeildin:

Torres ekki 
með gegn City

TORRES Enn frá vegna meiðsla á hné.
NORDIC PHOTOS/AFP
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KÖRFUBOLTI Heather Ezell hjá 
Haukum og Kristi Smith hjá 
Keflavík verða í aðalhlutverkum 
í Laugardalshöllinni í dag þegar 
lið þeirra mætast í úrslitaleik 
Subway-bikars kvenna. 

Það vita kannski færri að þær 
spiluðu báðar með háskólaliðum í 
Iowa-ríki og eru því hvort tveggja 
búnar að þekkjast lengi sem og 
mætast oft í leik á milli tveggja 
erkifjenda. Heather spilaði fyrir 
Iowa State-skólann en Kristi lék 
fyrir Iowa-skólann.

„Við vorum erkifjendur í 
háskólaboltanum í Bandaríkjun-
um og svo komum við báðar til 
Íslands og erum eiginlega aftur 
í sömu kringumstæðum. Þetta 
er bara gaman og við erum mjög 
góðar vinkonur utan vallar. Við 
erum búnar að þekkjast í langan 
tíma og það er gaman að vita af 
henni hérna á Íslandi líka,“ segir 
Heather. 

„Já, við vorum erkifjendur í 
háskóla. Hún er góður leikmaður 
og var í góðum skóla alveg eins 
og ég. Það er mjög skemmtileg til-
viljun að við skyldum báðar enda 
hér á Íslandi,“ segir Kristi.

Heather var í sigurliði í þrem-
ur af fjórum leikjum skóla þeirra 
en Kristi skoraði aðeins meira í 
innbyrðisleikjunum fjórum eða 
12,5 stig á móti 11,0 stigum hjá 
Heather. Heather var hins vegar 
með fleiri fráköst og fleiri stoð-
sendingar. 

„Hún hefur kannski smá for-
skot af því að hún vann síðasta 
leikinn en ég hef unnið fleiri 
leiki heilt yfir,“ segir Heather 
og Kristi tekur undir það. „Hún 
vann fleiri leiki en ég endaði á því 
að vinna síðasta leikinn,“ segir 
Kristi en hún hefur síðan unnið 
báða leiki þeirra á Íslandi og er 
því er komin með þrjá sigra í röð 
á móti Heather. 

Kristi er með 23,5 stig að með-
altali í tveimur sigurleikjum á 
móti Haukum en Heather hefur 
skorað 25,5 stig og gefið 4,0 stoð-

sendingar að meðaltali. Kristi 
skorar yfir meðaltali sínu á móti 
Heather en Heather er hins vegar 
nokkuð undir sínu meðaltali í inn-
byrðisleikjum á móti Kristi. Það 
er ljóst að það þarf að breytast 
ætli Haukarnir að vinna í dag. 

„Við gerum margt fyrir okkar 
lið og erum mikilvægar í að koma 
hlutunum af stað. Við vitum líka 
að við þurfum að spila okkar 
besta leik til þess að liðin okkar 
vinni. Við skiljum okkar hlut-
verk og við gerum okkar besta í 
að koma öllu af stað og öllum leik-
mönnum okkar liða inn í leikinn,“ 
segir Heather. 

Kristi ætlar ekki að láta leik-
inn snúast bara um sig og Heath-
er. „Við ætlum að reyna að stoppa 
Heather en megum ekki gleyma 
hinum leikmönnunum. Það eru 
margar í þeirra liði sem geta 
skorað og við þurfum bara að 
leggja áherslu á að stoppa þær 
allar,“ segir Kristi. - óój

Bandarísku leikmenn kvennaliða Hauka og Keflavíkur hafa marga hildina háð: 

Góðar vinkonur utan vallar

MARÍN OG HEATHER Marín Rós Karlsdóttir, annar fyrirliða Keflavíkur, sést hér 
með bikarinn ásamt Haukakonunni Heather Ezell.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BÚIN AÐ VINNA ÞRJÁ Í RÖÐ Kristi Smith 
hefur gengið vel í síðustu leikjum sínum 
á móti Heather Ezell. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Það hefur sjaldan verið 
erfiðara að spá fyrir um bikarúr-
slitaleik karla en þegar Grindavík 
og Snæfell mætast í Laugardals-
höllinni klukkan 16.00 í dag. Liðin 
eru jöfn í deildinni og innbyrðis-
viðureign liðanna fór í framleng-
ingu. Það er því von á dramatík. 

Grindvíkingar unnu bikarinn 
síðast fyrir fjórum árum en þetta 
er í fyrsta sinn sem Friðrik Ragn-
arsson kemur liðinu í Höllina.  

„Að mínu mati eru þessi lið nán-
ast hnífjöfn að getu. Þetta eru gríð-
arlega jöfn, vel mönnuð og góð lið. 
Þetta er því bara spurning um hug-
arfarið og að langa aðeins meira,“ 
segir Friðrik Ragnarsson, þjálfari 
Grindavíkur, en hann hefur sex 
sinnum orðið bikarmeistari, þar 
af fimm sinnum sem leikmaður. 

Grindvíkingar hafa glímt við 
meiðsli í allan vetur og Friðrik 
talaði um það á blaðamannafundi 
fyrir leikinn að liðið myndi líka 
tefla fram fullmönnuðu liði í fyrsta 
sinn í Höllinni í dag. 

„Við höfum alltaf verið að spila 
leiki þar sem hefur vantað einn 
eða tvo menn. Við höfum fengið 
aðra til þess að taka meiri ábyrgð 
í staðinn. Við tókum þá ákvörðun 
að elta ekki önnur lið í því að bæta 
við sig útlendingi,“ segir Friðrik. 
„Við erum að njóta þess að í þess-
um meiðslum leikmanna höfum við 
fengið leikmenn eins og Ólaf Ólafs-
son til þess að stíga fram. Hann 
er búinn að spila eins og bosman-
ígildi. Ég held að við höfum tekið 
réttan pól í hæðina,“ segir Friðrik 
en Ólafur átti meðal annars frá-
bæra innkomu í fyrri leik liðanna 
sem Grindavík vann með einu stigi 
eftir framlengingu. 

Friðrik hefur ekki áhyggjur 

af „meiddu“ mönnunum en þeir 
Arnar Freyr Jónsson, Brenton 
Birmingham og Þorleifur Ólafs-
son hafa misst marga leiki í vetur. 
„Arnar Freyr var ristarbrotinn 
og frá í fimm vikur og Brenton 
var frá í mánuð og auðvitað vant-
ar eitthvað upp á leikæfingu hjá 
þeim. Ég veit bara að þegar kemur 
í svona leik þá taka menn eins og 
Brenton og Lalli [Þorleifur] fram 
spariskóna. Þeir mæta bara í þenn-
an leik og geta þá legið alla vikuna 
á eftir, mér er alveg sama um það,“ 
segir Friðrik.

Friðrik er einn af þeim sigur-
sælustu í sögu bikarúrslitaleiks 
karla og nú kemur hann í fyrsta 
sinn í Höllina með félaginu sem 
hefur aldrei tapað. „Það er ótrú-
leg saga að Grindavík sé 4-0 í bik-
arúrslitaleik og við ætlum ekki að 
breyta því. Við ætlum að mæta og 
gefa allt í þetta. Ég er bjartsýnn 
á það að það fari vel fyrir okkur,“ 
segir Friðrik.  

Snæfellingar urðu bikarmeistar-
ar fyrir tveimur árum og unnu þá 
sinn fyrsta stóra titil. Stærsti hluti 
liðsins í dag fékk gullið um hálsinn 
fyrir 24 mánuðum. 

„Mér heyrist að nánast allir sem 
vettlingi geta valdið í Hólminum 
séu á leiðinni á leikinn. Það er 
mjög góð stemning í bænum og það 
er sama hvert maður fer, í skólann, 
í búðina eða í sund, það eru allir 
að fylgjast með okkur,“  segir Ingi 
Þór Steinþórsson, þjálfari Snæ-
fells. Þótt flestir leikmanna hans 
hafa orðið bikarmeistarar er önnur 
saga að segja af þjálfaranum. 
„Þetta er eitt af þeim verkefnum 
sem ég á eftir að klára á mínum 
metnaðarfulla þjálfaraferli. Það 
væri frábært ef að ég myndi klára 

það með Snæfelli. Ég náði ekki 
að klára Norðurlandameistaratit-
il fyrr en síðasta vor og það var 
virkilega sætt að klára svona verk-
efni sem maður er búinn að bíða 
lengi eftir,“ segir Ingi og eitt tapa 
hans var á móti Friðriki Ragnars-
syni þegar þeir þjálfuðu lið KR og 
Njarðvíkur árið 2002.

Snæfellingar komust í Höllina 
eftir sannfærandi sigur í Kefla-
vík þar sem þeir slátruðu heima-
mönnum í Sláturhúsinu. „Ég held 
að sárafáir hafi átt von á því að 
við myndum vinna Keflavík í 
þessum tveimur leikjum. Þar sem 
við unnum deildarleikinn svona 
stórt þá held ég að allir hafi reikn-
að með því að okkur yrði slátrað í 
Keflavík,“ segir Ingi. 

Snæfell er eitt þeirra lið sem 
bættu við sig erlendum leikmanni 
og þrátt fyrir frábæran sigur í 
fyrsta leik Martins Berki þá segir 
Ingi Þór að liðið sé enn að stilla sig 
saman. „Við vorum ólíkir okkur 
sjálfum í síðustu tveimur leikjum 
og við höfum notað síðustu viku til 
þess að finna jafnvægið í liðinu og 
stilla saman liðið. Við erum í raun-
inni með tvo nýja leikmenn, Pálma 
og Martin Berki, og við erum að 
setja upp hlutverk manna upp á 
nýtt,“ segir Ingi.

„Grindavík er með gott körfu-
boltalið og er vel þjálfað lið. Þeir 
hafa mikla hefð í kringum sig og 
við þurfum að eiga algjöran topp-
leik til þess að vinna þá,“ segir 
Ingi og hann veit eins og aðrir að 
liðin eru mjög jöfn. 

„Þessi lið gætu ekki verið á jafn-
ari róli í deildinni. Þetta er bara 
leikur þar sem bæði lið eiga jafna 
möguleika og allir eru sammála 
því,“ segir Ingi.  ooj@frettabladid.is

Hundrað prósent árangur í Höllinni að veði
Grindavík og Snæfell mætast í dag í Laugardalshöllinni í úrslitaleik Subway-bikars karla í körfubolta. Grindavík hefur unnið alla fjóra 
bikarúrslitaleiki sína til þessa en Ingi Þór Steinþórsson, þjálfari Snæfells, er hins vegar enn að bíða eftir fyrsta gullinu sínu.

MÆTTUST LÍKA FYRIR ÁTTA ÁRUM Friðrik Ragnarsson, þjálfari Grindavíkur, og Ingi 
Þór Steinþórsson, þjálfari Snæfells, með bikarinn sem keppt er um í dag. Þeir 
mættust einnig með liðin sín árið 2002 og þá höfðu lærisveinar Friðriks í Njarðvík 
betur á móti KR-liðinu hans Inga Þórs.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun 
í Fréttablaðinu mánudaga

Íþróttahelgin gerð 
upp í Fréttablaðinu

Allt sem þú þarft...



nýju NIKE skórnir
eru KOMNIR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

17.00 Græðlingur   

17.30 Tryggvi Þór á alþingi   

18.00 Maturinn og Lífið   

18.30 Heim og saman   

19.00 Alkemistinn   

19.30 Óli á Hrauni   

20.00 Hrafnaþing   

21.00 Í kallfæri   

21.30 Birkir Jón   

22.00 Hrafnaþing   

23.00 Eldhús meistaranna   

08.00 Morgunstundin okkar 
 Húrra fyrir Kela!, Lítil prinsessa, Þak-
búarnir, Með afa í vasanum, Stjáni, 
Sígildar teiknimyndir, Finnbogi og 
Felix og Hanna Montana.

10.15 Gettu betur  (e)

11.20 Vetrarólympíuleikarnir í 
Vancouver  (e)

12.30 Silfur Egils  (e)

13.50 Vetrarólympíuleikarnir í 
Vancouver  (e)

16.55 Táknmálsfréttir

17.00 Vetrarólympíuleikarnir - 
Samantekt

17.55 Elli eldfluga  (8:12)

18.00 Stundin okkar

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Íslenskt forystufé 

19.55 Góðir gestir  (e)

20.20 Glæpurinn II  (Forbry-
delsen II) (1:10) Dönsk sakamála-
þáttaröð. Lögfræðingur er myrt-
ur og Sarah Lund er kölluð til Kaup-
mannahafnar og fengin til að rann-
saka málið. 

21.20 Upp á líf og dauða  (En 
fråga om liv och död) (1:2) Sænsk 
spennumynd í tveimur hlutum.  

22.50 Vetrarólympíuleikarnir í 
Vancouver  (Stórsvig karla)

00.15 Vetrarólympíuleikarnir í 
Vancouver  (Skíðaskotfimi karla)

01.05 Vetrarólympíuleikarnir í 
Vancouver  (íshokkí)

03.30 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

11.00 7th Heaven  (2:22) (e)

11.40 7th Heaven  (3:22) (e)

12.25 Dr. Phil  (e)

13.10 Dr. Phil  (e)

13.50 Britain’s Next Top Model 
 (e)

14.35 Top Design  (10:10) (e)

15.20 Innlit/ útlit  (4:10) (e)

15.50 Spjallið með Sölva  (1:14) 
(e)

16.40 Djúpa laugin  (2:10) (e)

17.40 The Office  (16:28) (e)

18.05 30 Rock  (18:22) (e)

18.30 Girlfriends (19:23)  Gam-
anþáttur um vinkonur í blíðu og 
stríðu. 

18.50 Fyndnar fjölskyldu-
myndir  (e)

19.20 Survivor  (16:16) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem venju-
legt fólk þarf að þrauka í óblíðri 
náttúru og keppa innbyrðis þar til 
aðeins einn stendur eftir sem sig-
urvegari. 

20.05 Top Gear  (1:7) Félagarn-
ir Jeremy Clarkson, Richard Ham-
mond og James May skoða allt 
sem viðkemur bílum. Í þætti kvölds-
ins fara þeir félagar í kappakstur frá 
London til Edinborgar á mismun-
andi fararskjótum. Jeremy fer með 
gufulest, James á Jaguar XK120 og 
Richard á Vincent Black Shadow 
mótorhjóli. 

21.00 Leverage  (5:15) Spenn-
andi þáttaröð í anda Ocean’s El-
even um þjófahóp sem rænir þá 
sem misnota vald sitt og ríkidæmi. 
Nate og félagar leggja gildru fyrir 
spillta sjónvarpskonu sem fer illa 
með saklaust fólk til þess að auka 
áhorfið.

21.45 Dexter  (8:12) Fjórða þátta-
röðin um dagfarsprúða morðingj-
ann Dexter Morgan sem drepur 
bara þá sem eiga það skilið. 

22.45 House  (16:24) (e)

23.35 Saturday Night Live 
 (7:24) (e)

00.20 Pepsi MAX tónlist

10.30 Doctor Who 11.15 Never Better 
11.45 Never Better 12.15 Never Better 
12.45 The Weakest Link 13.30 Monarch 
of the Glen 14.20 Jonathan Creek 15.10 
Absolutely Fabulous 15.40 Absolutely 
Fabulous 16.10 Absolutely Fabulous 
16.40 The Green Green Grass 17.10 
Primeval 18.00 Strictly Come Dancing 
19.10 Strictly Come Dancing 19.50 The 
Chase 20.40 My Family 21.10 Two Pints 
of Lager and a Packet of Crisps 21.40 
The Mighty Boosh 22.10 Marc Wootton 
Exposed 22.40 This Is Dom Joly 23.10 
Torchwood 

10.00 Godt arbejde 10.30 På de syv 
have 11.00 DR Update - nyheder og vejr 
11.10 Boxen 11.25 OBS 11.35 Eureka 
12.15 Eureka 13.00 Gudstjeneste i DR 
Kirken 13.45 Kroniken 14.45 Håndbold 
Sondag 16.30 Bamses Lillebitte Billedbog 
16.45 Humf 16.50 Blomster til et stjerne-
barn - Månen sejler over himlen 17.00 
Kender du typen 17.30 TV Avisen med 
Sport og Vejret 18.00 OBS 18.05 På 
opdagelse i Amazonas 19.00 Livvagterne 
20.00 21 Sondag 20.40 Vinter OL Studiet 
21.30 Vinter OL 

11.00 OL hoydepunkter 12.15 OL hoyde-
punkter 13.30 OL hoydepunkter 14.30 
OL hoydepunkter 15.30 OL hoydepunkter 
17.00 OL direkte 17.50 OL direkte 18.30 
OL direkte 19.30 Søndagsrevyen 20.05 
OL direkte 20.40 OL direkte 21.40 OL dir-
ekte 22.45 Kveldsnytt 23.00 OL studio 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

09.35 Barnatími Stöðvar 2

10.40 Toy Story 

12.00 Nágrannar 

12.20 Nágrannar 

12.40 Nágrannar

13.00 Nágrannar 

13.20 Nágrannar 

13.45 American Idol (9:43) 

14.30 American Idol (10:43)

15.20 Mercy (6:22) 

16.05 Mad Men (2:13) 

16.55 Oprah

17.40 60 mínútur

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

19.00 Íþróttir 

19.07 Veður 

19.15 Fraiser (5:24) Sígildir og 
margverðlaunaðir gamanþættir um 
útvarpsmanninn Dr. Frasier Crane.

19.40 Sjálfstætt fólk Jón Ár-
sæll heldur áfram mannlífsrannsókn-
um sínum og tekur hús á áhuga-
verðu fólki.

20.20 Cold Case (8:22) Sjöunda 
spennuþáttaröðin um Lilly Rush og 
félaga hennar í sérdeild lögreglunn-
ar þar sem þau halda áfram að upp-
lýsa sakamál sem stungið hefur verið 
óupplýstum ofan í skjalakassann.

21.10 The Mentalist (14:23) 
Patrick Jane er sjálfstætt starfandi 
ráðgjafi rannsóknarlögreglunnar í 
Kaliforníu. Hann á að baki glæsileg-
an feril við að leysa flókin glæpamál 
með því að nota hárbeitta athyglis-
gáfu sína. 

21.55 Twenty Four (5:24) Átt-
unda serían af spennuþætti um 
leyniþjónustumanninum Jack Bauer.

22.40 John Adams (5:7) Sjón-
varpssería frá HBO byggð á sam-
nendri metsölubók um John Adams, 
annan forseta Bandaríkjanna. 

23.45 60 mínútur

00.30 Daily Show: Global Ed-
ition 

00.55 NCIS (7:25) 

01.40 Breaking Bad (2:7) 

02.30 Blood Diamond 

04.50 Notes of a Scandal 

08.00 Barcelona - Racing Út-
sending frá leik í spænska boltanum.

09.40 Lens - Mónakó Útsending 
frá leik í franska boltanum.

11.20 Liverpool - Unirea Út-
sending frá leik í Evrópudeildinni í 
knattspyrnu.

13.00 Meistaradeild Evrópu: 
Meistaradeildin

14.40 Meistaramörk 

15.05 World Golf Champions-
hip 2010 Útsending frá Accent-
ure Match Play Championship mót-
inu í golfi.

18.00 Orlando - Cleveland

21.00 World Golf Champions-
hip 2010 Bein útsending frá Acc-
enture Match Play Championship 
mótinu í golfi.

00.00 Real Madrid - Villarreal 
Útsending frá leik í spænska bolt-
anum.

08.00 Mörk dagsins 

08.40 West Ham - Hull

10.20 Wolves - Chelsea Útsend-
ing frá lek í ensku úrvalsdeildinni.

12.00 Everton - Man. Utd.

13.40 Mörk dagsins 

14.20 Premier League World

14.50 Man. City - Liverpool 
Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni. Sport 3 13.55. Aston 
Villa - Burnley Sport 3 16.10. Wigan 
- Tottenham Sport 4 14.55. Fulham 
- Birmingham

17.00 Aston Villa - Burnley Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

18.40 Wigan - Tottenham Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

20.20 Fulham - Birmingham 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

22.00 Portsmouth - Stoke Út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeild-
inni.

23.40 Arsenal - Sunderland 
Útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.

14.05 The Doctors 

14.50 The Doctors 

15.35 The Doctors 

16.15 The Doctors 

16.55 The Doctors 

17.35 Wipeout - Ísland Fjörug-
ur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskyld-
una. þátttakendur fara í gegnum sér-
staklega útfærða þraut á sem styst-
um tíma og reynir ekki aðeins á lík-
amlegan styrk heldur einnig kænsku, 
jafnvægi, snerpu og ekki síst heppni. 

18.30 Seinfeld (1:24) 

18.55 Seinfeld (2:24) 

19.20 Seinfeld (18:22) 

19.45 Seinfeld (19:22) 

20.10 American Idol (9:43) Eins 
og kunnugt er þá er Paula Abdul 
horfin af braut en í hennar stað 
kemur Ellen DeGeneres sem mun 
aðstoða Simon Cowell, Randy Jack-
son og Köru DioGuardi.

20.50 American Idol (10:43)

21.35 ET Weekend Fremsti og 
frægasti þáttur í heimi þar sem allt 
það helsta sem gerðist í vikunni í 
heimi fína og fræga fólksins er tíund-
að á hressilegan hátt.

22.20 Seinfeld (1:24) 

22.45 Seinfeld (2:24) 

23.10 Seinfeld (18:22)

23.35 Seinfeld (19:22)

00.00 Logi í beinni 

00.45 Auddi og Sveppi 

01.20 Sjáðu 

01.45 Fréttir Stöðvar 2 

02.30 Myndbönd frá Nova TV 

08.00 Picture Perfect 

10.00 Reign Over Me 

12.00 101 Dalmatians

14.00 Picture Perfect Rómantísk 
gamanmynd með Jennifer Aniston 
og Kevin Bacon í aðalhlutverkum. 

16.00 Reign Over Me 

18.00 101 Dalmatians 

20.00 Dumb and Dumber 

22.00 The Last King of Scot-
land 

00.00 Diamonds are Forever

02.00 Irresistible 

04.00 The Last King of Scot-
land 

06.00 Small Time Obsession 

Jón Ársæll heldur áfram mannlífs-
rannsóknum sínum og tekur hús á 
áhugaverðu fólki og kynnist því eins 
og honum einum er lagið. Gestur 
hans í kvöld er Geir Jón Þórisson 
yfirlögregluþjónn sem ræðir meðal 
annars um starfið, trúna og mót-
orhjólið en Geir er félagi í fleiri en 
einum mótorhjólaklúbbi.

STÖÐ 2 KL. 19.40

Sjálfstætt fólk

SUNNUDAGSKVÖLD
> Glenn Close
„Aldrei hef ég öfundað 
karlmenn eða langað til 
að vera einn slíkur. Satt 
best að segja þá finnst 
mér þeir hálf aumkunar-
verðir.“
Close fer með hlutverk 
hinnar skelfilegu Cruela 
De Vil í kvikmyndinni 101 
Dalmatians sem sýnd 
verður á Stöð 2 Bíó í dag. 

Sjónvarpið sýnir í kvöld nýja tíu þátta 
seríu af þessum vinsælu dönsku 
sakamálaþáttum. Rann-
sóknarlögreglukonan 
Sarah Lund var lækkuð 
í tign eftir ófarir í fyrri 
seríu og flutti út á land 
þar sem hún vinnur 
sem óbreyttur lög-
regluþjónn. Þegar 
lögfræðingur er 
myrtur er Sarah 
Lund kölluð til 
Kaupmanna-
hafnar og beðin 
um að taka að sér 
rannsókn málsins. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Glæpurinn II
Sjónvarpið kl. 20.20

▼

99.000 kr.

Stockholm 
sófi 3ja sæta

Svartur, brúnn eða hvítur

99.000 kr.

 Pisa 
m. tauáklæði 3ja sæta

129.000 kr.

 Borðstofusett

 Stækkanlegt

Ljós og dökkur
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HALOGEN KASTARAR, GULL

399539953995

999599959995

399539953995

399539953995

299529952995

199519951995

299529952995

149514951495 149514951495

599559955995

599059905990

799079907990

799079907990 799079907990

599059905990399039903990

399039903990

HALOGEN KASTARAR, STÁL

VIÐAR KASTARAR VIÐAR KASTARAR

HALOGEN KASTARAR

16W

28W

HALOGEN KASTARAR

KÚPLARÚPLARKÚPLAR BORÐLAMPARBORÐLAMPARBORÐLAMPAR

KASTARARASTARARKASTARAR HANGANDI LJHANGANDI LJÓSÓSHANGANDI LJÓS

249524952495

249524952495

EIKEIK

249524952495

249524952495

249524952495

GYLLTURGYLLTUR

149514951495

DRAGLJÓSDRAGLJÓS

499549954995

HALOGENLJÓSHALOGENLJÓS

599559955995

MEÐ DIMMERMEÐ DIMMERM

599559955995

599559955995

HALOGENLJÓSHALOGENLJÓS

499549954995

DRAGLJÓSDRAGLJ SÓS

299529952995

299529952995

STÓR KÚPULL, 2 X 60WÚPULL 2 X 60W

349034903490149514951495

28W

449544954495

16W
379537953795

MEÐ KLUKKUMEÐ KLUKKU
399539953995

GULL, STÁL & HVÍTT

MEÐ SPARPERU, KRÓM & HVÍTT

SPEGLALAMPAR

L STÁL & HVÍTT

199519951995 199519951995

199519951995
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09.00 PGA Tour Highlights 

09.55 Inside the PGA Tour 2010 

10.20 Spænsku mörkin 

11.15 AC Milan - Man. Utd. Útsending 
frá leik í Meistaradeild Evrópu.

12.55 Meistaradeild Evrópu: Meist-
aramörk 

13.20 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu 

13.50 PGA Tour 2010 Sýnt frá Northen 
Trust Open mótinu í golfi.

16.50 Veitt með vinum: Miðfjarðará 

17.20 The Science of Golf 

17.50 Ensku bikarmörkin 2010 

18.20 La Liga Report Hitað upp fyrir leiki 
helgarinnar í spænska boltanum. 

18.50 Barcelona - Racing Bein útsend-
ing frá leik í spænska boltanum.

20.50 Lens - Mónakó Útsending frá leik 
í franska boltanum.

22.30 World Golf Championship 2010 
 Útsending frá Accenture Match Play Champ-
ionship mótinu í golfi.

01.30 UFC Live Events: The Enemy 

02.15 UFC 110  Countdown 

03.00 UFC 110  Bein útsending frá UFC 
110 

09.00 PL Classic Matches : Chelsea - 
Arsenal, 1997 

09.30 Arsenal - Liverpool Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

11.10 Goals of the Season 2006 

12.05 Premier League Preview 
2009/10 Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í 
ensku úrvalsdeildinni. 

12.35 Everton - Man. Utd. Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.45 Arsenal - Sunderland Bein út-
sending frá leik í ensku úrvalsdeildinni. Sport 
3. Wolves - Chelsea Sport 4. West Ham - 
Hull

17.15 Portsmouth - Stoke Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

19.30 Mörk dagsins Allir leikir dagsins í 
ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. 

20.10 Leikur dagsins 

21.55 Mörk dagsins 

22.35 Mörk dagsins 

23.15 Mörk dagsins 

23.55 Mörk dagsins 

06.00 Pepsi MAX tónlist

10.30 7th Heaven  (21:22) (e)

11.10 7th Heaven  (22:22) (e)

11.50 7th Heaven  (1:22) (e)

12.35 Dr. Phil  (e)

13.15 Dr. Phil  (e)

14.00 Dr. Phil  (e)

14.40 Still Standing  (11:20) (e)

15.00 High School Reunion  (7:8) (e)

15.45 What I Like About You  (e)

16.05 Rules of Engagement  (2:13) (e)

16.30 How To Look Good Naked - 
Revisited  (3:6) (e)

17.20 Top Gear  (4:4) (e)

18.15 Girlfriends  (18:23) 

18.35 Game Tíví  (4:17) (e)

19.05 Accidentally on Purpose  (e)

19.30 The Courageous Heart of Irena 
Sendler  Mynd um Irenu Sendler, kaþólska  
stúlku sem bjargaði lífi 2.500 gyðingsbarna 
frá útrýmingarbúðum nasista í heimsstyrj-
öldinni síðari. 

21.00 Saturday Night Live  (7:24) 

21.50 Virgin Suicides   Aðalhlutverk: 
James Woods, Kathleen Turner og Kirst-
en Dunst.

23.30 Djúpa laugin  (2:10) (e)

00.30 Spjallið með Sölva  (1:14) (e)

01.20 Premier League Poker  (7:15) (e)

03.00 Girlfriends  (17:23) (e)

03.20 The Jay Leno Show  (e)

04.05 The Jay Leno Show  (e)

04.50 Pepsi MAX tónlist

08.00 Morgunstundin okkar  Pálína, 
Skellibær, Sögustund með Mömmu Mars-
ibil, Tóta trúður, Paddi og Steinn, Tóti og 
Patti, Ólivía, Úganda, Elías Knár, Paddi og 
Steinn, Kobbi gegn kisa, Millý og Mollý og 
Hrúturinn Hreinn.

10.50 Leiðarljós  (e)

11.35 Leiðarljós  (e)

12.20 Kastljós  (e)

13.00 Kiljan  (e)

13.50 Bikarkeppnin í körfubolta  Bein 
útsending frá úrslitaleik í Subway-bikar 
kvenna.

16.00 Bikarkeppnin í körfubolta  Bein 
útsending frá úrslitaleik í Subway-bikar karla.

17.55 Táknmálsfréttir 

18.05 Vetrarólympíuleikarnir - Sam-
antekt

18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.40 Spaugstofan

20.10 Gettu betur  Lið Verzlunarskóla Ís-
lands og Menntaskólans við Hamrahlíð eig-
ast við í átta liða úrslitum. 

21.15 Hinn sanni Dan  (Dan in Real 
Life) Bandarísk gamanmynd frá 2007 um 
mann sem kemst að því að konan sem 
hann varð ástfanginn af er kærasta bróður 
hans. Aðalhlutverk: Steve Carell, Juliette Bin-
oche, Dianne Wiest og John Mahoney.

22.55 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Keppni í risastórsvigi kvenna) 

00.55 Vetrarólympíuleikarnir í Van-
couver  (Bein útsending frá keppni í tvisvar 
sinnum 15 km skíðagöngu kvenna)

02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 We Are Marshall 

10.10 Broken Flowers 

12.00 The Wiches 

14.00 We Are Marshall

16.10 Broken Flowers 

18.00 The Wiches 

20.00 Köld slóð 

22.00 What Happens in Vegas... 

00.00 You Only Live Twice 

02.00 Brokeback Mountain 

04.10 What Happens in Vegas... 

06.00 Dumb and Dumber  

07.00 Barnatími Stöðvar 2 

08.00 Algjör Sveppi 

09.30 Barnatími Stöðvar 2 

12.00 Bold and the Beautiful

12.20 Bold and the Beautiful

12.40 Bold and the Beautiful

13.00 Bold and the Beautiful 

13.20 Bold and the Beautiful 

13.50 Wipeout - Ísland

15.00 Sjálfstætt fólk 

15.40 Logi í beinni  Laufléttur og 
skemmtilegur spjallþáttur í umsjá Loga Berg-
manns Eiðssonar. Gestir hans í þetta sinn 
eru Sigurjón Sighvatsson, Vala Matt og Máni 
af X-inu. Múgsefjun, Friðrik Dór og Erpur sjá 
um tónlistina.

16.30 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasam-
ari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem 
allt er leyfilegt.

17.10 ET Weekend Fremsti og frægasti 
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem 
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins 
er tíundað á hressilegan hátt.

18.00 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt það 
heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að 
koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.49 Íþróttir 

18.56 Lottó 

19.04 Veður 

19.10 Ísland í dag - helgarúrval 

19.35 Free Willy Falleg mynd frá Disney 
með Íslandsvininum Keikó í aðalhlutverki. 
Myndin segir frá 12 ára strák og sambandi 
hans við einstaklega gáfaðan háhyrning.

21.25 Are We Done Yet? Mynd fyrir 
alla fjölskylduna sem er sjálfstætt fram-
hald myndarinnar Are We There Yet? Ice-
Cube fer áfram á kostum sem fjölskyldufað-
ir sem glíma þarf við snælduvitlaus börn sín 
og ennþá vitlausari verktaka sem virðast end-
anlega ætla að leggja líf fjölskyldunnar í rúst 
með botnlausum yfirgangi og frekju.

23.00 Bernard and Doris Áhrifamik-
il sannsöguleg mynd um tóbakserfingjann 
Doris Duke og samband hennar við samkyn-
hneigða einkaþjóninn Bernard sem hún eft-
irlét allan sinn auð. Aðalhlutverk: Susan Sar-
andon og Ralph Fiennes  

00.45 Eyes Wide Shut 

03.20 The Prestige 

05.25 Sjáðu 

05.55 Fréttir 

LAUGARDAGUR
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Ég verð að viðurkenna að ég skil ekki þessa 
umræðu um klæðaburð kynnanna í forkeppni 
Eurovision sem fram fór í vikunni og kemur 
mögulega til með að draga dilk á eftir sér, sé 
litið til þeirra grjóthörðu skota sem gengið hafa 
milli hlutaðeigandi aðila síðustu daga. Í raun-
inni botna ég jafn lítið í báðum sjónarmiðum. 
Fyrstu viðbrögð mín voru sú að tekið væri á 
ansi óvæginn hátt á fatahönnuðinum Lindu 
Björgu Árnadóttur miðað við tilefnið. Hún 
var, þrátt fyrir allt, einungis að lýsa yfir skoðun sinni á tilteknu 
máli. Hún hlýtur hreinlega að hafa til þess sama rétt og allir aðrir, 
burtséð frá því hvert lífsviðurværi hennar er. Lindu hefur kannski 
blöskrað aukin „skinkuvæðing“ landans og ákveðið að láta í sér 
heyra. Gott mál og lítið við það að athuga.

Verra á ég með að gútera sum af þeim rökum sem Linda setur 
fram í grein sem birtist í kjölfar havarísins í Fréttablaði gærdagsins. 
Til að mynda fær setningin „Samfélagið virðist ekki skilja að fata-

hönnun er fag og krefst sérþekkingar sem hefur 
ekkert með persónulegan smekk að gera“ mig til 
að klóra mér til blóðs í kollinum. Ef ég skil Lindu 
rétt, þá eru til réttar og rangar leiðir til að hanna 
föt og þær æskilegu eru kenndar í þartilgerð-
um menntastofnunum. Persónulega þykir mér 
heldur bratt að afgreiða persónulegan smekk út 
af borðinu í einu skoti á þennan hátt. Umræðu-
efnið er jú hugverk sem þykja falleg eður ei, ekki 
bygging sem gæti hrunið vegna hroðvirknislegrar 

hönnunar eða stærðfræðijafna sem annaðhvort gengur upp eða 
ekki. Kannski er ég bara að misskilja Lindu fullkomlega.

Ég skil pirringinn reyndar ágætlega að vissu leyti. Fátt fer meira 
í taugarnar á mér en þegar leikmenn eftirlætis fótboltaliðanna 
minna klæðast forljótum flíkum á vellinum. Búningurinn sem 
Liverpool lék í á hundrað ára afmæli félagsins árið 1992 hefði til 
að mynda verðskuldað fjöldann allan af harðorðum og meiðandi 
tölvupóstum til hönnuðarins.

VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON SKILUR EKKI STÓRA KJÓLAMÁLIÐ

Persónuleg smekklegheit
> Juliette Binoche
„Evrópubúar hafa miklu 
jákvæðara hugarfar gagnvart 
konum á fertugsaldri. Okkur 
finnst þær ekki útbrunnar 
heldur loksins farnar að 
blómstra.“ 
Franska leikkonan Binoche 
fer með eitt aðalhlutverk-
anna í myndinni Hinn sanni 
Dan sem Sjónvarpið sýnir í 
kvöld kl. 21.15.

17.30 Grínland    

18.00 Hrafnaþing   

19.00 Eldhús meistaranna   

19.30 Grínland    

20.00 Hrafnaþing   

21.00 Græðlingur   

21.30 Tryggvi Þór á alþingi   

22.00 Maturinn og Lífið   

22.30 Heim og saman   

23.00 Alkemistinn   

12.35 Everton - Man. Utd, 
beint   STÖÐ 2 SPORT 2

20.05 Wipeout - Ísland  
 STÖÐ 2 EXTRA

21.15 Hinn sanni Dan  
 SJÓNVARPIÐ

21.25 Are We Done Yet?   STÖÐ 2

21.50 Virgin Suicides   SKJÁREINN

OPIÐ
UM HELGINA

LAUG. 12 - 16
SUNN. 13 - 16

SELJUM EINGÖNGU BEINT AF LAGER
OKKAR SEM ER AÐEINS OPINN UM

HELGAR. LÍTIL YFIRBYGGING = BETRA VERÐ

AKRALIND 9  -  201 KÓPAVOGUR  -  SÍMI 553 7100  -   WWW.LINAN.IS

50%
AFSLÁTTUR
AF  ÖLLUM 

BORÐSTOFU-
BORÐUM 

Edge hornsófi
kr. 301.100

Lagersöluverð
kr. 239.900

Edge hornsófi
kr. 335.500

Lagersöluverð

kr. 268.400

LAGERSALA
Stærð: 200x280 cm 

Stærð: 247X226 cm 
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 88,5  XA-Radíó
FM 90,9  Gullbylgjan
FM 91,9  Kaninn 
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 90,1  Rás 2
FM 102,2 Útvarp Latibær
FM 102,9  Lindin
FM 105,5  Útvarp Boðun

SVT 1

10.30 Doctor Who 11.15 After You‘ve Gone 
11.45 Never Better 12.15 Never Better 12.45 The 
Weakest Link 13.30 Monarch of the Glen 14.20 
Jonathan Creek 15.10 Gavin And Stacey 15.40 
Absolutely Fabulous 16.10 Absolutely Fabulous 
16.40 Strictly Come Dancing 17.55 Strictly Come 
Dancing 18.40 Torchwood 19.30 The Fixer 20.20 
The Green Green Grass 20.50 The Jonathan Ross 
Show 21.40 My Family 22.10 Two Pints of Lager 
and a Packet of Crisps 22.40 Primeval 23.30 The 
Mighty Boosh

10.00 Sign up 10.15 Tidens tegn 11.00 DR 
Update - nyheder og vejr 11.10 Troldspejlet 11.30 
Boogie 12.15 Eureka 13.00 X Factor 14.00 X Factor 
Afgorelsen 14.30 Vinter OL 16.00 Vinter OL Studiet 
16.20 For sondagen 16.30 Carsten og Gittes 
Vennevilla 16.50 Sallies historier 17.00 Held og 
Lotto 17.05 Geniale dyr 17.30 TV Avisen med vej-
ret 17.55 SportNyt 18.05 Min Sport 18.30 De store 
katte 19.00 Kroniken 20.00 Kriminalkommissær 
Barnaby 21.40 Vinter OL Studiet 22.00 Vinter OL

11.00 OL hoydepunkter 13.00 OL hoydepunkter 
14.30 OL hoydepunkter 15.30 OL hoydepunkter 
17.00 OL direkte 18.00 Lørdagsrevyen 18.40 
Lotto-trekning 18.50 OL direkte 19.15 OL direkte 
21.15 OL direkte 22.55 Kveldsnytt 23.10 OL 
studio 

10.00 OS i Vancouver 16.00 OS i Vancouver 17.00 
Rapport 17.15 Olympiska vinterstudion 18.00 OS i 
Vancouver 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 
Melodifestivalen 2010 20.30 Rapport 20.35 OS i 
Vancouver 23.00 OS i Vancouver 

15.50 Nágrannar 

16.15 Nágrannar 

16.40 Nágrannar 

17.05 Nágrannar 

17.25 Nágrannar 

17.45 Gilmore Girls (6:22) Lorelai Gil-
more er einstæð móðir sem býr í góðu yfir-
læti í smábænum Stars Hollow ásamt dóttur 
sinni Rory. Þar rekur hún gistiheimili og hugs-
ar vel um vini og vandamenn.

18.30 Ally McBeal (17:23) Ally til mikillar 
hrellingar kemst hún að því að Elaine held-
ur fram hjá Mark en ákveður samkvæmt ráð-
leggingum Larrys að skipta sér ekki af því 
sem getur reynst erfitt þar sem þau vinna öll 
á sama stað.

19.15 E.R. (7:22) Þættir sem gerast á 
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem 
erillinn er næstum óviðráðanlegur og lækn-
arnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarð-
anir upp á líf og dauða.

20.05 Wipeout - Ísland Skemmtiþátt-
ur fyrir alla fjölskylduna. þátttakendur fara í 
gegnum sérstaklega útfærða þraut á sem 
stystum tíma og reynir ekki aðeins á líkam-
legan styrk heldur einnig kænsku, jafnvægi, 
snerpu og ekki síst heppni. 

21.00 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur með spjallþáttakonungn-
um Loga Bergmann.

21.45 Auddi og Sveppi Auddi og Sveppi 
eru mættir aftur hressari og uppátækjasam-
ari en nokkru sinni fyrr í gamanþætti þar sem 
allt er leyfilegt.

22.25 Gilmore Girls (6:22)

23.10 Ally McBeal (17:23) 

23.55 E.R. (7:22) 

00.40 Auddi og Sveppi 

01.20 Logi í beinni 

02.05 Sjáðu 

02.30 Fréttir Stöðvar 2 

03.15 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

▼

▼

Íslenskur spennutryllir af bestu 
gerð um blaðamanninn Baldur 
sem fær til rannsóknar dularfullt 
andlát starfsmanns virkjunar úti 
á landi sem reynist hafa verið 
faðir hans. Baldur ákveður því 
að fara á vettvang og kynnist þar 
starfsmönnum virkjunarinnar sem 
eru hver öðrum grunsamlegri. 
Leikstjóri er Björn. Br. Björnsson 
og með aðalhlutverk fara Elva Ósk 
Ólafsdóttir, Helgi Björnsson og 
Þröstur Leó Gunnarsson.

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 20.00

Köld slóð Ný sjónvarpsmynd sem byggð er 
á sannri sögu um Irenu Sendler, 
kaþólska stúlku sem bjargaði 2.500 
gyðingabörnum úr útrýmingarbúðum 
nasista í heimsstyrjöldinni síðari. 
Hún dulbjó sig sem hjúkrunarkona 
og smyglaði börnum út úr gettóinu í 
Varsjá og faldi þau hjá pólskum fjöl-
skyldum og í klaustrum. Anna Paquin 
fer með hlutverk Irenu. 

VIÐ MÆLUM MEÐ 

The Courageous Heart of 
Irena Sendler
Skjár einn kl. 19.30

06.30 Árla dags
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
08.05 Gatan mín
09.03 Út um græna grundu
10.15 Kvika
11.00 Vikulokin
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Sveitarstjórnarmál – kjörlendi 
kvenna
14.00 Til allra átta
14.40 Lostafulli listræninginn
15.15 Vítt og breitt

16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð skulu standa
17.05 Flakk
18.00 Kvöldfréttir
18.17 Bláar nótur í bland
18.53 Dánarfregnir
19.00 Breiðstræti
20.00 Sagnaslóð
20.40 Mánafjöll
21.10 Á tónsviðinu
22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Hvað er að heyra?
23.15 Stefnumót
00.05 Næturtónar

KONURKONUR

LAGERSALAN
Bæjarlind 14 -16, Kópavogi

(Gamla TEKK húsnæðið)  

afsláttur
af öllu

afsláttur
af öllu

LAGERSALALAGERSALA

RISA!
RISA!

KONUR
KONUR

 Aðeins í 10 daga Aðeins í 10 daga

RISA!
RISA!

Betra 

verð

 90%
 90%50%50%-

ÚR ÞEKKTUM 
KVENNFATAVERSLUNUM

Haust
Octobus
pause café
DK
Zoe 
og fleiri þekkt merki 

.

Opið: 10 - 16 laugardag
13 - 16 sunnudag

og 12 - 18 virka daga

almosphere
Quiz

Lepel
Lejaby

Ze Ze
Brandex
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LÁRÉTT
2. útdeildu, 6. ryk, 8. beiskur, 9. gogg, 
11. íþróttafélag, 12. deyfa, 14. yfir-
stéttar, 16. vörumerki, 17. gagn, 18. 
stækkaði, 20. hljóta, 21. ólukka.

LÓÐRÉTT
1. samskonar, 3. hæð, 4. pensillín, 
5. dýrahljóð, 7. planta, 10. óvild, 
13. of lítið, 15. málmur, 16. sæ, 19. 
bókstafur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gáfu, 6. im, 8. súr, 9. nef, 
11. kr, 12. slæva, 14. aðals, 16. ss, 17. 
nyt, 18. jók, 20. fá, 21. ólán. 

LÓÐRÉTT: 1. eins, 3. ás, 4. fúkalyf, 5. 
urr, 7. melasól, 10. fæð, 13. van, 15. 
stál, 16. sjó, 19. ká. 

„Ég átti fimmtán prósent í þessu fyrirtæki, 
var ekki framkvæmdastjóri og það er því 
fáránlegt af Birtu að rifja þetta upp,“ segir 
Linda Björg Árnadóttir, fagstjóri fatahönnun-
arbrautar LHÍ. Birta Björnsdóttir, fatahönn-
uður og eigandi Júníform, sendi fjölmiðlum í 
gær afrit af bréfi sínu til rektors LHÍ og ósk-
aði eftir formlegri afsökunarbeiðni frá skól-
anum vegna ummæla Lindu um kjóla hennar 
í Fréttablaðinu á þriðjudag. Í bréfinu er rifj-
að upp að Linda hafi átt fatamerkið Crylab og 
segir Birta svo í bréfinu um það fyrirtæki: 
„… voveiflegt gjaldþrot fatamerkis hennar, 
Crylab, þar sem sviðin jörð og kröfur í tómt 
þrotabú var það eina sem sat eftir.“

Linda hefur verið í París undanfarna daga 
og því ekki getað fylgst með umræðunni um 
þetta mál af nægjanlegri athygli. Hún tekur 
þó fram að þetta sé ekkert persónulegt stríð 
milli sín og Birtu, hún eigi ekkert sökótt við 

íslenska hönnuðinn. „Ég er hönnuður sjálf 
og hef gert ljóta kjóla,“ segir Linda og vill 
því beina deilunni í annan og betri farveg, 
þetta snúist ekki um kjólana tvo, heldur 
fyrst og fremst um ábyrgð RÚV og skyld-
ur þess gagnvart íslenskri hönnun í allri 
sinni mynd. „Þeir hjá Sjónvarpinu eru að 
búa til eitthvað sem er inni í hverri stofu í 
landinu. Sjónvarpsfólkið eru ekki stjörn-
ur í einhverju raunveruleikasjónvarpi 
þótt þær virðist halda það heldur hafa 
þær ákveðnum skyldum að gegna gagn-
vart áhorfendum. Þetta á ekki allt að 
vera svona rosalega sjálfhverft.“

Linda bendir jafnframt á þá stað-
reynd að fyrirtæki óski eftir henn-
ar þjónustu til að láta segja sér hvað 
sé ljótt og hvað ekki og það sé ástæða 
fyrir því. „Slíkt sparar einfaldlega 
peninga og tíma,“ segir Linda sem hefur 

fundið fyrir miklum stuðningi 
meðal hönnuða og listamanna við 

hennar hlið. - fgg

Kjólamálið er ekkert persónulegt

SVARAR BIRTU Linda segir ósanngjarnt 
af Birtu að rifja upp gjaldþrot Crylab, 
hún hafi ekki átt stóran hlut í því og var 
ekki framkvæmdastjóri.  

PERSÓNAN

Sveinn Kjartansson

Aldur: Ég er 46 ára.
Starf: Ég er matreiðslumaður og 
annar eigandi Fylgifiska.
Fjölskylda: Ég á eiginmann og 
hund.
Búseta: Ég bý í Fossvoginum. 
Stjörnumerki: Ég er hrútur.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Kristján Guy Burgesss.

 2  KR  Sport - rekstrarfélag 
knattspyrnudeildar KR.

 3 Mossad.

Kvikmyndagerðarmenn hafa 
undanfarið mótmælt niðurskurði á 
fjármagni til íslenskrar kvikmynda-
gerðar. Mótmælin taka á sig ýmsar 
myndir, en sérstök mótmælamynd-
bönd Ragnars Bragasonar, Gríms 
Hákonarsonar og fleiri leikstjóra 
hafa farið eins og eldur í sinu 
um Netið. Edduverðlaunahátíðin 
verður haldin næsta laugardag og 
nú heyrist að mótmæl-
in haldi þar áfram, 
en bransinn ætlar 
samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins 
að skilja sparifötin 
og glamúrinn eftir 
heima mál-
staðnum til 
stuðnings.

Sjónvarpskonurnar Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir og Ragnhildur Stein-
unn Jónsdóttir hafa tekið hönd-
um saman ásamt söngkonunni 
Birgittu Haukdal og verða föt til 
sölu í Kolaportinu um 
helgina. Engum sögum 
fer af því hvort Ragn-
hildur bjóði upp á 
umdeildan kjól sem 
hún klæddist á loka-
kvöldi undankeppni 
Eurovision, en þær 
verða vafalaust 
með fjölmargar 
fallegar flíkur á 
boðstólum.

Orðatiltækið að leita ekki langt yfir 
skammt kemur upp í hugann þegar 
efnistök tímaritsins Vikunnar eru 
skoðuð, en ljósmyndari blaðsins 
var í forsíðuviðtali á dögunum. 

Þessa vikuna er Tobba í Djúpu 
lauginni á forsíðunni, en hún er 
einnig þekkt sem Þorbjörg Marin-
ósdóttir, blaðakona á Séð og heyrt 
og fleiri blöðum Birt-
íngs. Birtíngur gefur 
út Vikuna og nafn 
Tobbu má meira að 
segja finna á fyrstu 
síðu Vikunnar undir 
„blaðamenn“.

  - afb

FRÉTTIR AF FÓLKI

„Ég hef hægt og rólega byggt upp 
ást á Svíþjóð,“ segir háðfuglinn 
og handritshöfundurinn Sigurjón 
Kjartansson. 

Sigurjón er sestur á skólabekk 
og hóf nýlega nám í sænsku hjá 
Mími-símenntun. Ást á sænskri 
menningu varð til þess að Sigur-
jón ákvað að stúdera tunguna, sem 
hann segist hafa fallið fyrir. Hann 
segir að Svíar séu fremstir þjóða 
á ýmsum sviðum. „Ég er fallinn 
fyrir sænskunni. Í popptónlist eru 
þeir fremstir norrænna þjóða og í 
ýmsu öðru, eins og kvikmynda- og 
sjónvarpsþáttagerð,“ segir hann. 

Alls kyns vesen hefur að sögn 
Sigurjóns orðið til þess að hann 
hefur ekki getað sinnt náminu sem 
skyldi undanfarið. Hann hefur þó 
reynt að halda dampi, meðal ann-
ars með því að horfa á sænskt sjón-
varpsefni. „Ég hef reynt að senda 
kennaranum tölvupósta á sænsku 
og svo hef ég horft á sænsku Eur-
ovision-forkeppnina, Melodifesti-

valen,“ segir Sigurjón. Keppnin er 
einn af stærstu sjónvarpsviðburð-
um ársins í Svíþjóð og Sigurjón 
sparar ekki stóru orðin þegar hann 
lýsir því sem fyrir augu ber: „Stór-
kostlegt! Þeir kunna að halda Eur-
ovision-forkeppnir. Það er miklu 
hærri standard á þessu heldur en 
hér,“ segir hann og bætir við að 
Svíinn sé bestur í flestu. 

Sigurjón hefur mikið komið 
að handritaskrifum fyrir sjón-
varp undanfarið. Spurður hvort 
sú vinna sé ástæðan fyrir náminu 
segist hann ekki útiloka neitt. „Ég 
hef pínulítil sambönd þar, en ég 
segi ekki að ég sé endilega að gera 
þetta af faglegum ástæðum.“  - afb

Sigurjón fellur fyrir sænskunni

ELSKAR SVÍÞJÓÐ 
Sigurjón Kjartansson lærir nú 

sænsku að miklum móð og 
hefur fallið fyrir tungumálinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
Lækjargata 2a 101 sími 511-5001 R. opið alla daga 9.00 - 22.00Lækjargata 2a 101 sími 511-5001 R opið alla daga 9 0

Státum af metnaðarfullu úrvali erlendra bóka

Viku-
tilboð

5.995,-

4.995,-

Myndi r  af  hasa rdúkkum 
McFarlane-fyrirtækisins úr kvik-
myndinni Prince of Persia: Sand of 
Time eru komnar á Netið. Og þar á 
íslenski leikarinn Gísli Örn Garð-
arsson sína eigin dúkku en eins 
og Fréttablaðið hefur greint frá 
leikur Gísli skúrkinn The Vizier á 
móti stórleikaranum Jake Gyllen-
haal og Bond-píunni Gemmu Art-
eton auk Bens Kingsley og Alfreds 
Molina. 

Gísli hafði sjálfur ekki séð 
dúkkurnar þegar Fréttablaðið 
hafði uppi á honum. „Ja hérna, ég 
segi nú bara ekki annað, það er 
ekki öll vitleysan eins í þessu lífi,“ 
voru fyrstu viðbrögð Gísla þegar 
þetta var borið undir hann. Eins 
og Fréttablaðið greindi frá stóð 
alltaf til að gera svona dúkkur og 
Gísli mun sennilega getað státað 
af því áður en sumarið brestur á, 
einn Íslendinga, að eiga bæði sína 
eigin McFarlane-dúkku og Lego-
karl því danska kubbafyrirtækið 
er á fullu við að undirbúa útgáfu 
á Lego-körlum upp úr kvikmynd-
inni. „Ég er reyndar búinn að sjá 
Lego-karlinn og hann er mjög 
flottur.“ McFarlane-fyrirtækið 
er þekkt fyrir dúkkur sínar og 
hefur meðal annars gert dúkkur 
af þekktustu leikmönnum NBA og 
persónum úr sjónvarpsþáttunum 
24 og The Simpsons.

Kvikmyndin sjálf verður frum-
sýnd í lok maí í Bandaríkjunum 
en Gísli segist ekki hafa hugmynd 
um hvernig hlutverki hans verði 
háttað í tengslum við markaðs-
setningu myndarinnar. „Nei, þeir 
hafa ekkert verið duglegir að hafa 
samband, þeir hjá Disney, og upp-
lýsa mann um framgang mála,“ 
segir Gísli. Bundnar eru miklar 
vonir við myndina þar vestra og 
jafnvel reiknað með að svipað æði 
ríði yfir Bandaríkin og þegar sjó-

GÍSLI ÖRN:  ÞAÐ VERÐA HARÐIR PAKKAR UM NÆSTU JÓL

KOMINN Í HÓP MEÐ KOBE 
BRYANT OG JACK BAUER

GÍSLI OG DÚKKURNAR
Gísli hafði ekki séð dúkkurnar þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 
hann. Þær eru framleiddar af hinu 
virta leikfangafyrirtæki McFarlane 
sem hefur meðal annars gert dúkkur 
af þekktustu leikmönnum NBA og persónum 
sjónvarpsþáttanna 25 og The Simpsons.
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ræningjamyndirnar hans Johnny 
Depp voru nánast einráðar í kvik-
myndahúsum um allan heim.

Leikarinn segist annars hlakka 
til að sjá myndina, það hafi verið 
bjart yfir henni þegar hann las 
handritið. „Þetta er bara stráka-

mynd, bara sandur og sól, karlar að 
skylmast og sæt prinsessa,“ segir 
Gísli og bætir því við að senni-
lega megi hann reikna með því að 
næstu pakkar sem hann fái verði 
harðir. „Já, ég er ansi hræddur um 
það.“ freyrgigja@frettabladid.is 



Opið virka daga 10-18, laugardaga 11-16.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Syngur á eftir Chad Smith
Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu þá stígur Geir Ólafsson 
á svið djassklúbbsins The Baked 
Potato í Los Angeles í mars. Kvöld-
ið á undan mætir enginn annar en 
Chad Smith, trommuleikari banda-
rísku hljómsveitarinnar 
Red Hot Chili Peppers, á 
svæðið með hliðarverk-
efni sitt;  The Bombaba-
stic Meatbats. Hann er 
með þekktari trommu-
leikurum heims svo að 
Geir er ekki í slæmum 
félagsskap á dagskrá 
Bökuðu kartöflunnar. 
 - oká, afb

1100 áárraa!!

Opnum kl. 8.00 Opnum kl. 8.00 
á sunnudagá sunnudag

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Víglínur í Kópavogi
Orðræða fer harðnandi fyrir próf-
kjör sjálfstæðismanna í Kópavogi 
í dag, laugardag. Þannig velti sjálf-
stæðismaður, sem samband hafði 
við blaðið, því fyrir sér hvort líklegt 
væri að Karen Halldórsdóttir, sem 
stefnir á fjórða sæti, yrði dugleg 
við að velta við steinum í uppgjöri 
bæjarins við fortíðina komist hún í 
bæjarstjórn. Hún er dóttir Halldórs 
Jónssonar verkfræðings, sem þegið 
hefur milljónagreiðslur fyrir störf 

fyrir bæinn síðustu ár. 
Hann er líka einn af 
trúnaðarmönnum 
Gunnars I. Birgis-
sonar, sem slæst við 
Ármann Kr. Ólafsson 
um fyrsta sætið á lista 

flokksins í bæjarstjórnar-
kosningunum í vor.

Fékk styrk frá 
Norræna sjóðnum
Baltasar Kormákur liggur enn undir 
feldi með það hvort hann taki að 
sér kynnishlutverkið á Eddunni. 
Hann getur hins vegar verið nokk-
uð glaður því Norræni kvikmynda-
sjóðurinn samþykkti 
umsókn hans fyrir kvik-
myndina Djúpið sem 
verður byggð á einleik 
Jóns Atla Jónassonar 
og einstöku sunda-
freki Guðlaugs 
Friðþórssonar.

1 Eldri borgari stöðvaður með 
kíló af kókaíni

2 Barinn á bílastæði

3 Skemmdi fyrir hundruð 
þúsunda fyrir tvær flöskur 

4 Ölvaður maður olli ótta hjá 
börnum 

5 Tekur ekki þátt í skítkasti
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