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Afrek að vera á lífi
Peter Habeler 
gekk fyrstur 
manna á Everest 
án viðbótar -
súrefnis.
útivist 26

Bestu grænmetis-
réttir í heimi

SAMFÉLAGSMÁL Mikill meirihluti 
landsmanna vill að heimilt verði að 
nýta sér þjónustu staðgöngumæðra 
hér á landi, samkvæmt niðurstöðu 
skoðanakönnunar Fréttablaðsins.

Alls vilja tæplega 24 prósent 
leyfa staðgöngumæðrun án skil-
yrða, samkvæmt könnuninni. Ríf-
lega 61 prósent til viðbótar vill 
leyfa staðgöngumæðrun, en aðeins 
í velgjörðar skyni. 

Samtals vilja því um 85 prósent 
landsmanna breyta ákvæðum laga 
þar sem lagt er bann við staðgöngu-
mæðrun hér á landi. Alls vilja um 
fimmtán prósent þeirra sem afstöðu 
tóku að staðgöngumæðrun verði 
áfram bönnuð.

Heldur fleiri konur en karlar vilja 
leyfa staðgöngumæðrun, og yngra 
fólk er talsvert líklegra en þeir sem 
eldri eru til að vilja leyfa staðgöngu-
mæðrun.

Starfshópur um staðgöngu-
mæðrun, sem þáverandi heilbrigðis-
ráðherra setti á laggirnar í janúar 
2009, komst að þeirri niðurstöðu að 
enn væri of mörgum spurningum 
ósvarað og taldi ótímabært að heim-
ila staðgöngumæðrun hér á landi. 

Enn fremur mæltist hópurinn til 
þess að litið sé til nágrannalanda 
til samanburðar, en staðgöngu-

mæðrun er ólögleg í öllum 
Norðurlandaríkjunum. 

Dr. Reynir Tómas Geirsson, 
verndari Staðgöngu, segir að þó 
svo að slíkar leiðir í tæknifrjóvgun 
yrðu leyfðar myndu einungis ör fáar 
konur nýta sér úrræðið. Nýjar 
rannsóknir í legígræðslum bendi 
einnig til þess að þær verði fram-
kvæmanlegar á þessu ári og muni 
það breyta miklu hvað varðar frjó-
semisvandamál þeirra kvenna sem 
annars myndu nýta sér staðgöngu-
mæðrun. Hann fullyrðir einnig 
að fleiri íslensk hjón en þau sem 
eru nú stödd á Indlandi hafi nýtt 
sér þjónustu staðgöngumæðra. 
 - bj, sv / sjá síðu 243 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
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IKEA  hóf að bjóða upp á þorrabakka á veitingastað IKEA og í 
matvöruversluninni í gær og verða þeir fáanlegir til 19. febrú-
ar. Ýmist er hægt að velja um ferskan eða súran bakka. Verð-
inu er haldið í lágmarki og kostar hvor um sig 995 krónur.

Alheimsfegurðardrottningin Linda Pétursdóttir og Ísabella 5 ára dóttir hennar eru miklar vinkonur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

H elgarnar einkennast af rólegri stemningu heima við og heil-mikilli útiveru, en við mæð-gur förum yfirleitt báðar í Bað-
húsið á laugardögum, hún í stelpujóga og ég 
á létta æfingu. Við erum afar heimakærar, 
eldum góðan mat á laugardagskvöldum, dekk-
um upp borð í stofunni og gerum okkur 
sannkallaðan dagamun, en sleppum 
því að kaupa kíló á nammibarnum. Í staðinn poppum við og borðum ís,“ segir alheimsfegurðardrottn-ingin Linda Pétursdóttir, spurð út í kærkomna helgarfrídagana, en þeim eyða mæðgurnar Linda og Ísabella með tíkinni Stjörnu heima á Álftanesi við sæinn.„Ég ólst upp við hafið, sæki alltaf í sjóinn og fer iðulega með Ísabellu í skeljaleit í fjöruborð-inu,“ segir Linda sem einstaka sinnum bregður sér úr mömmu-hlutverkinu um helgar. 

Alltaf í 
fyrsta sæti

2

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00     laugard.11:00 - 16:00

 ÚTSALA
 ALLT AÐ 70 %  AFSLÁTTUR

Borgar 2 og 3 flíkin fylgir frítt með
útsölulok fimmtudag           27.janúar

Það sparast pláss og tí i

75 
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Forritari - hugbúnaðarþróun

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 578 1145.  Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.  Umsókn með ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Point á Íslandi er hluti af alþjóðlegri 
samsteypu og er með starfsemi í 10 löndum.
Point leggur áherslu á heildarlausnir í 
rafrænni greiðslumiðlun. Meginstarfssvið 
Point er hugbúnaðargerð á því sviði ásamt 
innflutningi á posum. Fyrirtækið er leiðandi 
á sínu sviði. Hjá Point á Íslandi starfa nú 14 
úrvals sérfræðingar.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á heimasíðu þess www.point.is

Point ehf. óskar eftir að ráða öflugan og reyndan forritara sem hefur náð góðum árangri í starfi.

Starfið felst í forritun tengt rafrænni greiðslumiðlun og tengingum, samþættingu kerfa ofl.

Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf með margvíslegar faglegar áskoranir.  Lögð er áhersla á góðan starfsanda og fjölskylduvænt vinnuumhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun í tölvunar- eða verkfræði.
Starfsreynsla úr sambærilegu starfi er 
nauðsynleg.
Þekking og reynsla af Java, .NET, C#, MS SQL, C++ og Windows umhverfi.
Nákvæmni og samviskusemi.
Áhugi og sjálfstæði.

Lava Clinic leitar 
að öflugum leiðtogum
Iceland Healthcare undirbýr nú opnun Lava Clinic, fyrsta einkasjúkra-hússins á Íslandi, í samstarfi við Kadeco. Sjúkrahúsið mun sérhæfa sig í hné- og mjaðmaskiptaaðgerðum ásamt aðgerðum vegna offitu og sérhæfðri endurhæfingu. Markhópur félagsins er alþjóðlegur

Svæfingahjúkrunarfræðingur
Helstu verkefni   

Skip l i
Við sækjumst eftir

matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Án glútens
Hjónin Tina og Sigurjón sneiða hjá glúteni í matar-

æði sínu. Vöfflur eru einn vinsælasti rétturinn. BLS. 6

janúar 2011

Lystugt hráfæði
Doktor Sigurlína Davíðsdóttir er ein þeirra 

sem hefur gengið hrá fæði á hönd. Hún 

segir hráfæði síst dýrara en annað.

BLS. 2
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18. tölublað 11. árgangur

Helgarútgáfa

spottið 12

Laumunautnir poppsins
Lögin sem fólk skammast 
sín fyrir að fíla.
tónlist 28

Tæp 85% vilja 
heimila stað-
göngumæðrun 
Yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vill heimila 
staðgöngumæðrun á Íslandi. Meirihlutinn vill þó  
að hún sé aðeins leyfð í velgjörðarskyni. Vinnu-
hópur telur lögleiðingu ótímabæra á þessu stigi. 

LÉTTIR AÐ VERA LEIKARI Þorsteinn Guðmundsson 
skrifar handritið og leikur aðalhlutverkið í myndinni Okkar eigin Osló sem 
verður frumsýnd í mars. Hann segir það hafa verið létti að verða „bara“ leikari 
á nýjan leik eftir að handritsskrifunum lauk. Sjá síðu 20 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég er hamingjusöm
Helgarnar hjá Lindu P. 
einkennast af rólegheitum.
allt 

Heiða gerir 
tónlist eftir 
sínu höfði
tónlist 30

Barbara 
fer aldrei í fýlu
krakkasíðan 38

ÞAÐ ER HOLLT AÐ SPARA
LÆGRA LYFJAVERÐ Í 14 ÁR 

–einfalt og ódýrt
Spönginni  •  Hólagarði  •  Hagkaup Skeifunni  •  Hagkaup Akureyri

FÓLK Danski leikarinn Bjarne 
Henriksen fer með stórt hlutverk 
í annarri þáttaröðinni af Pressu, 
sem nú er í tökum. Henriksen 
hefur leikið í sjónvarpsþáttaröðum 
á borð við Glæpinn og Rejseholdet 
og kvikmyndinni Festen.

Henriksen leikur höfuðpaur 

mótorhjólaklíkunnar Bandidos 
sem lætur til sín taka á Íslandi.

Leikstjórinn Óskar Jónasson er 
hæstánægður með að fá að vinna 
með Dananum kunna. „Hann er 
alveg pottþéttur og hefur alveg 
gríðarlega sterka nærveru.“

 - fgg / sjá síðu 58

Bjarne Henriksen fer með hlutverk Bandidos-foringja:

Stórleikari í Pressu

 Já, án skilyrða   Já, en ekki í hagnaðar-
skyni heldur eingöngu sem velgjörð   Nei

Staðgöngumæðrun
Spurt var: Á að leyfa staðgöngumæðrun 
á Íslandi?

Könnun Fréttablaðsins 19. janúar 2011

61,2%

23,6% 15,3%
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Ásta, var þetta þá ekki fingra-
fartölva?

„Það er spurning, enda var nú ekk-
ert fingrafar á henni.“

Ásta R. Jóhannesdóttir er forseti Alþingis. 
Í húsakynnum þingsins fannst grunsam-
leg fartölva sem talin var notuð til að 
komast ólöglega inn á net þingsins. 
Lögregla fann hvorki fingraför né önnur 
merki um hver væri eigandi tölvunnar.

FASTEIGNIR Tafir hafa orðið á bygg-
ingu fjölbýlishúss á Klapparstíg 17 
vegna 112 ára gamals steinbæjar 
sem átti sameiginlegan gafl með 
húsi sem rifið var svo nýtt húsið 
gæti risið.

Við framkvæmdir kom í ljós að 
suðurgafl hússins á Klapparstíg 
17 er um leið norðurgafl gamla 
steinbæjarins á númer 19. Eigandi 
bæjarins hefur viljað rífa hann og 
byggja upp á lóðinni en bygging-
arfulltrúi heimilar það ekki í ljósi 
umsagna frá Húsafriðunarnefnd 
og Minjasafns Reykjavíkur, sem 
vilja að húsið sé varðveitt. Í raun 
munu aðeins vera tveir uppruna-
legir veggir af húsinu.

Húsið sem fyrir stóð á númer 
sautján hefur verið rifið, að 
undanskildum þeim hluta gafls-
ins sem heldur uppi gamla stein-
bænum.

Jón E. Halldórsson, verktakinn 
sem byggir nýja húsið, segir að 
jafnvel þótt gaflinn sameiginlegi 
hafi verið þynntur eins og hægt 
sé standi hann enn tíu sentímetra 
inni á lóð nýja hússins.

„Í sjálfu sér hef ég enga skoðun á 
þessum steinbæ en það hefði verið 
faglegra að fá að taka vegginn svo 
hægt væri að byggja alveg við 
lóðamörk,“ segir Jón, sem kveður 
það þó ekkert tiltökumál að verða 
við kröfum Reykjavíkurborgar. 
Þessi lausn rýri þó verðgildi nýja 
hússins, sem verði íbúðarhús með 
kjallara og þremur hæðum.

„Auðvitað gerir þetta það að 
verkum að húsið verður minna og 
fermetrarnir því færri. Þeir eru 
dýrir í miðbænum og að þessu leyti 
er þetta því tjón fyrir þá sem við 
erum að byggja fyrir,“ segir Jón.

Í umsögn byggingarfulltrúa 
Reykjavíkur um málið segir að 
núverandi steinhleðsla í norður-

gafli steinbæjarins hafi varðveislu-
gildi og eigi að vera óhreyfð. „Ber 
byggjandi fulla ábyrgð á því að 
valda ekki skemmdum á byggingu 
númer 19 með aðgerðum sínum,“ 
segir byggingarfulltrúinn.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er steinbærinn ekki í notk-
un um þessar mundir fyrir utan að 
þar er stundum kennsla í gítarleik. 
  gar@frettabladid.is

Bannað að rífa gafl 
við gamlan steinbæ
Ríflega 110 ára steinbær á Klapparstíg var í hættu vegna nýbyggingar á næstu 
lóð. Bærinn styðst við gafl nágrannahússins. Bæði eigandi bæjarins og eigandi 
nýja hússins vilja nýjan gafl en borgin vill að steinhleðsla sé varðveitt.

Í sjálfu sér hef ég 
enga skoðun á þess-

um steinbæ en það hefði 
verið faglegra að fá að taka 
vegginn svo væri hægt að 
byggja alveg við lóðamörk.

JÓN E. HALLDÓRSSON 
VERKTAKI OG BYGGINGARSTJÓRI

STEINBÆRINN Á KLAPPARSTÍG Hluti gafls aðliggjandi húss var skilinn eftir þegar það 
var rifið til að styðja við gamla steinbæinn á næstu lóð. Steinhleðslan hefur varð-
veislugildi segja Húsafriðunarnefnd og Minjasafn Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Selurinn Golli, sem kom 
á land í Breiðdalsvík fyrr í vetur, 
spáir Þjóðverjum afdráttarlausum 
sigri gegn Íslendingum á heims-
meistaramótinu í handbolta í dag.

Golli hefur dvalið á Fiska-
safninu í Vestmannaeyjum í tvo 
mánuði og var fenginn til að spá 
fyrir um úrslit í leik Íslendinga 
og Norðmanna sem fram fór á 
fimmtudag. Hann var ekki í vafa, 
og valdi síldina merkta íslenska 
fánanum. Spáin reyndist hárrétt, 
enda höfðu Íslendingar býsna 
öruggan sigur í leiknum.

Í gær var Golli látinn endur taka 
leikinn, og spá fyrir um viður eign 
Þjóðverja og Íslendinga. Viðstödd-
um til mikilla vonbrigða gleypti 
hann í sig síldina undir þýska 
fánanum án umhugsunar. Menn 
voru ekki reiðubúnir að fallast 
á þessa niður stöðu nema í fulla 
hnefana og ákváðu að reyna aftur. 
Í seinna skiptið þefaði Golli af 
íslensku síldinni nokkra stund, 
en sneri sér síðan aftur að þeirri 
þýsku.  - sh

Golli spáir í handboltann:

Spáir Þjóðverj-
um sigri í dag

NAMM Golli var ekki í vafa um hvor 
síldin væri girnilegri. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

HANDBOLTI Fánaæði hefur runnið á íslensku þjóðina 
vegna árangurs handboltalandsliðsins á heims-
meistaramótinu í Svíþjóð. Hilmar Már Aðalsteins-
son, verslunarstjóri í Rammagerðinni, sem selur 
fána og vörur í fánalitunum bæði í verslun sinni og 
í heildsölu, segist varla hafa undan að bæta nýjum 
viðskiptavinum við.

Hilmar segir að pantanir hrannist inn frá fyrir-
tækjum sem hingað til hafi aldrei selt vörur sem 
þessar; matvöruverslunum, krám og sportvöru-
verslunum.

Hilmar segir að um ýmiss konar varning sé að 
ræða; fána, trefla, derhúfur, boli, húfur, víkinga-
hjálma og fleira, sem hingað til hafi aðallega verið 
selt útlendingum.

„Íslendingar hafa alltaf verið með þetta í ein-
hverjum mæli á vellinum en lítið á kránni og því 
um líkt. Það virðist vera gjörbreytt núna,“ segir 
hann.

Hilmar er ekki viss hvað veldur. „En þetta er 
alveg nýtt fyrir okkur Íslendingum. Þegar Ólympíu-

leikarnir voru kom það öllum í opna skjöldu 
hvað okkur gekk vel en nú eru allir í gírnum frá 
byrjun.“  - sh

Varningur í fánalitunum streymir út úr Rammagerðinni vegna HM í handbolta:

Íslendingar óðir í fánalitina

FLOTTUR Hilmar segir að vörur sem þessar hafi hingað til 
aðallega verið seldar útlendingum. Það sé nú að breytast.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BRASILÍA, AP Stjórnvöld í Brasilíu 
ætla næstu árin að verja jafn-
virði nærri 800 milljörðum króna 
til þess að draga úr flóðahættu 
og koma upp viðvörunarkerfi á 
flóðasvæðum landsins.

Flóð og aurskriður kosta tugi 
og stundum hundruð manna lífið 
ár hvert í Brasilíu. Talið er að í 
landinu séu að minnsta kosti 500 
hættuleg flóðasvæði og þar búa 
um fimm milljónir manna.

Nú í vikunni létust meira en 
750 manns af völdum flóða og 
aurskriðna í fjallahéruðunum 
norður af Rio de Janeiro. - gb

Flóðaviðbrögð í Brasilíu:

Ætla að styrkja 
forvarnakerfi

BRETLAND Heilu ári áður en Bret-
ar og Bandaríkjamenn réðust inn í 
Írak var Tony Blair, þáverandi for-
sætisráðherra Breta, orðinn sann-
færður um nauðsyn þess að steypa 
Saddam Hussein af stóli.

Þetta kom fram í yfirheyrslum 
yfir honum í gær hjá Íraksnefnd-
inni í Bretlandi, sem er að kanna 
hvort innrásin hafi verið gerð í 
fullu samræmi við alþjóðalög.

Undir lok yfirheyrslunnar 
sagðist Blair vilja leiðrétta mis-
skilning, sem kom fram þegar 
hann mætti síðast í yfirheyrslu 
hjá nefndinni. Þá sagðist hann 
ekki sjá eftir því að hafa tekið 
ákvörðun um að fara í stríð í 
Írak. Það þýðir hins vegar ekki, 
segir Blair, að hann sjái ekki eftir 
þeim mannslífum sem stríðs-
reksturinn hefur kostað. - gb

Blair leiðréttir misskilning:

Efast ekki um 
Íraksstríðið

MÓTMÆLI GEGN BLAIR Hópur fólks beið 
eftir Tony Blair þegar hann mætti til 
yfirheyrslunnar í gærmorgun.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL  Sigurjón Þ. Árna-
son, fyrrverandi bankastjóri 
Landsbankans, var látinn laus úr 
gæsluvarðhaldi 
í gær. Skýrslu-
tökum yfir 
honum er lokið 
og sá sérstak-
ur saksóknari 
ekki ástæðu til 
að halda honum 
lengur. 

„Sigurjón er 
laus úr haldi 
og það er aðal-
málið,“ sagði 
Sigurður G. Guðjónsson, verjandi 
Sigurjóns, í samtali við Vísi. 

Sigurjón var úrskurður í 11 
daga gæsluvarðhald 14. janúar síð-
astliðinn vegna gruns um að bera 
ábyrgð á meintri markaðsmisnotk-
un Landsbankans og öðrum brot-
um sem varða auðgunarbrotakafla 
almennra hegningarlaga.

Saksóknari lýkur skýrslutöku:

Sigurjón laus úr 
gæsluvarðhaldi

DÓMSMÁL Stofnfjárhafar í Byr sem 
fengu lánað fyrir stofnfjárhlutum í 
árið 2007 þurfa ekki að endurgreiða 
lánin samkvæmt dómi héraðs dóms. 
Dómur féll í máli þriggja stofnfjár-
hafa í gær, en milljarðar króna eru 
undir hjá öðrum stofnfjárhöfum, 
sem horfa til þess hvort þessi mál 
séu fordæmisgefandi.

Lánin voru veitt af Glitni við 
fyrirhugaða sameiningu Byrs og 
Sparisjóðs Norðlendinga. Íslands-
banki tók yfir kröfur Glitnis, sem 
voru bara með veðum í stofnfjár-
bréfunum sjálfum. 

Dómurinn komst að þeirri 

niðurstöðu að bankinn hafi ekki 
mátt ganga lengra við innheimtu 
lánanna en að ganga að veðunum. 
Villt hafi verið um fyrir lántakend-
um með því að telja þeim trú um að 
lánin væru án áhættu.

Miklir hagsmunir eru í húfi, en 
ekki fengust upplýsingar um það 
frá Íslandsbanka í gær hversu 
háar upphæðir bankinn lánaði 
til stofnfjáreigenda með þessum 
hætti. Fram hefur komið í fréttum 
að milljarðar króna voru lánað-
ir úr Glitni, og var hluti lánanna í 
erlendri mynt.

Íslandsbanki hefur ekki tekið 

ákvörðun um hvort málinu verð-
ur áfrýjað til Hæstaréttar segir 
Guðný Helga Herbertsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi bankans. Málin 
hafi verið höfðuð til að láta reyna 
á greiðsluskyldu. Hefðu skuldirnar 
verið felldar niður hefðu lántakend-
ur þurft að borga af þeim skatt.

Guðný Helga segir alla sem hafi 
fengið lánað fyrir stofnbréfum með 
þessum hætti hafa átt þess kost að 
framlengja gjalddaga lánsins til 
15. október næstkomandi, og því 
muni enginn þurfa að lenda í inn-
heimtuaðgerðum meðan óvissa sé 
um málalok.  - bj

Stofnfjáreigendur í Byr þurfa ekki að endurgreiða Íslandsbanka lán fyrir stofnbréfum samkvæmt dómi:

Milljarðar undir fyrir stofnfjáreigendur

LÁNAÐ Til stóð að sameina Byr og 
Sparisjóð Norðlendinga árið 2007 og var 
í því skyni boðað til stofnfjáraukningar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SIGURJÓN Þ. 
ÁRNASON

Sprenging á skjálftamælum
Sprenging verktaka sem vinnur að 
dýpkun Hafnarfjarðarhafnar var svo 
öflug að hún mældist á jarðskjálfta-
mælum Veðurstofu Íslands. Styrkleiki 
skjálftans var 0,7. Sjaldgæft er að 
sprengingar mælist á skjálftamælum 
en það gerist við öflugar sprengingar.

NÁTTÚRA

BANDARÍKIN Fyrirtæki sem fram-
leiðir rafbyssur fyrir löggæslu-
yfirvöld víða um heim hefur nú 
sett á markað í útgáfu af rafbyss-
unni sem hönnuð er til að gera 
birni og önnur stór og hættuleg 
dýr óvíg án þess að skaða þau.

Rafbyssan hefur verið sett á 
markað í Bandaríkjunum. Mark-
hópurinn er einkum lögreglu-
menn í dreifbýli og þjóðgarðs-
verðir, að því er fram kemur í 
frétt BBC. Vopninu er ætlað að 
bjarga mannslífum án þess að 
aflífa þurfi hættuleg dýr með 
skotvopnum.  - bj

Nýjung á Bandaríkjamarkað:

Selja rafbyssur 
sem rota birni

SPURNING DAGSINS
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ENN MEIRI VERÐLÆKKUNLOKAÚTKALL!!!

Afsláttur á útsölu gildir ekki af vörum merktum “Læg-
sta lága verð Húsasmiðjunnar” enda 
höfum við þegar lækkað þær vörur í lægsta verð sem 
við getum boðið á viðkomandi vöru. 

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og 

myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR*

Dömuúlpa
XS-XXL
5869863

Verkfærataska,18”
5024496

Kælir/frystir
Amica, FK322, stál, 185 cm
1808316

89.900,-
89.900,-
106.900,-
106.900,-
106.900,

3.990,-
5.990,-

Blöndunar-
tæki 

allt að

35% 
AFSLÁTTUR

Handverkfæri 

og töskur

ALLT AÐ

35%
AFSLÁTTUR

Öll 
Innimálning

20% 
AFSLÁTTUR

Pylsa og kók

99 kr.
Kaffi Garður

SKÚTUVOGI

RAFTÆKI
ALLT AÐ

50% 
AFSLÁTTUR

999,-
1.499,-999,999,

Hleðsluborvél
12V B&D
5245999

8.995,-
11.995,-

LJÓS
ALLT AÐ

70% 
AFSLÁTTUR

3ja stafa
Eik Structure PS
146395

20% 
AFSLÁTTUR

af Weitzer 

Parketi

4.990,-
6.290,-

Softshell jakki
M-XXXL.
5863611-5863615

Búsáhöld 

20-70% 
AFSLÁTTUR

5.990,-
9.990,-ALLT AÐ

50% 
AFSLÁTTUR

af völdum
flísum

Útivistar

fatnaður
allt að

50% 
AFSLÁTTUR

RAFMAGNS
VERKFÆRI

ALLT AÐ

25% 
AFSLÁTTUR
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SKÓLAMÁL Fjölbrautaskóli Suður-
lands (FSu) hefur fengið Mennta-
verðlaun Suðurlands árið 2010 
fyrir verkefnið „Skólinn í okkar 
höndum“. Menntanefnd Samtaka 
sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) 
veitir verðlaunin.

„Fjölbrautaskóli Suðurlands er 
fyrsti framhaldsskólinn á Íslandi 
sem tekur upp og starfar sam-
kvæmt Olweusar-áætluninni gegn 
einelti. Er það mat Menntanefnd-
arinnar að Fjölbrautaskóli Suður-
lands gæti tekið að sér leiðtoga-
hlutverk á sviði framhaldsskóla í 
því efni,“ segir í greinargerð um 
verkefnið.  - óká

FSu fær menntaverðlaun:

Með forystu 
í baráttunni 
gegn einelti

Í FSU Örlygur Karlsson skólameistari, Þór-
arinn Ingólfsson aðstoðarskólameistari og 
Ása Nanna Mikkelsen áfangastjóri.

BELGÍA Framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins stöðvaði við-
skipti með losunarkvóta fyrir 
gróðurhúsalofttegundir eftir að 
upp komst um ítrekaðan þjófnað 
tölvuþrjóta á losunarleyfum.

Fram kom í bandaríska dag-
blaðinu New York Times í gær 
að leyfum að andvirði milljóna 
evra hafi verið stolið í gegnum 
netið. Lokað hefur verið fyrir 
sölu á losunarkvóta fram í næstu 
viku hið minnsta.

Óvíst er hversu mikið þjófarn-
ir högnuðust, enda erfitt að 
koma kvótanum í verð eftir að 
upp komst um þjófnaðinn. - bj

Netþrjótar stela losunarkvóta:

ESB lokar fyrir 
viðskipti í bili

NÁTTÚRA Afar mikið af hval, hnís-
um og háhyrningum var synd-
andi í Grundarfirði í lok vik-
unnar. Hafsteinn Garðarson 
hafnarvörður segir í samtali við 
Skessuhorn að um 20 hvalir hafi 
svamlað við bryggjuna í gærdag.

Hafsteinn sagði að fjörðurinn 
væri allur að fyllast af hval, hnís-
um og háhyrningum. Einnig væri 
þar allt morandi í síld. - sv

Mikið líf í Grundarfirði: 

Um 20 hvalir 
við bryggjuna

UMHVERFISMÁL Iðnaðarráðuneytið 
gaf í gær út starfsleyfi til að hefja 
framkvæmdir við gerð varnar-
garðs við Markarfljót, hálfum 
mánuði eftir að framkvæmdir 
hófust. Siglingastofnun, sem er 
framkvæmdaraðilinn, sótti ekki 
um ráðherraleyfi sem kveðið er á 
um í vatnalögum þar sem lagatúlk-
un stofnunarinnar var sú að þess 
þyrfti ekki. 

Fréttablaðið sendi fyrirspurn til 
Kristjáns Skarphéðinsstjóra, ráðu-
neytisstjóra iðnaðarráðuneytisins, 
á miðvikudag þar sem spurt var 
hvort Skipulagsstofnun hefði sótt 
um starfsleyfið. Þau svör feng-
ust að ekkert erindi hefði borist 
ráðuneytinu um framkvæmdir við 
Markarfljót. 

Í svari Kristjáns við frekari fyrir-
spurnum um málið á fimmtudag 
kom fram að vatnalögin frá 1923 
væru vissulega í fullu gildi og sam-
kvæmt ákvæðum 133. greinar lag-
anna beri framkvæmdaraðila [Sigl-
ingastofnun] að tilkynna ráðherra 
og fá leyfi hans. „Í þessu felst að 
ákvörðun ráðherra um það hvort 
viðkomandi framkvæmd er leyfis-
skyld þarf að liggja fyrir áður en 
ráðist er í framkvæmdir.“ 

Sigurður Áss Grétarsson, for-
stöðumaður hafnasviðs Siglinga-
stofnunar, taldi túlkun ráðuneyt-
isins á lögunum ranga því heimilt 
sé, bæði samkvæmt vatnalögum 
og lögum um flóðvarnir í Markar-
fljóti, að fara í framkvæmdir án 
leyfis ráðherra. 

Sigurður segir að stofnunin 
hafi verið komin með heimild til 
framkvæmda frá sveitarfélaginu 

um miðjan desember og talið það 
fullnægjandi. Sveitarfélagið hafi 
leitað til opinberra aðila áður en 
framkvæmd var heimiluð og það 
verið mat stofnunarinnar að ekki 
væri nauðsynlegt að fá heimild frá 
öðrum aðilum. 

Ráðuneytið kallaði í gær á sinn 
fund sveitarstjóra Rangárþings 

eystra, fulltrúa Skipulagsstofnun-
ar, Umhverfisstofnunar, Orkustofn-
unar og Siglingastofnunar. Fyrir 
fundinum lá umsókn Siglingastofn-
unar um leyfi til framkvæmda við 
Markarfljót. Á fundinum kom fram 
að öll skilyrði væru fyrir útgáfu 
leyfis á grundvelli vatnalaga og 
ráðuneytið gaf út framkvæmda-
leyfið síðar um daginn, að sögn 
Kristjáns ráðuneytisstjóra.

Gerð bráðabirgðavarnargarðs-
ins, sem er 600 metra langur, vest-
an Markarfljóts færir farveg fljóts-
ins austur um 400 metra. Með nýja 
varnargarðinum er reiknað með að 
framburður fljótsins berist síður 
fyrir hafnarmynnið í Landeyja-
höfn.  svavar@frettabladid.is

GENGIÐ 21.01.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

213,8307
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

116,72  117,28

185,65  186,55

157,95  158,83

21,191  21,315

19,971  20,089

17,604  17,708

1,4080  1,4162

181,42  182,50

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Hófu framkvæmdir 
án leyfis frá ráðherra
Framkvæmdir við varnargarð við Markarfljót hófust án leyfis ráðherra sem 
krafist er í vatnalögum. Lagatúlkun Siglingastofnunar var að óþarft væri að 
óska eftir leyfinu. Leyfið var gefið út í gær eftir fyrirspurnir Fréttablaðsins.

LANDEYJAHÖFN Framkvæmdir við Markarfljót snúast um að verja höfnina gegn 
framburði fljótsins. Ósar fljótsins eru stutt frá höfninni og því er gripið til þess ráðs 
að beina henni til austurs. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

metra langur 
bráðabirgða-
varnargarður 
færir farveg 

Markarfljóts 400 metra í 
austur.

Landvarðanámskeið
Umsóknum skal skilað fyrir 7. febrú ar 2011 
til Umhverfisstofnunar, Suðurlands braut 24 
eða í tölvupósti á umhverfisstofnun@ust.is

Í umsókn þarf að koma fram nafn, kennitala, 
heimilis fang, sími og netfang. Skilyrði er að 
umsækjendur séu fæddir 1991 eða fyrr.

Skemmtileg störf í náttúru Íslands 17. febrúar til 20. mars

Kennt er um helgar og á 
kvöldin á virkum dögum, 

sjá dagskrá á  
umhverfisstofnun.is

Námskeiðið er 110 tímar 
og gjald kr. 120.000

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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16°
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-1°Á MORGUN 
5-10 m/s 

víðast hvar.

MÁNUDAGUR
Fremur hæg  
SV- og V-átt.
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MILT Í VEÐRI  Litl-
ar breytingar eru 
í veðrinu þessa 
dagana. Í dag og 
á morgun verður 
heldur vætusamt 
sunnan og vestantil 
en þurrt að mestu 
norðan- og austan-
lands. Á morgun 
lægir og á mánu-
daginn styttir upp 
að mestu. Kortin 
skarta rauðum töl-
um alla helgina.

Soffía
Sveinsdóttir
veður-
fréttamaður

EVRÓPUMÁL Bændasamtökin segj-
ast reiðubúin til að leggja samn-
inganefnd Íslands lið á rýnifundum 
Íslands og ESB um landbúnað, sem 
hefjast á mánudag í Brussel.

Fundirnir eru liður í um sóknar-
ferli um aðild að ESB. Á fundum í 
fyrra kynnti ESB sín sjónar mið en 
nú er komið að Íslendingum.

Formaður samninganefndar 
Íslands, Stefán Haukur Jóhannes-
son, sagði í Fréttablaðinu í desem-
ber að það að samtökin vilji ekki 
taka þátt í þessum fundum gæti þýtt 
lakari samningsstöðu þar en ella.

Haraldur Benediktsson, formaður 

Bændasamtakanna, segir þetta 
alrangt: „Við vorum búnir að 
senda formanni samningahóps 
landbúnaðar, þremur vikum fyrir 

þessi ummæli Hauks, bréf um að 
við værum tilbúnir að gera það sem 
heyrir til okkar skyldna.“

Haraldur segir samtökin aldrei 
hafa verið beðin um að taka þátt í 
rýnifundunum í næstu viku. Þau 
hafi ekki viljað taka þátt í rýnifund-
unum í fyrra því þau hafi ekki haft 
neinu hlutverki að gegna þar. 

„Ef við höfum beinlínis hlutverk 
förum við á fundinn. Svo framar-
lega sem þetta er bara til að vinna 
að þeim þáttum sem við höfum verið 
að aðstoða með og engin stífla hefur 
verið í, þá gerum við það,“ segir 
hann - kóþ

Formaður Bændasamtaka segir samtökin aldrei hafa verið beðin um aðstoð:

Bændur til í að fara til Brussel

HARALDUR BENEDIKTSSON Bændur 
segjast geta hjálpað til í Brussel.

HEILBRIGÐISMÁL Ögmundur Jónas-
son innanríkisráðherra er mjög 
andvígur áformum um nýja einka-
rekna spítala. Hann óttast að með 
því sé verið að byggja upp tvöfalt 
heilbrigðiskerfi og segir alveg 
ljóst að þessir spítalar verði ekki 
arðvænlegir án aðkomu íslenskra 
sjúklinga og skattborgara. 

„Ég er mjög andvígur þessum 
áformum og ég segi að ef menn 
ætla að koma hér á tvöföldu heil-
brigðiskerfi eiga menn að segja 
það hreint út,“ sagði Ögmundur í 
fréttum á Stöð 2.  - sv

Ráðherra um einkasjúkrahús:

Mjög andvígur 
áformunum

SJÁVARÚTVEGUR Þorsteinn Már 
Baldvinsson, forstjóri Sam-
herja, og Kristján Vilhelmsson, 
framkvæmdastjóri útgerðar-
sviðs fyrirtækisins, mættu 
á fund bæjarráðs Akureyrar 
í gær til að 
kynna áhyggj-
ur sínar af 
fyrirhuguðum 
breytingum á 
gildandi lögum 
um stjórn 
fiskveiða og 
hugsan legum 
áhrifum á 
fyrir tæki og 
samfélagið á 
Akureyri og í Eyjafirði.

„Bæjarráð leggur til að hald-
inn verði hið fyrsta almennur 
opinn fundur á Akureyri um 
fyrirhugaðar breytingar á 
gildandi lögum um stjórn 
fiskveiða,“ bókaði bæjarráðið 
eftir fundinn með Samherja-
mönnum.  - gar

Samherjar á fund bæjarráðs:

Hafa áhyggjur 
af samfélaginu

KRISTJÁN 
VILHELMSSON

600



www.skoda.is

Ný Skoda Fabia 

MEIRA FJÖR.
MINNI EYÐSLA.

Ný Skoda Fabia er byggð á einfaldri hugmynd: Það á að vera 
skemmtilegt að keyra. Þess vegna er bíllinn svo nettur að utan 
en rúmgóður fyrir fólk og farangur að innan. Þess vegna er 
kraftmikla TSI vélin svona skemmtilega eyðslugrönn. Þetta er 
nýr og frábær bíll sem þú einfaldlega verður að prófa!

SIMPLY CLEVER

Skoda Fabia Classic 1.2 BS
70 hestöfl . Eyðsla: 5,5 l/100 bl. akstur CO2: 128  g/km

Verð frá: 2.090.000 kr.
FRUMSÝNING

Í HEKLU Í DAG

Opið frá 12 til 16
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Vilt þú hafa það 
gott þegar þú 
hættir að vinna? 
Hafðu samband við ráðgjafa okkar í síma 444 7000 
eða kynntu þér kosti lífeyrissparnaðar á arionbanki.is

Við tökum vel á móti þér.

Árangur þinn er okkar takmark Lífeyrissparnaður

Á að auðvelda forstöðumönnum 
ríkisstofnana að segja upp 
starfsmönnum?
Já 68,3%
Nei 31,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Hefur þú verið bólusett(ur) við 
svínaflensu?

Segðu þína skoðun á visir.is

VIÐSKIPTI Tilkynnt var í fyrra-
kvöld að Larry Page, annar stofn-
enda netleitarrisans Google, 
myndi taka við forstjórastólnum 
af Eric Schmidt. 

Ákvörðunin kom nokkuð á 
óvart enda hefur Schmidt vermt 
forstjórastól Google í rétt tæpan 
áratug fyrir hönd fjárfestingar-
sjóðanna Sequoia Capital og 
Kleiner, Perkins, Caufield & 
Byers sem fjárfestu í Google 
þegar fyrirtækið var að komast 
á legg.

Breska dagblaðið The Guardian 
leiðir að því líkur að helsta ástæð-
an fyrir forstjóraskiptunum 
sé óánægja stofnendanna með 
árangur fyrirtækisins og telji 
þeir sig geta gert betur.  - jab

Forstjóraskipti hjá Google:

Larry Page tek-
ur við stýrinu

TVEIR STJÓRAR Larry Page, annar tveggja 
stofnenda Google, situr hér hægra 
megin við Eric Schmidt, fráfarandi for-
stjóra.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VINNUMARKAÐUR Alls eru um 170 
þúsund manns á vinnumarkað-
inum og þar af starfa tæplega 37 
þúsund hjá ríki og sveitarfélög-
um. Opinberir starfsmenn eru 
því ríflega fimmtungur vinnu-
aflsins, alls 21,5 prósent.

Þetta má lesa úr svari velferðar-
ráðherra við fyrirspurn Vigdísar 
Hauksdóttur, þingmanns Fram-
sóknarflokksins, á Alþingi.

Alls starfa 19.240 hjá sveitar-
félögum samkvæmt nýjustu 
tölum, og 17.400 hjá ríkinu. Til 
viðbótar við þau 170 þúsund sem 
eru á vinnumarkaði eru ríflega 
tólf þúsund án vinnu og tæplega 
17 þúsund eru öryrkjar.  - bj

170 þúsund á vinnumarkaði:

Fimmti hver hjá 
hinu opinbera

HVÍTA-RÚSSLAND, AP Alexander 
Lúkasjenko, forseti Hvíta-Rúss-
lands, sór emb-
ættiseið sinn 
í gær og tók 
skýrt fram að 
engar gagnrýn-
israddir yrðu 
liðnar.

Samkvæmt 
talningu stjórn-
valda var hann 
endurkosinn í 
embættið í síð-
asta mánuði, en Lúkasjenko hefur 
verið sakaður um kosningasvindl. 
„Þjóðin hefur talað,“ sagði Lúka-
sjenko engu að síður í ræðu sinni 
í gær. - gb

Lúkasjenko sver eið:

Gagnrýnisradd-
ir ekki leyfðar

ALEXANDER 
LÚKASJENKÓ

Launavísitala hækkaði 
Launavísitalan hækkaði um 0,2 
prósent í desember, en kaupmáttur 
launa lækkaði um 0,1 prósent. 
Launavísitalan hefur hækkað um 4,5 
prósent síðasta árið en kaupmáttur 
launa um tvö prósent. 

VINNUMARKAÐUR

ALÞINGI „Flest herbergi hafa verið 
opin og menn talið það í lagi. En nú 
verðum við að horfast í augu við 
það að við búum í breyttum heimi,“ 
segir Ásta R. Jóhannesdóttir, for-
seti Alþingis. „Okkar varnir höfðu 
fyrst og fremst snúið að utanað-
komandi árásum. Við höfðum ekki 
tryggt okkur nægilega fyrir því að 
einhver kæmist inn í húsnæðið og 
setti í samband tölvu. Nú er búið 
að efla þær varnir,“ segir hún.

Í ljós hefur komið að fartölva 
sem fannst í varaþingmannaher-
bergi Hreyfingarinnar á skrifstof-
um Alþingis 2. febrúar í fyrra var 
tengd við tölvukerfi Alþingis 28. 
desember 2009 og hafði því verið 
í stöðugu sambandi þegar hún 
fannst mánuði síðar. Engin merki 
eru um að gögn hafi verið flutt af 
henni. 

Morgunblaðið greindi frá mál-
inu á fimmtudag og var það rætt á 
Alþingi sama dag. Forsætisnefnd 
Alþingis fundaði um málið í gær-
morgun með formönnum þing-
flokka, fulltrúum tölvudeildar 
Alþingis og lögreglu höfuðborgar-
svæðisins.  

Á fundinum var farið yfir málið. 
Þar kom fram að tölvan fannst 
fyrir tilviljun undir blöðum í her-
bergi Hreyfingarinnar sem sjald-
an er notað þegar starfsmaður 
tölvudeildar Alþingis kom þangað 
til að ná í prentara. Netsnúra sem 
tengdist borðtölvu í herberginu 
hafði verið tekin úr sambandi og 
tengd við fartölvuna. 

Alþingi greip til ráðstafana um 
leið og tölvan fannst. Af því sem 
starfsmenn tölvudeildar Alþingis 
mátu hafði tölvan ekki verið notuð 

til að hlaða niður gögnum af tölvu-
kerfi Alþingis. Þvert á móti virðist 
hún hafa verið lítið notuð. 

Engu að síður voru teknar mynd-
ir af skjá tölvunnar með farsíma 
áður en hún var tekin úr sam-
bandi við tölvunetið og ákveðið 
að afhenda hana lögreglu til rann-
sóknar. Að því búnu var slökkt á 
tölvunni en talið er að við það hafi 

gögn á harða diski hennar sjálf-
krafa eyðst. 

Rannsókn lögreglu hefur ekk-
ert leitt í ljós; engin gögn fundust í 
tölvunni, búið var að afmá öll auð-
kenni af henni og fundust á henni 
engin fingraför ef frá eru skilin 
fingraför starfsmanna tölvudeild-
ar Alþingis. Af þessum sökum 
liggur enginn undir grun.

Fréttablaðið fékk engar upplýs-
ingar um tölvuna þegar eftir því 
var leitað í gær. Stefán Eiríksson, 
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðis-
ins segir tölvuna í fórum lögreglu 
og málið sé enn opið þótt rannsókn 
hafi lítið miðað. Myndir sem tekn-
ar voru af tölvunni eru jafnframt 
í fórum lögreglu.

    jonab@frettabladid.is 

MÁLIN RÆDD Á ALÞINGI Fartölva fannst í varaþingmannsskrifstofu Alþingis fyrir ári. 
Hún hafði verið tengd tölvukerfinu í mánuð. Enginn veit hver á tölvuna.

  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rannsókn lögreglu 
hefur engu skilað
Lítið hefur miðað í rannsókn lögreglu á fartölvu sem fannst undir pappír í vara-
þingsmannsherbergi Hreyfingarinnar. Ekkert bendir til að gögnum hafi verið 
stolið frá Alþingi. Öryggismál hafa verið hert, segir forseti Alþingis.

KJARAMÁL Tvö verkalýðsfélög 
innan Starfsgreinasambands 
Íslands, Verkalýðsfélag Akraness 
og Framsýn á Húsavík, lýstu sig í 
gær mótfallin hugmyndum samn-
inganefndar sambandsins, um að 
skoða samræmda launastefnu í 
yfirstandandi kjaradeilu.

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, segir í 
samtali við Fréttablaðið að þessi 
áhersla ætti ekki erindi við hans 
félagsmenn sem vinna langflestir 
hjá útflutningsfyrirtækjum, sem 
þyrftu ekki sérstaka tillitsemi.

Félagið hafi 
þ v í  d r e g i ð 
samningsumboð 
sitt til baka og 
hyggist semja 
sjálft við Sam-
tök atvinnulífs-
ins í framhald-
inu.

„Nú verður 
íslenskt verka-
fólk að fara að 
vakna! Látum ekki níðast á okkur 
meira en orðið er,“ segir Vilhjám-
ur.

Aðalsteinn Árni Baldursson, for-
maður Framsýnar, segir að and-
staða hans ráðist af því að krafan 

um 200.000 króna lágmarkslaun 
verði að koma til framkvæmda 
þegar í stað en ekki á næstu þrem-
ur árum.

„Við getum ekki beðið lengur 
eftir því að lágmarkslaun hækki.“ 

Björn Snæbjörnsson, formaður 
samninganefndar Starfsgreina-
sambandsins, segir að þótt 
ákveðið hafi verið að skoða sam-
ræmda launastefnu séu menn ekki 
bundnir við það. Hann taldi líklegt 
að stefna sambandsins í kjara-
samningum skýrðist frekar um 
miðja næstu viku. - þj

Mismunandi sýn innan Starfsgreinasambands Íslands varðandi komandi kjaraviðræður:

Tvö félög gegn samræmdri launastefnu

VILHJÁLMUR 
BIRGISSON

AÐALSTEINN ÁRNI 
BALDURSSON

BJÖRN 
SNÆBJÖRNSSON

Við höfðum ekki 
tryggt okkur nægilega 

fyrir því að einhver kæmist 
inn í húsnæðið og setti þar í 
samband tölvu.

ÁSTA R. JÓHANNESDÓTTIR 
FORSETI ALÞINGIS

LÖGREGLUMÁL Amfetamín sem talið 
er ætlað til sölu fannst í húsleit 
lögreglu í fjölbýlishúsi í austur-
borg Reykjavíkur í fyrradag. 
Húsráðandi, kona á fertugsaldri, 
var handtekin. „Karl um þrítugt 
var handtekinn skömmu áður en 
húsleitin hófst en sá var að koma 
úr áðurnefndri íbúð,“ segir í til-
kynningu lögreglunnar. Hann var 
með amfetamín á sér. - óká

Fíkniefni fundust í húsleit:

Karl og kona 
voru handtekin

KJÖRKASSINN



Gildir til 23. janúar á meðan birgðir endast.

PROFITT
Íslensk vara án litarefna, 
gerviefna og E- efna.

FROOSH
Ávextir í flösku!

WHOLE EARTH
Gosdrykkirnir eru frískandi gosdrykkir úr 
lífrænu hráefni og lausir við öll aukefni 
ss. litarefni og rotvarnarefni.
Bragðið er úr ósviknum ávöxtum og 
sætan fæst úr lífrænum hrásykri.

LJÚFENGUR BOOST
Hentar sem millimáltíð, eftir æfingu eða 
þegar þér langar í eitthvað gott  
1 flaska froosh smoothie  t.d. mango
1 skeið af delicius whey proteini vanilla
4-6 klakar. Sett í blandara eða hrist.

SPELTKORNSFLÖGUR
Speltkornflögurnar frá Urtekram eru 
fyrirtaks morgunverður. Lífrænar,trefja-
ríkar,næringarríkar og úr flóknum 
kolvetnum. Verðlaunavara.

MYOPLEX
Myoplex Strenght er 
sérstaklega framleitt með 
þarfir íþróttafólks í huga.

MAXX KREATÍN
Kreatín gefur sprengikraft og 
styrk og byggir upp vöðva.

MAXX GLÚTAMÍN
Glútamín verndar vöðvana 
gegn niðurbroti við 
æfingar. 

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

KALK & MAGNESÍUM 
Gott til inntöku á 
álagstímum. Róar taugarkerfið.

ACIDOPHILUS 
Eflir magaflóruna sem er 
nauðsynlegt eftir hátíðarnar.

VÍTAMÍN D-3 
Nauðsynlegt í skammdeginu. 
Tryggir nýtingu kalks 
í líkamanum.

OMEGA 3-6-9 
Allar nauðsýnlegu fitu-
sýrurnar í belgjum. 
Auðvelt til  inntöku.

BÆTT HEILSA BETRA LÍF!
TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ
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20%

TILBOÐ
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afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ
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20%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
20%

TILBOÐ

299kr/stk
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LÖGREGLUMÁL Persónuvernd hefur 
kært Símann fyrir heimildarlausa 
notkun á persónuuplýsingum sem 
fengin voru úr símstöðvum. Upp-
lýsingarnar voru um keppinaut-
inn Nova og notaðar til að reyna 
að laða viðskiptavini Nova til Sím-
ans.

Fram kemur í niðurstöðu 
Persónu verndar að Síminn hafi 
nýtt sér svokallaðar CPR-færslur 
úr símstöðvum til að finna út úr 
hvaða símanúmerum væri mest 
hringt í símanúmer viðskipta-
vina Símans. Þessar upplýsingar 
um stærstu notendurna hafi verið 
keyrðar saman við gagnagrunn 
ja.is og þannig útbúnir listar með 
sundurgreinanlegum upplýsing-
um um mörg þúsund viðskipta-
vini Nova.

„Á umræddum listum eru ekki 
aðeins upplýsingar um símanúmer 
og nöfn viðkomandi viðskiptavina 
Nova heldur jafnframt kennitölur, 
heimilisföng og í mörgum tilvikum 
starfsheiti þeirra. Auk þess koma 
á listunum fram upplýsingar um 
fjölda símtala hvers og eins, lengd 
í mínútum eða sekúndum og lengd 
meðaltalssímtals,“ vitnar Persónu-
vernd í bráðabirgðaúrskurði Sam-
keppniseftirlitsins, sem kannaði 
málið eftir að kvörtun barst frá 
Nova.

Hluti málsins fellur undir Póst- 
og fjarskiptastofnun (PFS). „Til-
gangurinn var markvisst sá að ná 
frá félögunum mikilvægum við-
skiptavinum með óeðlilegri notkun 
á trúnaðarupplýsingum sem ekki 
ber að nota í markaðslegum til-
gangi,“ segir stofnunin sem kvaðst 
hafna „veikburða og oft fjarstæðu-
kenndum málatilbúnaði“ Símans. 

PFS ákvað þó fyrir sitt leyti að 
kæra ekki til lögreglu.

Persónuvernd segir málið hins 
vegar mjög alvarlegt. Skylt sé 
að kæra það til lögreglu í ljósi 
umfangs þess og eðlis.

„Síminn hf. notaði í heimildar-
leysi fjarskiptaupplýsingar um 
þúsundir einstaklinga sem voru í 
viðskiptum við önnur fjarskipta-
fyrirtæki en Símann hf. Um er að 

ræða upplýsingar um fjarskipti 
manna sem njóta eiga sérstakrar 
verndar eins og rakið hefur verið. 
Þá er óumdeilt að ekki var um 
slysni eða mistök að ræða heldur 
var tekin um það sérstök ákvörð-
un að nota þessar trúnaðarupplýs-
ingar í hagnaðarskyni,“ segir Per-
sónuvernd.

Síminn kveðst harma að „hafa 
nýtt fjarskiptaumferðarupplýsing-
ar með þeim hætti sem gert var.“ 
Ekki náðist í Sævar Frey Þráins-
son, forstjóra Símans, en Mar-
grét Stefánsdóttir upplýsingafull-
trúi segir tilgang fyrirtækisins 
hafa verið að ná til sín með tilboð-
um þeim viðskiptavinum annarra 
símafyrirtækja sem hringdu oft í 
viðskiptavini Símans. „Það voru 
á annað hundrað sem tóku tilboð-
inu,“ segir Margrét um árangur-
inn.  gar@frettabladid.is

Notuðu ólöglega lista 
til að krækja í kúnna
Síminn útbjó ólöglega lista um símanotkun viðskiptavina keppinautar til að ná 
viðskiptavinum. Persónuvernd segir brotið alvarlegt og kærir málið til lögreglu. 
Síminn kveðst harma misnotkun upplýsinga sem fyrirtækið hafði aðgang að.

SÆVAR FREYR ÞRÁINSSON Síminn notaði trúnaðarupplýsingar úr símstöðvum til að 
kortleggja notkun viðskiptavina annarra símafyrirtækja. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Tilgangurinn var 
markvisst sá að ná 

frá félögunum mikilvægum 
viðskiptavinum með óeðli-
legri notkun á trúnaðarupp-
lýsingum. 

ÚR ÚRSKURÐI PERSÓNUVERNDAR

Lóð fyrir veitingahús 
við Arnarnesvog
Garðabær auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að 
byggja og starfrækja veitingahús á glæsilegri 
útsýnislóð við Arnarnesvog. 

Í skipulagi er gert ráð fyrir fjölbreyttu útivistarsvæði 
á opnu svæði við Arnarnesvog, frá Sjálandshverfi 
að Arnarneslæk, með grasflötum, runnagróðri, 
leiksvæðum o.fl. Veitingahúslóðin er 1350 m2 að stærð
og verður heimilt að reisa veitingahús sem er allt að 
300 m2 að stærð. 

Gatnagerðargjöld af lóðinni eru 4.537.524 miðað við 
300 m2 hús. 

Umsóknum skal skila til þjónustuvers Garðabæjar, 
í Ráðhúsinu, Garðatorgi 7  í síðasta lagi fyrir kl. 14
föstudaginn 11. febrúar 2011. 

Með umsókn eiga að fylgja:
•    Frumdrög uppdrátta sem sýna hugmyndir að gerð   
      húsnæðis á lóðinni
•    Lýsing á starfsemi veitingastaðar
•    Rekstraráætlun
•    Fjárfestingaráætlun
•    Framkvæmdaáætlun
•    Verðhugmynd fyrir byggingarrétt
•    Önnur atriði sem umsækjandi telur rétt að komi fram

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is 

Viltu verða dagforeldri 
í Reykjavík?

Leitað er eftir dagforeldrum til starfa í Reykjavík. 
Nánari upplýsingar fást hjá daggæsluráðgjöfum í  
þjónustumiðstöðvum borgarinnar í síma 411 111  

Næsta  réttindanámskeið fyrir verðandi dagfor-
eldra hefst hjá Námsflokkum Hafnarfjarðar 14. 
febrúar. Nánari upplýsingar fást í síma 664-5510/ 
585-5860. Reykjavíkurborg niðurgreiðir kostnað 
vegna námskeiðsins. 

Framboð í trúnaðarstöður

FRV
Samkvæmt 34. gr. laga Félags Rafeindavirkja
skal fara fram kosning til trúnaðarstarfa fyrir

félagið.

Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhringar
og skal tillögum skilað til kjörstjórnar innan þess tíma.

Með hliðsjón af framansögðu hefur framboðsfrestur 
verið ákveðinn til kl. 12 á hádegi 07.02.2011

Reykjavík 21. janúar 2011

Stjórn Félags Rafeindavirkja

Framboð í trúnaðarstöður

FRV

SJÁÐU ALLT UM HM Á VISIR.IS

SKÓLAMÁL Foreldrar grunnskólabarna í Reykjavík mót-
mæla harðlega niðurskurði þriðja árið í röð. 

Samráðsfundur SAMFOK, samtaka foreldra grunn-
skólabarna í Reykjavík, stjórna foreldrafélaga í grunn-
skólunum og fulltrúa foreldra í skólaráðum, var haldinn 
á Grand Hótel Reykjavík í hádeginu í gær. 

Í ályktun fundarins segir: „Enn frekari aðgerðir 
munu skaða skólastarfið um ókomna framtíð með 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir börnin okkar. Við 
sættum okkur ekki við það.“

Þá gerir fundurinn „mjög alvarlegar“ athugasemdir 
við að á sama tíma og aukið foreldrasamstarf sé boðað 
í borginni séu foreldrar kerfisbundið leyndir upplýsing-
um um hvaða leiðir skólastjórnendum er gert að fara í 
niðurskurðinum. „Foreldrar krefjast þess að allar upp-
lýsingar og tillögur um niðurskurð í grunnskólunum 

verði lagðar fram og kynntar á opnum fundi með for-
eldrum grunnskólabarna í Reykjavík eins fljótt og unnt 
er,“ segir í ályktun fundarins.  - óká

HITAFUNDUR Guðrún Valdimarsdóttir formaður SAMFOK 
heldur tölu í hádeginu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Boðuðum niðurskurði í grunnskólum Reykjavíkur harðlega mótmælt:

Foreldrar kalla eftir opnum fundi



Nánari upplýsingar eru á vef ríkisskattstjóra www.rsk.is

Lokafrestur
31. janúar

Endurgreiða má virðisaukaskatt vegna kostnaðar við aðkeypta vinnu 
við viðhald og endurbætur á íbúðar- og frístundahúsnæði. Samhliða má 
lækka tekjuskattsstofn um mest 200.000 kr. hjá einhleypingi og 300.000 
kr. hjá hjónum og sambúðarfólki. Frestur til að skila inn umsókn vegna 
vinnu á árinu 2010 rennur út 31. janúar næstkomandi.

Ef sótt er um eftir þann tíma vegna framkvæmda á síðasta ári heimilast 
aðeins endurgreiðsla á virðisaukaskatti en ekki lækkun á tekjuskattsstofni.

Húsfélög sem fengið hafa endurgreiðslu á virðisaukaskatti fyrir hönd 
eigenda þurfa að skila til ríkisskattstjóra sundurliðun á kostnaði þannig 
að eigendur geti átt rétt á lækkun á tekjuskattsstofni við álagningu 2011. 

Til að lækka tekjuskattsstofn þarf að skila umsókn 
í síðasta lagi 31. janúar
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Vilmundur Jósefsson, formaður SA, og Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmda stjóri SA, munu ræða um stöðuna í atvinnulífinu og 
yfirstandandi kjaraviðræður auk þess að svara fyrirspurnum.

Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, og Ásgeir Margeirsson, 
stjórnarformaður HS Orku, veita stutt yfirlit um verklegar framkvæmdir 
sem tengjast fyrirtækjunum.

STAÐA 
ATVINNUMÁLA 
OG VINNU-
MARKAÐURINN

Stjórnendur og forsvarsmenn fyrir-
tækja , stórra sem smárra, eru hvattir  
til að mæta og taka þátt ásamt öllu 
áhuga fólki um uppbyggingu atvinnu -
lífsins.

Skráning á: www.sa.is 

OPINN FUNDUR SA UM STÖÐU ATVINNUMÁLA OG VINNUMARKAÐINN
MÁNUDAGINN 24. JANÚAR Í STAPA REYKJANESBÆ KL. 17-19
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Virðing
Réttlæti

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK
S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Hefur þú áhuga á að 
starfa í forystu VR?
Samkvæmt 20. gr. laga VR auglýsir kjörstjórn eftir einstaklingsframboðum í 
stjórn VR. Jafnframt auglýsir kjörstjórn eftir einstaklingsframboðum á lista 
uppstillinganefndar í trúnaðarráð félagsins. 

Um er að ræða formann félagsins, 7 aðalmenn í stjórn, 3 varamenn í stjórn og 82 
í trúnaðarráði.

Áhugasamir geta gefið kost á sér með því að senda inn skriflegt erindi til 
kjörstjórnar á skrifstofu VR.

Skrifleg meðmæli 50 félagsmanna þarf vegna framboðs til formanns, 10 vegna 
framboðs til stjórnar og 5 vegna framboðs til trúnaðarráðs.

Framboðsfrestur er til kl. 12:00 á hádegi fimmtudaginn 3. febrúar 2011.

Frambjóðendum er bent á að kynna sér nánari upplýsingar á heimasíðu VR, 
www.vr.is.

Kjörstjórn

TÖKUM HÖNDUM SAMAN
OG STYÐJUM STRÁKANA OKKAR

TIL SIGURS!
Hringdu núna í síma 907 1020
og þú styrkir HM liðið okkar 
um 2.000 kr.

TÆKNI Nýr íslenskur hugbúnaður 
fyrir snjallsíma var kynntur í 
gær á vegum Já. Hugbúnaðurinn 
heitir Já í símann og beintengir 
þann sem setur það upp í síma 
sínum við símaskrána með þeim 
hætti að þegar hringt er birtast 
sjálfkrafa upplýsingar um við-
komandi eins og þær eru færðar 
í Símaskrá. 

Það var forritunarteymi Já 
sem þróaði hugbúnaðinn. Próf-
anir fóru fram undir lok síðasta 
árs og sló hann í gegn á hátíð 
Samtaka vefiðnaðarins í fyrra. 
Nú þegar munu rúmlega 2.000 
manns hafa halað honum niður á 
vefsíðu Já.  - jab

NÝ TÆKNI Nýr hugbúnaður sem Já hefur 
búið til birtir nafn og heimilisfang þess 
sem hringir í farsíma.

Íslenskur búnaður fyrir síma:

Birtir nafn þess 
sem hringir

Bruggtæki í Vesturbænum
Lögreglu bárust nýlega upplýsing-
ar um að verið væri að framleiða 
og selja landa í íbúð í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Að fengnum úrskurði 
héraðsdóms var leitað í íbúðinni. 
Eimingartæki fundust í eldhússkáp 
og í geymslu. Auk þess fannst talsvert 
magn af tómum og ónotuðum plast-
flöskum. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

BRETLAND, AP Leiðtogafundur Bret-
lands, Norðurlandanna og Eystra-
saltsríkjanna, sem haldinn var 
í London á fimmtudag, verður 
einungis sá fyrsti, verði David 
Cameron, forsætisráðherra Bret-
lands, að ósk sinni.

Hann stefndi leiðtogunum 
saman til vinnufundar, þar 
sem fulltrúar frá öllum ríkjun-
um kynntu nýstárlegar aðferð-
ir og vinnubrögð á ýmsum svið-
um þjóðfélagsins. Hann sagði 
árangurinn fundarins ekki verða 
mældan „í þeim stóru yfirlýsing-
um sem við getum gefið, heldur 

því sem við getum lært af hvert 
öðru“.

„Ég er mjög stolt og ánægð með 
framlag íslensku fulltrúanna á 
þessum fundi,“ sagði Jóhanna 
Sigurðardóttir forsætisráðherra, 
sem sótti fundinn fyrir Íslands 
hönd ásamt fulltrúum frá Ment-
or, Marorku, Vinnumálastofnun 
Norður- og Austurlands, Hjalla-
stefnunni og Nýsköpunarsjóði. 
„Þarna komu saman sérfræðing-
ar, forsætisráðherrar og embætt-
ismenn sem höfðu það markmið 
að kynna sér lausnir og aðferðir 
sem hafa gefið góða raun.“ - gb

Leiðtogar Norðurlanda og Eystrasaltsríkja funda:

Cameron stefnir að 
fleiri vinnufundum

LEIÐTOGAR RÍKJANNA Jóhanna Sigurðardóttir, David Cameron og hinir þjóðarleið-
togarnir koma frá móttöku á heimili forsætisráðherra Bretlands í Downingstræti 10.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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viska í 
fjármálum

www.arionbanki.is/uglan

Námskeið byggð á sjónvarpsþáttunum vinsælu

Námskeið um fjármál - á mannamáli
Breki Karlsson vakti mikla athygli með sjónvarpsþáttunum
Ferð til fjár. Nú gefst þér kostur á að sækja námskeið hjá 
Breka þar sem hann fer betur í saumana á fjármálum         
einstaklinga og fjallar um peninga, sparnað og eyðslu                
- sem sagt skemmtileg fræðsla á mannamáli.

26. jan. Borgartúni 19, Reykjavík

02. feb. Háskólanum á Akureyri

10. feb. Hafnarborg, Hafnarfirði

16. feb. Borgartúni 19, Reykjavík

23. feb.  Bifröst, Borgarfirði

Þættirnir Ferð til fjár eru nú 
aðgengilegir á arionbanki.is

Breki Karlsson,
forstöðumaður 

Stofnunar
um fjármálalæsi

Ferð til fjár

Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is/uglan

Boðið er upp á 
táknmálstúlkun

Boðið er upp á 
táknmálstúlkun

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Akur-
eyrar hefur hækkað grunn-
upphæð framfærslustyrkja úr 
125.540 krónum í 131.617 á mán-
uði. Hækkunin er 4,8 prósent. Á 
fundi bæjarráðs var líka tekið 
fyrir bréf Guðbjarts Hannessonar 
með tilmælum til sveitarstjórna 
um að þær tryggi að einstakling-
ar hafi að lágmarki sambærilega 
fjárhæð og atvinnuleysisbætur til 
framfærslu á mánuði. Atvinnu-
leysisbætur eru nú 149.523 krónur 
á mánuði. Ráðið samþykkti að 
bíða með frekari breytingar.  - gar

Framfærslugrunnur hækkar:

Fá 132 þúsund 
að lágmarki

MENNTUN Nemendum í framhalds-
skólum landsins fækkaði um 
tæp átta prósent milli haustsins 
2009 og 2010. Á sama tíma fjölg-
aði háskólanemum um 4,3 pró-
sent. Þetta kemur fram á vef Hag-
stofunnar. 

Nemendur á þessum tveimur 
skólastigum voru 47.240 í heildina. 
Þeim fækkaði milli ára og er það í 
fyrsta skipti frá því að Hagstofan 
hóf skráningu sem það gerist. 

Fækkunin skýrist aðallega af 
samdrætti í fjarnámi og öldunga-
deildum framhaldsskólanna. 

Konur eru í meirihluta skráðra 
nemenda, eða 55,7 prósent. Karl-
ar eru 44,3 prósent en þeim hefur 
fjölgað hlutfallslega milli ára. - þeb

Skráðir nemendur í skólum: 

Nemendum 
fækkar milli ára

HEILBRIGÐISMÁL Guðbjartur 
Hannes son velferðarráðherra 
mælti fyrir frumvarpi í gær þar 
sem lagt er til að fatlaðir fái að 
halda leiðsögu- eða blindrahund 
í fjölbýlishúsi. Í dag þurfa fatlað-
ir að fá leyfi allra íbúa í fjölbýlis-
húsinu til þess að hafa hjálpar-
hund í íbúð sinni. 

Kveðið er á um í frumvarpinu 
að komi til deilumála vegna 
ofnæmis annarra íbúa, sé slíkum 
málum vísað til kærunefndar 
húsamála. Áfram gildir sú 
almenna regla að hunda- og 
kattahald í fjöleignarhúsi sé háð 
samþykki allra eigenda.  - sv

Ráðherra vill leyfa dýrahald: 

Fötluðum leyft 
hundahald í 
fjölbýlishúsum

BLINDRAHUNDUR Velferðarráðherra vill 
heimila fötluðum að halda hjálpar-
hunda í fjölbýlishúsum. 
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Umræðan um auðlinda-
mál er heit og þrungin 
tilfinningum. Hún snýst 
um tvær staðhæfingar. 

Sú fyrri er: Auðlindirnar eiga að 
vera í almannaeigu. Sú síðari: 
Almenningur á að njóta arðsins. 
Forsætisráðherra hefur gefið fyrir-
heit um þjóðaratkvæðagreiðslu 
um þessar staðhæfingar. 

Ekki þarf að eyða tíma í að spá 
í úrslitin. Hitt er áhugaverðara að 
íhuga hvaða breytingar það muni 
hafa í för með sér þegar allir hafa 
krossað við já. Forsætisráðherra 
hefur ekki gefið svör við því. Í 
ljósi þess að nú eiga stjórnmál að 
byggjast á upplýstri umræðu og 
gegnsæi má gera kröfu til þess 

að forsætis -
ráðherra svari 
þeirri spurn-
ingu áður en 
hann stefnir 
þjóðinni til kjör-
fundar. Yfirlýs-
ingagleðin legg-
ur honum þá 
ábyrgð á herðar 
að hafa frum-
kvæði að dýpri 

umræðu.
Einhverjir kunna að segja að 

hér þurfi engra skýringa við. Er 
það svo? Tökum dæmi: Forsætis-
ráðherra hefur lofað að ríkis-
stjórnin muni vinda ofan af 
kaupum Magma á HS-orku. Í bók-

staflegri merkingu þýðir það þjóð-
nýtingu. Hún kostar þrjátíu millj-
arða króna. Vextirnir af þeirri 
upphæð verða annaðhvort teknir 
af velferðarkerfinu eða almenn-
ingi í hærri sköttum.

HS orka á enga auðlind. Hún 
greiðir hins vegar auðlindagjald 
til þeirra opinberu aðila sem hana 
eiga. Sumir hafa sagt að kross við 
já í atkvæðagreiðslunni um auð-
lindir í almannaeigu þýði ekki 
þjóðnýtingu heldur aðeins að 
samningstíminn um afnotin verði 
styttur. Auðlindagjaldið ræðst 
nokkuð af lengd samningstímans. 
Að stytta samninginn kann því að 
rýra tekjur opinberra aðila af auð-
lindinni.

Þörf á dýpri umræðu

Að því er varðar HS orku 
þarf forsætisráðherra 
að svara því hvor þess-
ara kosta verður fyrir 

valinu þegar þjóðin hefur sagt 
já. Að því búnu þarf að rökstyðja 
almannahagsmunina. Velji ráð-
herrann fyrri kostinn þarf hann 
að útskýra nánar hvernig skerð-
ing á framlögum til velferðarkerf-
isins eða hærri skattar hjálpa til 
við að ná því marki að almenning-
ur njóti arðsins. Verði seinni kost-
urinn  fyrir valinu þarf að skýra 
út hvernig lægra auðlindagjald 
þjónar hagsmunum almennings í 

þeim sveitarfélögum sem gjald-
ið fá.

Þær raddir hafa heyrst að óskyn-
samlegt væri að efna til þjóðar-
atkvæðagreiðslu um almannaeign 
á auðlindum eins og sakir standa. 
Rétt málsmeðferð væri sú að fela 
stjórnlagaþingi að gera tillögur 
um þess konar orðalag í stjórnar-
skrá. Margt mælir með þeirri máls-
meðferð þó að hún gangi þvert á 
þau fyrirheit sem forsætis ráðherra 
hefur gefið. 

Segjum svo að þessi leið verði 
farin. Leysir það menn undan því 
að svara spurningum um það hvað 

felst í slíkum ákvæðum. Svarið er: 
Nei. Áður en þjóðin fær tækifæri 
til að taka afstöðu til nýrrar stjórn-
arskrár í þjóðaratkvæðagreiðslu 
þarf hún vitaskuld að vera upplýst 
um hvað í staðhæfingunum felst.

Verði þessum málum vísað til 
stjórnlagaþingsins án fyrirfram  
þjóðaratkvæðagreiðslu þarf stjórn-
lagaþingið sjálft að svara þessum 
spurningum og reyndar fjölda-
mörgum öðrum af sama toga áður 
en ákvörðun er tekin. Þingið getur 
líka kallað eftir svörum frá ríkis-
stjórninni ef það vill byggja á mati 
hennar.

Almenningur á rétt á svörum

Langsamlega stærsti hluti 
nýtanlegrar orku í jarðhita 
og fallvötnum er þegar í 
eigu ríkis og sveitarfélaga. 

Það breytir ekki hinu að hluti þess-
ara réttinda er enn í einkaeigu. Til 
að mynda stendur þannig á um lít-
inn hluta vatnsréttinda í neðri 
hluta Þjórsár. 

Fyrir nokkrum árum varð veru-
leg umræða um hvort unnt væri 
að nota heimildir orkulaganna til 
að taka þessi vatnsréttindi í neðri 
hluta Þjórsár eignarnámi. Ýmsir 
töldu þá að hagnýting orkunnar í 
þágu stóriðju væri ekki almanna-

hagsmunir í skilningi laganna. 
Þingmenn úr röðum VG og Sjálf-
stæðisflokksins vörðu þá einka-
eignaréttinn. Ljóst var að einka-
eignarétturinn var í þessu tilviki 
hindrun í vegi virkjunaráforma. Á 
að breyta þessari réttarstöðu? 

Bændur eiga veiðirétt í ám og 
vötnum. Á að þjóðnýta hann? Ef 
það er ekki ætlunin þarf að skýra 
betur út hvað þjóðareign á nátt-
úruauðlindum þýðir. Kjarni vand-
ans er í því fólginn að umræðan 
hefur verið færð á hæsta stig til-
finninga með skírskotun í einföld 
slagorð en án þess að brjóta við-

fangsefnið efnislega til mergjar. 
Það hefur verið kallað eftir 

gagnsæi og upplýstri umræðu. 
Forsætisráðherra hleypur eftir 
slagorðum í tunnumótmælum og 
undirskriftarsöfnunum. Eru hinir 
almannahagsmunirnir ekki jafn 
ríkir að upplýst verði fyrir fram 
að hvaða markmiðum er verið 
að stefna, hverju á að breyta og 
hverju ekki? 

Það er ekki nóg að tala um upp-
lýsta umræðu. Hún þarf að vera 
lifandi veruleiki. Í þessu máli 
hefur forsætisráðherra ekki tekist 
að standa undir þeim kröfum.

Slagorð eða upplýsing?

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

S
nemma í janúar krafðist bandaríska dómsmálaráðuneytið 
þess að fá gögn samskiptavefsins Twitter um Birgittu 
Jónsdóttur, þingkonu Hreyfingarinnar. Um leið var 
krafist gagna um Julian Assange, ritstjóra Wikileaks, 
Jacob Applebaum og Rop Gonggrijp, sem báðir hafa 

starfað með Wikileaks, og um Bradley Manning, bandarískan 
hermann sem yfirvöld vestra 
hafa grunaðan um að hafa lekið 
til Wikileaks gögnum um stríðs-
rekstur Bandaríkjanna. Á meðal 
þeirra gagna er myndband sem 
vakti mikla athygli í fyrravor og 
sýndi loftárás Bandaríkjahers á 
óbreytta borgara og fréttamenn 
Reuters í Bagdad.

Krafist var gagna allt frá því í nóvember 2009, þegar talið er að 
tengsl hafi komist á milli Wikileaks og Mannings. Á árinu 2009 
hóf Birgitta einnig samstarf við uppljóstrunarvefinn og vann, 
ásamt fréttamönnum Ríkisútvarpsins, að birtingu myndbands-
ins. Með þessa atburðarás í huga gæti einhverjum dottið í hug 
að hrapað hafi verið að ályktunum þegar Wikileaks og Birgitta 
eru orðuð við fartölvu sem fannst í skrifstofuhúsnæði Alþingis í 
febrúarbyrjun í fyrra. „Það vekur auðvitað grunsemdir, svo það 
sé bara sagt, að þessi tölva hafi fundist í skrifstofuhúsnæði Hreyf-
ingarinnar, ekki síst vegna tengsla eins háttvirts þingmanns við 
vef sem hefur það að markmiði að birta illa fengin gögn,“ sagði 
þingmaðurinn Sigurður Kári Kristjánsson í umræðum á Alþingi í 
fyrradag. Jón Gunnarsson þingmaður bætti í og benti á að Julian 
Assange og jafnvel fleiri frá Wikileaks hefðu verið á svæðinu á 
þessum tíma.

Vert er að geta þess að umræddri tölvu var komið fyrir í skrif-
stofu sem ekki var í notkun og virðist hafa verið ætlað að brjótast 
inn á innri vef Alþingis eða hlera einhver þau samskipti sem fram 
fóru í húsnæðinu. Rannsókn lögreglu á málinu skilaði engu.

Nú getur maður spurt sig hvort Birgitta Jónsdóttir hafi þurft 
á einhverri leynitölvu að halda til að komast í gögn á innri 
vef Alþingis. Væntanlega standa henni þar allar dyr opnar. 
Skrifstofan þar sem tölvan fannst er hins vegar við hliðina á 
skrifstofu Birgittu. Nær lagi væri að velta því upp hver kynni að 
hafa af því hag að njósna um hana og samstarfsmenn hennar.

Þá væri auðvitað stílbrot hjá Wikileaks, sem byggir á því að 
fólk leki til vefsins trúnaðargögnum, að hafa þarna beitt sér í 
njósnastarfsemi. Slík iðja hefur til þessa fremur verið á hendi 
annarra, svo sem lögreglu eða leyniþjónusta. Nærtækara virðist 
að spyrja hvort íslensk lögregluyfirvöld hafi verið FBI eða CIA 
innan handar við að njósna um samstarfsfólk Wikileaks.

Auðvitað er alvörumál ef einhver getur komið njósnabúnaði 
fyrir í húsnæði Alþingis. Mikilvægt er samt að fara ekki út af 
sporinu í vangaveltum um hver gerði hvað. Málið er óupplýst og 
skaði virðist óverulegur. Eins og sakir standa er líklega heilla-
drýgst að reyna að fyrirbyggja að eitthvað viðlíka endurtaki 
sig.

Óvarlega hrapað að ályktunum í tölvumáli:

Um hverja 
er njósnað?

SKOÐUN

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Námskeið við 
ræðukvíða
Kvíðameðferðarstöðin stendur nú fyrir 6 vikna nám-
skeiði við ræðukvíða.  

Námskeiðið byggir á aðferðum hugrænnar atferlis-
meðferðar og er miðað að þeim sem ræðukvíði 
truflar í daglegu lífi og starfi.

Námskeiðið hefst mánudaginn 31. janúar kl. 17 
og stendur yfir í 6 vikur.  

Skráning fer fram hjá Kvíðameðferðarstöðinni í síma 
534-0110/822-0043 eða með tölvupósti á 
kms@kms.is. Athugið að hámarksfjöldi þátttakenda 
á námskeiðinu er 12. 
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Það er skrýtið að skoða hvernig 
menn ætla sér að lifa á Íslandi. 

Á óragróðatímum töldu menn ein-
sætt að lifa á fjárbréfa-leikum, 
það væri langauðveldasta leið-
in, það væri hinn nýi tími. Annað 
væri hálf-asnalegt. Og óþarft væri 
að framleiða einhverjar vörur eða 
setja fé eða hugvit eða hugmynda-
flug í þróun grunnatvinnuveganna, 
t.d. matvælaframleiðslu, enda þarf 
þá að fást við margbreytilegar upp-
lýsingar og flóknar. Til þess þarf 
að vera klár.

Öðrum detta í hug aðeins fáar 
hugmyndir og stærri í sniðum, það 
er auðveldara fyrir stjórnmála-
menn að til-
ei nk a  sér 
þær, t.d. að 
v irkja af l 
fossa. Marg-
ir halda að 
Íslendingar 
lifi ekki af 
n e m a  a ð 
virkja fossa. 
Sjálfvitar 
eiga ekki að 
fá fleiri hug-
myndir. 

Hvernig 
lifir menn-
ingarþjóðin 
Danir af, þeir 
eiga ekki einn einasta foss? 

Hvernig ætla Íslendingar að lifa 
þegar allir fossar eru búnir? Sem 
verður fljótlega. 

Og hvernig fara Hollendingar 
að, sem eiga bara öfuga fossa? Láta 
vatnið renna uppímóti.

Voru Íslendingar ekki ein-
mitt búnir einhverjum sérstökum 
undrahæfileikum, sagði það ekki 
einhver?

En það er náttúrlega ekki gott 
að vera með mikið hugmyndaflug 
innan stjórnmálaflokka. Það gæti 
líka skyggt á foringjana.

Auðvitað getum við haldið áfram 
að tuddast á náttúrunni í stað þess 
að sinna náttúruvernd. 

Þegar þögninni er útrýmt úr 
umhverfi okkar þá er það eins og 
að missa eitt band úr litrófi sólar-
ljóssins. 

Óbornir afkomendur eiga sama 
rétt og við til náttúru jarðar. Við 
jafnréttissinnaðir Íslendingar 
hirðum ekki um þann rétt þeirra – 
meðan þeir sjá ekki til okkar.

Þeir sjá ekki 
til okkar

Pólitík á Íslandi

Valgarður 
Egilsson
læknir

Hvernig ætla 
Íslendingar 
að lifa þegar 
allir fossar 
eru búnir? 
Sem verður 
fljótlega.

Í Sunnudagsblaði Morgunblaðs-
ins, 16. þ.m., ritar fyrrum rit-

stjóri blaðsins, Styrmir Gunnars-
son, grein og minnir á að ekki 
dugi fjósamanni að moka flórinn 
til hálfs og berja sér svo á brjóst. 
Er hann þar að tala um fjósa-
mennina, sem tóku að sér fjós-
verkin eftir Hrun.

Ritari þessa greinarkorns kom 
þar á bæ fyrir fjörutíu árum 
að flórinn í fjósinu hafði verið 

mokaður til hálfs og mykjunni 
mokað yfir í hinn endann. Þar stóð 
kálfur í klyftir í mykju.

Hvað ætli mykjan nái hátt á 
Halldóri Ásgrímssyni í ómokað-
asta flór Hrunverja? Er Finnur 
Ingólfsson kannski alveg á kafi?

Ráðslag Landsbankamanna er 
nú mjög í umræðunni, sem von-
legt er. Var ekki í fréttum nýlega, 
að eignarlausu félagi á Höfn í 
Hornafirði, Mónu að nafni, í eigu 
H. Ásgrímssonar hefði Lands-
bankinn lánað 5 – fimm – millj-
arða króna, kr. 5.000.000.000.00 
– án veða og væri bankinn þess-
vegna búinn að afskrifa tæpa 3 
– þrjá – milljarða?

Hvað er Landsbankinn búinn að 
afskrifa marga milljarða vegna 
Stöðvar 2, sem neitað hafði verið 
um viðskipti í bankanum áður 
en við yfirstjórn þar tóku Hrun-
verjarnir Finnur, Helgi horski og 
Kjartan strjálbýlingur?

Hvar voru fjármunir Samvinnu-

trygginga ávaxtaðir? Í Lands-
bankanum að sjálfsögðu. Hverjir 
tóku þá út og ráðstöfuðu 30 millj-
örðum til kaupa á hlutabréfum í 
stórfjósunum, þar sem flórarnir 
standa enn fleytifullir? Má fá að 
líta á umboðin, sem úttektarmenn 
framvísuðu í bankanum?

Er það rétt, að þeir sem fengu 
VÍS-hlut Landsbankans keyptan 
fyrir kr. 6,8 milljarða hafi selt 
hann innan þriggja ára fyrir kr. 
31,5 milljarða? Væri kannski rétt 
að „Sérstakur saksóknari“ spyrði 
Finn Ingólfsson að því?

Formaður Einkavæðingar-
nefndar, Jón Sveinsson, fram-
sóknarmaður, fékk, ásamt félög-

um sínum, Íslenska aðalverktaka 
keypta fyrir kr. 3,2 milljarða, að 
fyrirmælum þáverandi utanríkis-
ráðherra, Halldórs Ásgrímssonar, 
og áttu þeir félagar þó ekki 
hæsta tilboð í fyrirtækið. Fyrir 
rúmum þremur árum birtist frétt 
í Morgun blaðinu um sölu lóða í 
Blikastaðalandi, en þær höfðu 
fylgt með í sölu ÍAV. Blaðið kvaðst 
ekki hafa fengið upplýsingar um 
söluverð lóðanna, en það væri 
talið 16-18 milljarðar króna.

Ætti nú ekki „Sérstakur sak-
sóknari“ að efna sér í myndarlega 
fjósreku eftir að hann hefur misst 
norsk-frönsku jarðýtuna út í 
veður og vind?

Fjósverkin 
Hrun

Sverrir 
Hermannsson
frá Svalbarði, fv. 
þingmaður, ráðherra og 
bankastjóri

Ráðslag Lands-
bankamanna er 

nú mjög í umræðunni, 
sem vonlegt er.

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.

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmahitaveitu í heimi. www.or.is
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Varstu að fá svona 
seðil?

Þetta er álagningarseðill vegna vatns- og fráveitugjalda. Í fyrra voru þau tilgreind 

á álagningarseðli fasteignagjalda og gátu verið allt að helmingur þeirra. Þar sem 

við hjá Orkuveitunni sjáum um vatnsveitu og fráveitu m.a. í Reykjavík, innheimtum 

við nú gjöldin beint í stað þess að sveitarfélögin hafi um það milligöngu.

Ekki nýtt gjald
Ef þú hefur fengið seðil frá okkur þá verða gjöldin ekki á álagningarseðli fyrir 

fasteignagjöldunum. 

Í fyrra miðaðist fráveitugjaldið í Reykjavík við fasteignamat. Vatnsgjaldið var fast 

gjald og svo gjald á hvern fermetra húsnæðis. Núna eru bæði gjöldin reiknuð út á 

sama hátt. Fast gjald og gjald á hvern fermetra húsnæðis. 

Þetta kemur mismunandi út fyrir viðskiptavini. Það má gagnrýna fermetragjaldið 

en okkur þykir það þó sanngjarnara en að miða við fasteignamatið. Kostnaðurinn 

við að veita þjónustuna ræðst nefnilega fremur af umfangi húsnæðis en því hvort 

það er eftirsótt á markaði.
 

Þú færð nánari upplýsingar á vefnum hjá okkur, www.or.is
 

Starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur
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Ríkisendurskoðun hefur af ein-
hverjum ástæðum gengið fram 

fyrir skjöldu og gert þá kröfu, 
að lögum um réttindi og skyldur 
ríkis starfsmanna verði breytt. 
Breytingarnar eiga að gera for-
stöðumönnum auðveldara fyrir 
að reka fólk úr starfi. Hér er á 
ferðinni í hæsta máta ósmekkleg 
og ómálefnaleg áhersla hjá ríkis-
stofnun, þegar ríkisstjórn lands-
ins leitar allra leiða til að vinna 
gegn atvinnuleysi. Fulltrúar 
Ríkis endurskoðunar lýstu þess-
ari áherslu á fundi forstöðumanna 
Stofnunar stjórnsýslufræða þann 
10. nóvember 2010, þar sem kynnt 
var niðurstaða úr könnun sem gerð 
var meðal forstöðumanna ríkisins. 
Nú hefur þetta álit Ríkisendur-
skoðunar verið birt í skýrslu. 

Í könnun Ríkisendurskoðun-
ar koma fram mjög alvarlegar 
vísbendingar um takmarkaða 
þekkingu og getu forstöðumanna 
ríkis stofnana í mannauðsmálum. 
Styrkur þeirra virðist sannarlega 
ekki liggja í mannauðsstjórnun 
heldur á fagsviði viðkomandi for-
stöðumanns. Hvernig er þá ástand-
ið í starfsmannamálum? Helm-
ingur forstöðumanna metur ekki 
frammistöðu starfsmanna með 
formlegum hætti. Flestir þeirra 
telja sig þó umkomna til að sinna 
vel starfsmannamálum. Rúmlega 
þriðjungur þeirra telur sig geta 
bætt þjónustu sinnar stofnunar 
með því að reka eldri starfsmenn 
og ráða nýja! Hér er verulegra 

umbóta þörf á þekkingu og getu 
stjórnenda ríkisstofnana.

Fyrirsögnin hér að ofan er feng-
in úr pistli frá Félagi forstöðu-
manna ríkisstofnana, sem birtist í 
Fréttabréfi stjórnenda ríkisstofn-
ana 15. júní 2010. Þessi fyrirsögn 
lætur lítið yfir sér en er merkileg 
þegar nánar er að gáð. Umrædd 
grein leggur út af nauðsyn þess að 
ríkisvaldið tryggi gott og faglegt 
starfsumhverfi forstöðumanna. 
Áhersla er lögð á að góð 
stjórnsýsla komi ekki af 
sjálfu sér og vitnað er í 
skýrslu starfshóps sem 
kannaði viðbrögð stjórn-
sýslunnar við rann-
sóknarskýrslu Alþingis, 
þar sem segir m.a. að: 
„… það þurfi að efla hinn 
faglega grundvöll stjórn-
sýslunnar meðal annars 
með því að tryggja fag-
legar ráðningar æðstu 
stjórnenda og þróa 
áherslur í starfsmanna-
málum þannig að hún veiti stjórn-
endum hæfilega umbun og aðhald“. 
Þetta er athyglisverð fullyrðing. 
Áfram segir: „… faglegur grund-
völlur stjórnsýslunnar er veikur. 
Ástæður þessa eru sagðar ýmsar 
s.s. pólitískt inngrip í störf henn-
ar, smæð eininga, persónutengsl 
og ónóg áhersla á faglega starfs-
hætti.“ Þar höfum við það. Fag-
legur grundvöllur stjórnsýslunnar 
er veikur vegna þess m.a. að það er 
ónóg áhersla á faglega starfshætti. 
Hér er rétt að velta fyrir sér hverj-
ir það eru sem stjórna hinum fag-
legu starfsháttum. Þar með talið 
mannauðsmálum. 

Á síðustu árum hefur mann-
auðsstjórnun rutt sér til rúms 
sem aðferðafræði við stjórnun 
starfmannamála. Mikil áhersla 

er lögð m.a. á starfsmannasamtöl, 
starfsþróun, fræðslu og þjálfun, 
frammistöðumat, upplýsingamiðl-
un, launamál, umbun, hvatningu, 
endurgjöf, liðsheildarmál og fleira. 
Sem sagt faglega starfshætti. Þar 
með talið faglega stjórnun. Það er 
vitað að starfsmannaskrifstofa 
fjármálaráðuneytisins hefur lagt 
ríka áherslu á að stjórnendur ríkis-
stofnana tileinki sér fagleg vinnu-
brögð við mannauðsmál. Með 

því vinnur ráðuneytið 
í takt við þær áherslur 
sem menn hafa trú á að 
skili bestum árangri hjá 
starfshópnum. En hvaða 
leiðir á þá að fara ef 
stjórnendur treysta sér 
ekki til að vinna eftir 
áherslum mannauðs-
stjórnunar? Augljósasta 
svarið er að veita for-
stöðumönnum og stjórn-
endum aðgang að námi 
og þjálfun á þessu sviði 
og tryggja að þeir sæki 

sér slíka þekkingu.
Það er einnig vitað að stór hluti 

forstöðumanna hefur enga sérstaka 
þjálfun á þessu sviði. Þar getur 
skýringin verið komin á því hvers 
vegna þeir telja frumstæðar og 
úreltar aðferðir líklegar til árang-
urs í starfsmannamálum. Það er 
vond staða og því þarf að breyta. 
Það liggur í augum uppi að ríkið á 
að bjóða upp á öfluga þjálfun fyrir 
stjórnendur sína á sviði starfs-
mannastjórnunar og mannauð-
smála. Þó ekki væri nema fyrir það 
að með þjálfun stjórnenda á þessu 
sviði væri ríkið að tryggja eftir 
bestu getu að það sjálft verði eftir-
sóttur atvinnuveitandi, sem þekkt-
ur væri af framsækni, árangri í 
rekstri og góðum vinnuanda. Væri 
ekki nokkuð til vinnandi?

Hér er veru-
legra umbóta 
þörf á þekk-
ingu og getu 
stjórnenda 
ríkisstofnana.

Samkomulag um víðtækar lausnir 
á skuldavanda heimilanna milli 

stjórnvalda og lánveitenda á íbúða-
lánamarkaði var gert þann 3. desem-
ber sl. Í viljayfirlýsingunni var tekið 
af festu á vanda skuldara. 

Meginatriðin voru: 
■ Aðgerðir í þágu yfirveðsettra 

heimila. 
■ Útvíkkun sértækrar skuldaað-

lögunar.
■ Auknar vaxtabætur.
■ Ný tímabundin vaxtaniður-

greiðsla.

Með viljayfirlýsingunni er komið 
til móts við þau heimili sem eru yfir-
veðsett og þau sem glíma við veru-
legan greiðsluvanda. Með breyt-
ingum á vaxtabótum er sérstaklega 
komið til móts við heimili sem eru 
með lágar tekjur og þunga greiðslu-
byrði. Vaxtaniðurgreiðslan er 
almenn og kemur öllum þorra heim-
ila til góða. Ég hvet alla sem glíma 
við skuldavanda að kynna sér þau 
fjölmörgu úrræði sem í boði eru og 
leita lausna í samstarfi við lánveit-
endur sem allra fyrst. Nú er lag. 

Umfangsmiklar skulda-
vandaaðgerðir 
Ríkisstjórnin lagði 
áherslu á að ná samning-
um um aðgerðaáætlun 
við lánveitendur og koma 
á samræmdum aðgerðum 
til að treysta húsnæðisör-
yggi fólks þannig að allir 
sitji við sama borð í þess-
um efnum. Það hefur nú 
tekist og þrátt fyrir 15% 
lækkun fasteignaverðs 
og um 30-50% hækk-
un lána vegna gengis og 
verðlags hefur nú verið 
tryggt að skuldir umfram 
110% af fasteignaverði 
verði afskrifaðar í mikl-
um mæli, að þriðjung-
ur vaxtakostnaðar um 
60 þúsund heimila verði 
endurgreiddur í gegnum 
vaxtabætur ýmiss konar 
og að afborganir af 
lánum séu svipaðar eða 
lægri en þær voru fyrir 
hrun, vegna greiðslu-
jöfnunar og nýrra laga 
um gengisbundin lán. 
Auk þessa hafa verið 
innleidd um 50 úrræði 
til að koma til móts við 
þá sem eru í tímabundn-
um greiðsluerfiðleik-
um eða skuldavanda. Þetta eru án 
nokkurs vafa einhverjar viðamestu 
skuldavandaaðgerðir sem ráðist 
hefur verið í hér á landi.

Rýmri reglur um sértæka skulda-
aðlögun 
Sértækri skuldaaðlögun er ætlað 
að koma til móts við heimili sem 
eiga við verulega greiðslu- og 
skuldavanda að etja. Bragarbót 
hefur verið gerð á þessu úrræði 
með það að markmiði að fleiri 
geti nýtt sér það. Skuldir sem eru 
hærri en verðmæti fasteignar eru 
teknar til hliðar og felldar niður 
að þriggja ára aðlögunartíma liðn-
um hafi skuldari staðið við samn-
inga, en áður var miðað við 110% 
af verðmæti fasteignar. Þá hefur 
verið gerð sú breyting að miðað 
er við að heimili hafi greiðslu-
getu íbúðaskulda sem svarar að 
lágmarki til 70% verðmæti eign-
ar í stað 80% áður. Skuldir sem 
eru yfir greiðslugetu en lægri en 
verðmæti fasteignar eru settar á 
biðlán og er það óverðtryggt og án 
vaxta. Að þremur árum liðnum eru 
aðstæður skuldara endurmetnar 
og kannað hvort hann ráði við að 
greiða af biðláninu. 

Afskriftir lána á yfirveðsettum 
eignum
Í sem stystu máli býðst heim-
ilum sem glíma við áhvílandi 

veðskuldir umfram 110% af 
verðmæti fasteignar að færa 
veðskuldir sínar niður að 110% 
af verðmæti eigna. Hámark er á 
niðurfellingu skulda. Langflest-
um lántökum mun duga niður-
felling skulda umfram fyrrgreint 
verðmæti eigna um allt að 4 m.kr. 
fyrir einstaklinga og 7 m.kr. fyrir 
einstæða foreldra, sambýlisfólk 
og hjón. Samkomulagið gerir 
ráð fyrir því að afgreiða megi 
umsóknir um þessa niðurfell-
ingu með tiltölulega einföldum 
og skjótum hætti. Taka þarf til-
lit til annarra eigna umsækjanda 
og niðurfærsla veðskulda lækkar 
sem nemur öðrum skuldlausum 
eignum. Er það gert til þess að 
koma í veg fyrir að stóreignafólk 
fái skuldir felldar niður. Í vilja-
yfirlýsingunni var gert ráð fyrir 
að tekið yrði tillit til greiðslu-
byrði lántaka og m.v. að greiðslu-
byrði þyrfti að vera hærri en 
sem nemur 20% af tekjum. Nýja 
samkomulagið gengur lengra en 
viljayfirlýsingin að þessu leyti. 
Bankarnir og Íbúðalánasjóður 
munu ekki beita þessu skilyrði 
og lífeyris sjóðirnir munu rýmka 
þetta skilyrði umtalsvert og miða 
við greiðslubyrði sem svarar til 
18%-20% af brúttó tekjum. Með 
þessu verður komið til móts við 
mun fleiri en áður var gert ráð 
fyrir. 

Ef skuldir lántaka eru áfram 
umfram 110% eftir fyrrgreinda 

niðurfellingu getur 
hann sótt um frekari 
niðurfellingu. Skilyrði 
fyrir því eru þrengri 
og í öllum tilvikum 
miðað við að greiðslu-
byrði skulda fari ekki 
niður fyrir 18% af 
brúttótekjum. 

Þessi aðgerð mun 
koma til móts við 
fjöldamörg heimili. Í 
skýrslu sérfræðinga-
hóps sem ég setti á 
laggirnar kemur fram 
að um 15.200 heim-
ili eru með skuldir 
umfram 110% af verð-
mæti eignar. Hér er 
ekki síst um að ræða 
ungt fólk sem keypti 
fasteign á háum lánum 
og þegar íbúðaverð var 
í hæstum hæðum. Þetta 
unga fólk er fórnar-
lömb kreppunnar og 
við skuldum því leið-
réttingu. Það er rétt-
lætismál. Það er skyn-
samleg stefna til að 
örva efnahagslífið. 

Vextir niðurgreiddir um 
þriðjung 
Vaxtabætur voru hækk-

aðar verulega árin 2009 og 2010 
í kjölfar efnahagsþrenginga og 
hefur verið ákveðið að framlengja 
þessar auknu bætur. Jafnframt 
hefur verið gerð sú breyting á 
vaxtabótum að þær ganga nú í 
meira mæli en áður til tekjulágra 
heimila sem bera miklar skuldir. 
Ég vek sérstaklega athygli á því 
að vaxtabætur til einstæðra for-
eldra munu hækka umtalsvert. 

Vaxtaniðurgreiðsla er nýlunda 
sem greidd verður næstu tvö árin. 
Niðurgreiðslan mun reiknast sem 
0,6% af fasteignaskuldum, þó að 
hámarki 200 þús. kr. fyrir einstakl-
inga og 300 þús. kr fyrir einstæða 
foreldra og hjón. Niðurgreiðslan 
fellur niður þegar eignir að frá-
dregnum skuldum eru umfram 20 
m.kr. og 30 m.kr. fyrir einstæða 
foreldra og hjón. Fyrri hluti niður-
greiðslunnar verður greiddur 1. 
maí nk. og síðari hlutinn 1. ágúst. 

Heimilin greiða um 60 millj-
arða króna í vaxtagjöld á ári 
vegna fasteignalána. Vaxtabætur 
og -niðurgreiðsla munu nema tæp-
lega 20 milljörðum króna í ár eða 
sem svarar um þriðjungi vaxta-
greiðslna. 

Ég tel að með aðgerðum í 
skuldamálum heimilanna hafi 
náðst sanngjörn sátt sem vísar 
okkur veginn fram á við út úr 
bolmóði og kreppu, til móts við 
nýja og betri tíma. 

Sanngjörn sátt
Skuldir heimila

Jóhanna 
Sigurðardóttir
forsætisráðherra

Oft var þörf en nú er nauðsyn
Ríkisrekstur

Þórarinn 
Eyfjörð
framkvæmdastjóri SFR

Heimilin 
greiða um 
60 millj-
arða króna 
í vaxtagjöld 
á ári vegna 
fasteigna-
lána. Vaxta-
bætur og 
-niðurgreiðsla 
munu nema 
tæplega 20 
milljörðum 
króna í ár eða 
sem svarar 
um þriðj-
ungi vaxta-
greiðslna. 
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Sensation
– ný upplifun frá Tempur ® –

Kynningartilboð!
Tempur Sensation Lite heilsudýnan

25% kynningarafsláttur

Stærð cm Verð kr. Kynningartilboð

80x200 133.000,- 99.750,-

90x200 143.000,- 107.250,-

90x210 147.000,- 110.250,-

100x200 153.000,- 114.750,-

120x200 177.000,- 132.750,-

140x200 204.000,- 153.000,-

160x200 227.000,- 170.250,-

180x200 251.000,- 188.250,-

Sensation heilsudýnan.
Ný dýna frá Tempur þar sem þú upplifir það besta  

úr báðum heimum. Einstakir eiginleikar Tempur 

þrýstijöfnunar efnisins laga sig að lögun líkamans en nýtt 

undirlag Sensation dýnunnar veitir dýnunni fjaðrandi 

eiginleika þar sem auðvelt er að bylta sér og snúa.

Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og 

liðir í sinni náttúrulegu stöðu.

TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt þar sem þú vilt og 

stíft þar sem þú þarft™ og veitir þannig þrýstijöfnun, 

þægindi og náttúru legan stuðning. 

Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Gerum betur 2011
– sofum betur –

Betra
 Bak ky

nnir
!

Komdu í dag og skoðaðu 
allt það nýjasta frá Tempur 
á 25% kynningarafslætti! 

ÞRÝSTIJÖFNUNAR HEILSUDÝNUR OG HEILSUKODDAR



útsala! ú
Búsáhöld

30-60%
afsláttur Flísar

20-60%
afsláttur

afsláttur60%

1.911
Fullt verð:  2.390

kr./
m2

20%
afsláttur

9.592
Fullt verð:  11.990

afsláttur

Vinnufatnaður

20-50%

Vnr. 88015718

Stýrissleði
Stýrissleði, rauður.

20%
afsláttur

15%
afsláttur

Vnr. 17851007

Salerni
IMEX salerni með 
innbyggðum 
S-stút, 30 cm.

16.141
Fullt verð:  18.990

KUR Á SUNNUDAG        LÝKUR Á SUNNUDAG    
KUR Á SUNNUDAG    LÝKUR Á SUNNUDAG    LÝKUR Á SUNNUDAG    LÝKUR Á SUNNU
K

397
Fullt verð:  990

60%
afsláttur

Vnr. 41119086

Klukka
Veggklukka, 20 cm, 
svört eða hvít.



útsala!
Gerðu frábær kaup!

Hreinlætis- 
og blöndunartæki

15-50%
afsláttur20-60%

afsláttur

Rafmagnsverkfæri

Vnr.  50021036-46

Gönguskór
ALBATROSS gönguskór, lágir, stærðir 36-46. 

6.993
Fullt verð:  9.990

LÝKUR Á SUNNUDAG!

8.415
Fullt verð:  9.900

7.693
Fullt verð:  10.990

Vnr. 71800044

Verkfærasett
HURRICANE 
verkfærasett, 30 stk.

Vnr. 13002500

Handlaug
Handlaug fyrir bolta eða vinkla, 50x36 cm.

30%
afsláttur

15%
30%
afsláttur

30%
afsláttur

1.604
Fullt verð:  2.290

Vnr. 74804108

Rafhlöðuskrúfvél
EINHELL rafhlöðuskrúfvél, 4,8V.

2.396
Fullt verð:  5.990

   LÝKUR Á SUNNUDAG        LÝKUR Á SUNNUDAG     
UDAG    LÝKUR Á SUNNUDAG     LÝKUR Á SUNNUDAG    LÝKUR Á SUNNUDAG     LÝK

Vnr. 41100202

Krúsir
Krúsir, 3 stk.

60%
afsláttur

K
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H
eyrðu, ég var að fá lagið úr 
myndinni, viltu fá að heyra 
það?“ spyr Þorsteinn Guð-
mundsson að loknum venju-
bundnum kynningum þegar 
blaðamaður sest niður með 

honum á Prikinu í morgunrökkrinu. Um er að 
ræða titillagið úr kvikmyndinni Okkar eigin 
Osló sem frumsýnd verður í næsta mánuði, 
en Þorsteinn er bæði handritshöfundur og 
annar aðalleikara myndarinnar.

Það sem hljómar úr iPod Nano Þorsteins, 
og væntanlega um öldur ljósvakans á næst-
unni, er ljómandi fínt popplag með áberandi 
Motown- og sálartónlistarkeim, blásturshljóð-
færum og öllu tilheyrandi. 

Helgi Svavar Helgason, trommari Hjálma 
og vinur og samstarfsmaður Þorsteins, semur 
lagið ásamt Baggalútnum Braga Valdimar 
Skúlasyni sem einnig samdi textann, en lagið 
er sungið af Valdimari Guðmundssyni. Spurð-
ur hvort ekki hefði verið eðlilegt að handrits-
höfundurinn sjálfur semdi texta titillagsins 
segir Þorsteinn svo alls ekki vera. 

„Ef Bragi Valdimar er til í að semja text-
ann þá segir maður bara já takk. Ég hef aldrei 
samið dægurlagatexta, utan þess þegar ég 
samdi útskriftarsýninguna Sólsting fyrir 
Versló fyrir nokkrum árum. Sýningin fjallaði 
um krakka sem fara til Spánar í útskriftar ferð 
og eru í miklu stuði, og Verslingarnir báðu 
mig um að þýða lög með Robbie Williams og 
fleirum yfir á íslensku. Mér þótti það gaman 
en hef ekki lagt þetta fyrir mig.“

Gamaldags að vissu leyti
Þorsteinn hefur verið afar afkastamikill síð-
ustu ár, eða allt frá því að hann vakti fyrst 
verulega athygli sem hluti Fóstbræðra, sem 
slógu í gegn með samnefndum sjónvarpsþátt-
um undir lok tíunda áratugar liðinnar aldar.

Fleiri sjónvarpsþættir, svo sem Atvinnu-
maðurinn, spjallþátturinn Svalbarði, áramóta-
skaupið og fleiri fylgdu í kjölfarið auk leiks 
í nokkrum kvikmyndum, en Þorsteinn hefur 
einnig lengi verið einn ötulasti uppistandari 
landsins, flutt grínfyrirlestra víða um land, 
haldið úti vinsælli heimasíðu, skrifað skáld-
sögur og ljóðabók og svo mætti lengi telja. 

„Nú síðast gaf ég út litla ljóðabók í samstarfi 
við Nýhil sem ég prentaði sjálfur og dreifði, 
en sala hennar fer þó mestmegnis fram með 
vöruskiptum,“ segir Þorsteinn. „Ef fólk hring-
ir í mig og óskar eftir að fá bók þá býð ég þeim 
að borga með eggjabakka. Svo kemur fyrir að 
viðskiptavinirnir eiga ekki eggjabakka og þá 
koma þeir með eitthvað annað í staðinn. Um 
daginn fékk ég rosalega góða sultu og hand-
gerða stílabók, voða flotta.“

Okkar eigin  Osló er hans fyrsta kvik-
myndahandrit, en áður hefur Þorsteinn 

skrifað töluvert af útvarpsleikritum og hefur, 
að eigin sögn, átt í góðu samstarfi við Útvarps-
leikhús RÚV. 

„Ég hef fundið mig mjög vel í útvarpsleik-
ritunum. Svo hef ég aðeins verið að reyna 
fyrir mér í handritaskrifum fyrir leiksvið, til 
dæmis fyrir unglinga og einnig fyrir Halaleik-
hópinn sem meðal annars er skipaður fötluð-
um, en ekki alveg fundið mig í því. Mér þykir 
það dálítið erfitt. Sjónvarp og kvikmyndir eru 
mínir miðlar,“ útskýrir Þorsteinn.

Aðspurður segir hann ástæðuna mögulega 
liggja í persónuleika sínum. „Ég er að vissu 
leyti gamaldags og mikið fyrir raunsæi, sem 
virkar líklega ekki mjög spennandi á sviði. 
Ef ég skrifaði leikrit fyrir sviðið núna myndu 

eflaust margir spyrja: „Af hverju er hann að 
reyna að vera Anton Tsjekhov? Hann dó fyrir 
hundrað árum!“

Ekki borið sig eftir leiksviðinu
Þegar Þorsteinn vakti fyrst athygli með 
Fóstbræðrum á sínum tíma var það alls ekki 
á allra vitorði að hann væri lærður leikari 
úr Leiklistarskólanum, en þar lauk hann 
námi árið 1991.

Eftir útskriftina starfaði Þorsteinn tölu-
vert í leikhúsum borgarinnar og sinnti jafn-
framt öðrum störfum þar til Fóstbræður 
hófu göngu sína. „En leikhúsin eru í raun 
þannig að fólk getur starfað þar áratug-
um saman án þess þó að verða landsþekkt. 

Þegar ég svo birtist í Fóstbræðrum held 
ég að almenningur hafi sjálfkrafa gert ráð 
fyrir því að ég væri fyrst og fremst grínisti, 
og mér hefur hreinlega líkað það mjög vel og 
ekkert reynt að halda öðru fram,“ segir Þor-
steinn, og bætir við að hann hafi alls ekki 
borið sig mikið eftir leiksviðinu síðan.

„Þetta eru líka svo gjörólík störf. Í leik-
húsinu er maður kannski innilokaður í tvo 
eða þrjá mánuði að æfa fyrir sýningu, gerir 
ekkert annað á meðan og er svo bundinn við 
fastar sýningar á kvöldin. Núna er ég í svo 
fjölbreytilegu starfi að ég myndi varla tíma 

FRAMHALD Á SÍÐU 22

Sáttur við að vera grínisti

VENJULEGT FÓLK „Ég man ekki til þess að gerðar hafi verið margar bíómyndir um verkfræðinga og bankastarfsmenn og það þykir kannski ekkert rosalega spenn-
andi, en þetta er nokkuð sem mér finnst skemmtilegt að segja frá,“ segir Þorsteinn um kvikmyndina Okkar eigin Osló. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Leikhúsin 
eru í raun 
þannig að 
fólk getur 
starfað þar 
áratugum 
saman án 
þess þó að 
verða lands-
þekkt.

Þorsteinn Guðmundsson 
er handritshöfundur og aðal-
leikari nýrrar íslenskar kvik-
myndar, Okkar eigin Osló, 
sem frumsýnd verður í byrjun 
mars. Kjartan Guðmundsson 
ræddi við hann um bransann, 
uppistandið, Osló og auglýs-
ingarnar.

Chevrolet á enn betra verði !
Vegna nýrra laga um vörugjöld sem tóku gildi um áramótin eru umhverfisvænir 
bílar á betra verði. Allir bílar frá Chevrolet hafa lækkað í verði.

Chevrolet Cruze, 4 dyra
Cruze LS 1800 cc. - beinskiptur Kr. 2.990 þús.
Cruze LS 1800 cc. - sjálfskiptur Kr. 3.390 þús.
Cruze LT 2000 cc. Dísel - beinskiptur Kr. 3.590 þús.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3300
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

www.benni.is
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Saman náum við árangri
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www.samskip.is

> Saman náum við árangri 
Samskip óska íslenska handknattleikslandsliðinu til hamingju með 

frábæran árangur í Svíþjóð og þakka strákunum stórkostlega  

skemmtun. Góður árangur byggist á samvinnu og snerpu.  

Þeir ná lengst sem halda fullri siglingu.  Áfram Ísland!

Samskip, stoltir bakhjarlar handboltalandsliðsins.
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að snúa aftur á sviðið. Ég ber mikla 
virðingu fyrir þeim sem starfa í 
leikhúsunum, en það þyrfti mikið 
að gerast til að ég ýtti frá mér 
núverandi stöðu minni. Ég er orð-
inn hálfgerður flakkari, fer kannski 
á þrjá eða fjóra staði í viku sem ég 
hef aldrei komið á áður og eru jafn-
vel alls ekki hugsaðir fyrir list-
sköpun eða grín, lagerar og fleira 
í þeim dúr. Ég mæti með míkrófón 
og kannski gítar eða skjávarpa og 
reyni að búa til skemmtilega stund, 
þar og þá. Þetta þykir mér dálítið 
spennandi. Svona svipað eins og að 
vera harðfisksölumaður, en ganga 
örlítið lengra,“ segir Þorsteinn.

Íslenskur raunveruleiki
Kvikmyndin Okkar eigin Osló fjall-
ar um ósköp venjulega Íslendinga, 
karl og konu á fertugsaldri, sem 
kynnast á ferðalagi í höfuðborg 
Noregs, og lenda á kenderíi. Þegar 
þau snúa heim til Íslands er ætlun-
in þeirra að stofna til varanlegra 
kynna, en þá fer af stað ákveðin 
hrakfallasaga þegar íslenskur og 
ískaldur raunveruleikinn tekur við. 
Hversdagslegur farangur þeirra, 
börn, fjölskylda, fyrr verandi 
makar, vinna, fjárhagsörðugleikar 
og fleira fer að vinna á móti fólkinu 
í tilraunum þeirra til að ná saman, 
oft og tíðum með kómískum afleið-
ingum.

„Maðurinn sem ég leik er verk-
fræðingur hjá Marel og konan, 
sem leikin er af hinni frábæru 
Brynhildi Guðjónsdóttur, er gjald-
keri í banka,“ segir Þorsteinn. „Ég 
man ekki til þess að gerðar hafi 
verið margar bíómyndir um verk-
fræðinga og bankastarfsmenn og 
það þykir kannski ekkert rosalega 
spennandi, en þetta er nokkuð sem 
mér finnst skemmtilegt að segja 
frá,“ segir Þorsteinn og skellir 
upp úr, en önnur stór hlutverk 
eru meðal annars í höndum Hilm-
is Snæs Guðnasonar, sem leikur 
fyrrverandi eiginmann konunnar, 
Lilju Guðrúnar Þorvaldsdóttur, í 
hlutverki móður aðalpersónunnar, 
og Maríu Hebu Þorkelsdóttur sem 
fer með hlutverk misþroska systur 
hennar.

„Að öðrum ólöstuðum gæti ég 
trúað að María Heba muni koma 
til með að vekja mikla athygli fyrir 
leik sinn í myndinni. Hún gjörsam-
lega blómstrar,“ tekur Þorsteinn 
fram.

Hann eys líka leikstjóra myndar-
innar, Reyni Lyngdal, lofi og segir 
það hafa verið draumi líkast að 
vinna með honum. Okkar eigin 
Osló er fyrsta kvikmynd Reynis í 
fullri lengd, en hann og Þorsteinn 
eru góðir vinir og hafa unnið tölu-
vert saman í gegnum tíðina. „Reyn-
ir hefur einhverja áru yfir sér sem 
gerir það að verkum að öllum líður 
vel í kringum hann. Allt töku ferlið 
gekk mjög vel, fyrir utan það að 
fyrstu vikuna fékk ég alveg hrika-
lega í bakið og lagðist í rúmið. Sem 
betur fer áttum við tvo frídaga ein-
mitt þá, svo við misstum ekki damp-
inn.“

Léttir að verða leikari aftur
Þorsteinn viðurkennir þó að hafa 
verið undir talsverðu álagi í haust 
þegar hann var í þann mund að 
ljúka við handrit myndarinnar, 
skömmu áður en tökur hófust. 

„Það sem gerist á lokaskref-
unum í svona handritsgerð, að 
minnsta kosti í mínu tilfelli, er 
að það myndast mikil pressa alls 

staðar að. Leikstjórinn kemur með 
sitt innlegg, líka framleiðendur og 
jafnvel meðframleiðendur, sjóðir 
og slíkt, og allir reyna að beina 
þér í ákveðnar áttir. Það reynir á 
og ég lærði mikið af þessu, þarna 
varð ég að hlusta á alla en um leið 
að halda mínu striki. Ég hef aldrei 
lent í svona löguðu áður. Þegar ég 
skrifa bækur fæ ég kannski vin-
samlegar ábendingar frá ritstjóra, 
en þarna var veruleg pressa. Sem 
var fínt. Ég þurfti að nýta mér 
hana til góðs, en ég hefði líka allt 
eins getað farið á taugum,“ segir 
Þorsteinn.

Hann bætir við að eftir að hand-
ritaskrifunum lauk hafi það orðið 
honum nokkur léttir að verða 

„bara“ leikari aftur. „Það var 
mjög gaman að fá að verða leikari 
í friði. Ég henti frá mér ábyrgðinni 
á handritinu og naut þess bara að 
verða einn af leikarahópnum. Var 
ekkert að skipta mér af senum hjá 
hinum leikurunum og slíkt. Það er 
nauðsynlegt. Maður fær ekki það 
besta út úr öðrum með því að vera 
ráðríkur.“

Skemmtilegar samtímasögur
Meðal aukaleikara í Okkar eigin 
Osló eru tveir grínistar af yngri 
kynslóðinni sem vafalaust hafa 
lært eitthvað af Þorsteini í gegn-
um tíðina, þeir Ari Eldjárn og 
Steindi Jr. Þorsteinn segir þeim 
félögum bregða fyrir í nokkrum 
eftirminnilegum atriðum.

„Þetta eru alveg frábærir dreng-
ir. Ég hef haft mjög gaman af því 
að fylgjast með þeim og hvetja 
þá áfram, mæta á uppistand hjá 
þeim og svona. Mér finnst mjög 
skemmtilegt þegar bætist í þennan 
litla hóp uppistandara og grínista,“ 
segir Þorsteinn og bætir við að það 
virðist sem fyrirbærið uppistand 
komist í tísku annað veifið.

„Uppistand var til að mynda 
mjög heitt á því tímabili sem Jón 
Gnarr var með sýninguna Ég var 
einu sinni nörd í Loftkastalanum, 
en svo datt það alveg niður. Mörg-
um fannst alveg sérlega skrítið að 
ég nennti að standa í þessu. Ég man 
eftir að hafa lesið greinar í blöð-
um sem sögðu að uppistandið væri 
dautt og grafið. Í einni greininni 

stóð meira að segja að það eina 
sem gæti bjargað uppistandinu 
væri að vera með einhvers konar 
leikmunagrín, sem ég skildi nú 
ekki alveg,“ segir Þorsteinn og 
skellir upp úr. 

„En svo skyndilega upp úr 
kreppunni kom alveg ný kynslóð 
fram á sjónarsviðið og allt í einu 
er þetta orðið eftirsóknarvert 
aftur. „Þessi hefð er auðvitað alda-
gömul hér á Íslandi. Að standa upp 
á þorrablóti og fara með gaman-
mál, það er uppistand. Okkar bestu 
uppistandarar hafa kannski aldrei 
verið kallaðir uppistandarar, eins 
og Flosi Ólafsson.“

Þorsteinn segist hafa fylgst 
nokkuð vel með íslenskri kvik-
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Merkilegustu sögurnar eru ekkert endilega þær sem 
áttu að verða stórkostlegar. Don Kíkóti, besta skáldsaga 
sögunnar að mínu mati, er skrifuð sem gamansaga.

Spurður hvers vegna höfuðborg Noregs varð fyrir valinu sem nokk-
uð veigamikill hluti handritsins að nýju myndinni segir Þorstein þá 

hugmynd hafa kviknað fyrir löngu, enda hafi vinnsla handritsins hafist 
fyrir mörgum árum.

„Ég held ég hafi bara komið einu sinni til Osló áður en við fórum 
þangað í haust til að taka upp, og það fyrir löngu síðan. Norðmenn hafa 

alltaf slegið mig sem afskaplega lítið rómantísk þjóð, svo mér fannst 
þetta eiginlega bara fyndið. Osló sem París norðursins, þar sem allir eru í 
jogging göllum,“ segir hann og glottir.
„Annars er dálítið skemmtilegt við Íslendinga, og kannski flestar aðrar 
þjóðir líka, að við tökum okkur bessaleyfi til að vera allt öðruvísi mann-

eskjur í útlöndum. Þá er allt svo spennandi, allt má og engar áhyggjur. 
Þetta leikur nokkuð stórt hlutverk í myndinni. Svo uppgötvaði ég 

reyndar að Osló er mjög flott borg, en í rauninni hefði þetta getað 
verið hvaða borg sem er. Mér finnst oft eins og Íslendingar vilji alls 

ekki láta líkja sér við Norðmenn, þótt eflaust séum við dálítið 
norsk í eðli okkar, svona í grunninn.“

ÍSLENDINGAR Brynhildur Guðjónsdóttir, Þorsteinn 
Guðmundsson og leikstjórinn Reynir Lyngdal við 
upptökur á Okkar eigin Osló síðastliðið haust.

MYNDIR/VERA PÁLS

AÐRAR MANNESKJUR Í ÚTLÖNDUM
myndagerð í gegnum árin og telur 
margt gott hafa komið úr þeim 
ranni. 

„Þó finnst mér að íslenskir leik-
stjórar, sem ráða yfirleitt verk-
efnavali, mættu kannski hugsa 
örlítið meira um að segja sögur úr 
samtímanum. Auðvitað hefur fólk 
mismunandi smekk, en ég held að 
margir hefðu gaman af því að fá 
fleiri sögur af venjulegum hlutum, 
en ekki endilega skrítnum, stór-
kallalegum eða áreynslukenndum. 
Merkilegustu sögurnar eru ekk-
ert endilega þær sem áttu að verða 
stórkostlegar. Don Kíkóti, besta 
skáldsaga sögunnar að mínu mati, 
er skrifuð sem gamansaga. Og fólk 
ímyndar sér að Shakespeare hafi 
nú aldeilis legið yfir Hamlet, þegar 
kannski vantaði bara leikrit fyrir 
næsta leikár og höfundurinn heyrði 
sögu um einhvern danskan prins 
sem hann stal og notaði. Svona 
gerast hlutirnir, en ekki endilega 
þannig að fólk setji sig í einhverjar 
ægilegar stellingar.“

Margt til fyrirmyndar í auglýsinga-
bransanum
Vart hefur farið framhjá mörgum 
sem á annað borð eiga sjónvarps-
tæki að Þorsteinn hefur verið áber-
andi í auglýsingum síðustu ár. Hann 
hefur enda verið viðloðandi aug-
lýsingabransann lengi, hóf störf á 
auglýsingastofunni Hvíta húsinu 
um tveimur árum eftir útskrift úr 
Leiklistarskólanum og segist þar 
hafa lært inn á bransann, kynnt 
sér textagerð og grundvallarvinnu-
brögð.

„Það er mjög margt til fyrirmynd-
ar í auglýsingabransanum, þótt það 
hljómi kannski einkennilega,“ segir 
Þorsteinn. „Fyrsta herferðin sem ég 
tók þátt í var fyrir Tal. Hún gekk 
mjög vel, við fengum verðlaun fyrir 
hana og ég hafði virkilega gaman af 
þessu. Svo hef ég tekið svona tarnir, 
fundið upp á nýjum karakterum og 
slíkt, reglulega og á tímabili gat ég 
kostað rithöfundaferilinn með aug-
lýsingarnar sem hliðargrein, því það 
lifir enginn á því að vera rithöfund-
ur til að byrja með nema að vinna 
aðra vinnu eða eiga ríkan maka.“

Aðspurður segist hann vel geta 
trúað því að aðkoma hans að auglýs-
ingum geri það að verkum að ákveð-
inn hópur alvarlegra listamanna, 
eins og hann orðar það, taki honum 
með fyrirvara. 

„En það er heldur ekki hópur sem 
ég hef sótt í og skiptir mig engu 
máli. Eins finnst mér líkt og margir 
þeir sem eru andsnúnir auglýsing-
um, markaðsmálum og kynning-
arstarfsemi gleymi því gjarnan að 
slíkt er nauðsynlegt ef hér á að ríkja 
frjáls samkeppni. Þetta er annað-
hvort eða. Ef ekki ríkir frjáls sam-
keppni er engin þörf fyrir neitt af 
þessu. En ef hún ríkir þá er nauðsyn-
legt að leggja fram upplýsingar svo 
að fólk geti valið. Ef við viljum búa 
við þetta kerfi verðum við einfald-
lega að sætta okkur við að fá auglýs-
ingabæklinga inn um bréfa lúguna 
hjá okkur. Fólk ætti frekar að hafa 
áhyggjur af því að auglýsingar séu 
trúverðugar og vel gerðar,“ segir 
Þorsteinn.

HRAKFALLASAGA 
Þorsteinn í hlut-
verki sínu í Okkar 
eigin Osló.

Chevrolet Spark, 5 dyra - 5 sæta
L - beinskiptur Kr. 1.695 þús.
LS - beinskiptur Kr. 1.895 þús.

Chevrolet á enn betra verði !

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Chevrolet sýningarsalur - Tangarhöfða 8-12 - Reykjavík - sími 590 2000 
Bílabúð Benna - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - sími 420 3300
Bílaríki - Glerárgötu 36 - Akureyri - sími 461 3636

www.benni.is

Vegna nýrra laga um vörugjöld sem tóku gildi um áramótin eru umhverfisvænir 
bílar á betra verði. Allir bílar frá Chevrolet hafa lækkað í verði.

Gæði í 100 ár
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Áfram   
   Ísland!

HM replica bolti

HM tilboð: 4.990 kr.

Full verð: 6.490 kr.

HM bolti

HM tilboð: 8.990 kr.

Full verð: 12.990 kr..

Fullt af HM vöru:  
Húfur, treflar, 
fánar, og treyjur.  
Frábær verð.
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taðgöngumæðrun er það 
umræðuefni sem hefur 
verið hvað mest áberandi 
á því ári sem er nýgeng-
ið í garð. Umræðan hófst 
nú í desember þegar mál 

hjónanna Helgu Sveinsdóttur og 
Einars Þórs Færseth, sem nýttu sér 
þjónustu staðgöngumóður á Indlandi 
til þess að ganga með barn fyrir sig, 
rataði í fjölmiðla. Barnið, sem hefur 
fengið nafnið Jóel Færseth Einars-
son, fæddist í nóvember á Indlandi 
og var veittur íslenskur ríkisborgara-
réttur á Alþingi fyrir jól. Jóel hefur 
þó ekki fengið íslenskt vegabréf til 
þess að komast til landsins. Ástæð-
urnar eru þær að ekki er hægt að 
staðfesta með íslenskum lögum að 
staðgöngumóðirin fari ekki með for-
ræði yfir barninu. 

Staðgöngumæðrun á Íslandi
Staðgöngumæðrun er ólögleg á 
Íslandi eins og á Norðurlöndunum. 
Íslensku hjónin, Helga og Einar, 
greiddu indversku staðgöngu-
móðurinni, Rekhu Rohidas Dham-
ne, 27 ára tveggja barna móður, 
300 þúsund íslenskar krónur fyrir 
að ganga með barnið fyrir sig. Sá 
kostnaður nam um tíu prósentum 
af heildarútgjöldum hjónanna fyrir 
allan kostnað við tæknifrjóvgun-
ina, fæðinguna og annan læknis-
kostnað. 

Þingsályktunartillaga var lögð 
fram á Alþingi í vikunni, þar sem 
lagt er til að sett séu lög hér á landi 
sem leyfa staðgöngumæðrun í vel-
gjörðarskyni. Umræður í mála-
flokknum á þingi hafa verið nokk-
uð áberandi á síðustu dögum, og 
var það ekki fyrr en nýlega sem 
skýrsla starfshóps um staðgöngu-
mæðrun frá árinu 2009, leit á ný 
dagsins ljós.

Ekki tímabært að svo stöddu
Guðlaugur Þór Þórðarson, þáver-
andi heilbrigðisráðherra, setti á 
fót starfshóp í janúar árið 2009, 
til þess að skoða siðfræðileg, lög-
fræðileg og læknisfræðileg álita-
efni varðandi staðgöngumæðr-
un hér á landi. Hópur inn komst að 
þeirri niðurstöðu að ekki væri tíma-
bært að svo stöddu að heimila stað-
göngumæðrun á Íslandi, af hinum 
ýmsu ástæðum, meðal annars vegna 
þess að undirbúningur löggjafar 
myndi líklega fela í sér talsverðan 
kostnað og við þær erfiðu efnahags-

aðstæður sem ríktu væri sennilega 
annað í heilbrigðisþjónustunni sem 
gengi fyrir. Einnig taldi hópurinn að 
mörgum siðferðislegum spurning-
um væri enn ósvarað hvað varðaði 
staðgöngumæðrun og rík áhersla 
var lögð á að almenn sátt myndi 
ríkja um málið. Hópurinn mæltist 
til þess að íslensk stjórnvöld fylgd-
ust með þróun mála á Norðurlöndun-
um og æskilegt væri að eiga samleið 
með þeim um hvort, hvenær og með 
hvaða takmörkunum staðgöngu-
mæðrun yrði leyfð hér á landi. 

Guðríður Þorsteinsdóttir, skrif-
stofustjóri í velferðarráðuneytinu 
og formaður vinnuhópsins, segir 
að þó að niðurstöðurnar hafi verið 
á þá leið að lagst var gegn lögleið-
ingu á staðgöngumæðrun á þeim 
tíma, hafi hópurinn þó hvatt til 
samfélagslegrar umræðu og að það 
yrði hugað vandlega að hagsmunum 
allra aðila sem að málinu koma. 

„Þeir aðilar eru náttúrlega mjög 
margir,“ segir Guðríður. „Þetta er 

ekki einungis spurning um að leyfa 
staðgöngumæðrun eða leyfa hana 
ekki. Það eru ennþá ótal spurning-
ar sem þarf að svara.“

Guðríður bendir þar á að það 
þurfi að liggja skýrt fyrir hvaða 
hópar eigi að geta nýtt sér stað-
göngumæðrun. 

„Það virðist ríkja almennt sam-
komulag um að það eigi einungis að 
leyfa staðgöngumæðrun í velgjörð-
arskyni. En samt sem áður þykir 
væntanlega eðlilegt að það sé greitt 
fyrir útlagðan kostnað, vinnutap og 
annað slíkt. Þá verður alltaf erfitt 
að draga mörkin.“ 

Erfitt að taka mið af öðrum löndum
Staðgöngumæðrun er leyfð í vel-
gjörðarskyni í Bretlandi og Hol-
landi. Engin löggjöf er til um stað-
göngumæðrun í Belgíu og í sumum 
ríkjum Bandaríkjanna er hún leyfð 
í velgjörðarskyni. Í Úkraínu er 

heimilt að kaupa sér þjónustu stað-
göngumóður sem myndi þá hagnast 
á því að ganga með barnið, sem og á 
Indlandi og í Ísrael. 

„Það er í raun ekki til nein löggjöf 
sem við getum tekið mið af og notað 
hér á landi. Það eru of fá fordæmi 
fyrir því sem við getum tekið mið 
af,“ segir Guðríður. Í tilviki íslensku 
hjónanna sem eru enn á Indlandi er 
um að ræða staðgöngumæðrun í 
hagnaðarskyni, en ekki í velgjörð-
arskyni eins og er í umræðunni hér 
á landi. „Auðvitað hefur fólk samúð 
með þessari fjölskyldu. En ef lög-
gjöf um staðgöngumæðrun verður 
undirbúin á Íslandi verður það að 
vera á öðrum forsendum.“ 

Á þeim tíma sem starfshópurinn 
vann skýrsluna var ekki talið tíma-
bært að leyfa staðgöngumæðrun, 

eins og fram hefur komið. En Guð-
ríður segir að ef ske kynni að frum-
varp til laga yrði lagt fram á þingi, 
myndi eflaust vera litið til þeirra 
landa þar sem staðgöngumæðrun 
er leyfð. 

Mörgum spurningum er enn 
ósvarað um þennan umdeilda mála-
flokk. Staðgöngumæðrun er álitið 
alvarlegt vandamál í mörgum ríkj-
um heimsins og hefur verið líkt við 
blöndu af mansali og vændi. Man-
sal í þeim skilningi að foreldrar 
eru að vissu leyti að kaupa sér 
barn, og vændi í þeim skilningi að 
staðgöngumóðirin selur aðgang að 
líkama sínum. En þótt misjafnar 
skoðanir séu á lofti í sam félaginu 
um staðgöngumæðrun og hvort 
eigi að leyfa hana hér á landi, er 
nauðsyn legt að skoða allar mögu-
legar hliðar á þessu flókna atriði 
er varðar mannréttindi á afar 
mörgum sviðum. 

S tjórn Tilveru, sam-
taka um ófrjósemi, 

er hlynnt staðgöngu-
mæðrun í góðgerðar-
skyni, það er ekki gegn 
greiðslu, að því gefnu 
að skýr og skynsam-
legur lagarammi verði 
settur um framkvæmd 
staðgöngumæðrunar. 
Að vera barnlaus gegn 
vilja sínum er erfitt 
tilfinningalega og oft 
mikið álag sem fylgir 
því, hvort sem um par 
eða einstakling er að 
ræða. Staðgöngumæðr-
un er ein möguleg lausn 
fyrir fólk sem ekki getur eignast börn samkvæmt hefðbundnum leið-
um. Vert er að taka fram að ekki hefur verið gerð skoðanakönnun 
meðal félagsmanna Tilveru um þeirra skoðun á staðgöngumæðrun.

Auðvitað hefur fólk samúð með 
þessari fjölskyldu. En ef löggjöf 
um staðgöngumæðrun verður 

undirbúin á Íslandi verður það að vera á 
öðrum forsendum.

Er staðgöngu-
mæðrun réttmæt?

MÓÐIR OG BARN Mikill meirihluti Íslendinga er 
fylgjandi lögleiðingu á staðgöngumæðrun.

Með staðgöngumæðrun er átt við þegar tæknifrjóvgun er fram-
kvæmd á konu sem hyggst ganga með barn fyrir aðra konu 

og láta það af hendi til hennar strax eftir fæðingu. Við staðgöngu-
mæðrun er fósturvísum með kynfrumum parsins sem ætlar að fá 
barnið að fæðingu lokinni ýmist komið fyrir í staðgöngumóður eða 
staðgöngumóðirin leggur til eigin eggfrumu en sæðisfrumur koma 
frá eiginmanni/sambýlismanni konunnar sem eiga að fá barnið eftir 
fæðingu. Margvísleg siðfræðileg álitamál koma upp við staðgöngu-
mæðrun. Aðalálitaefnið er móðerni barnsins, einkum í þeim tilvik-
um þegar fósturvísum með kynfrumum parsins sem fá á barnið 
eftir fæðingu er komið fyrir í staðgöngumóðurinni. Í meginreglum 
sérfræðinganefndar Evrópuráðsins um tæknifrjóvgun er gert ráð 
fyrir að kona sem fæðir barn skuli ætíð teljast móðir þess, án tillits 
til uppruna eggfrumnanna. Rétt þykir að leggja til að staðgöngu-
mæðrun verði óheimil.“  Heimild: Alþingi - Þskj. 184, 120. lþ, 154. mál.

■ HVAÐ ER STAÐGÖNGUMÆÐRUN? 

Reynir Tómas Geirsson, prófessor og yfirlæknir 
á kvennasviði Landspítalans, segir Helgu og 

Einar sennilega ekki fyrstu íslensku hjónin sem 
hafi nýtt sér staðgöngumæðrun sem úrræði til að 
eignast barn. Reynir Tómas er verndari Staðgöngu 
– stuðningsfélags staðgöngumæðrunar á Íslandi. 
Um 40 manns eru skráðir í félagið. 

„Það eru til hjón hér á landi sem hafa nýtt sér 
aðstoð staðgöngumóður. Og það hefur sennilega 
alltaf verið svo að konur hafi gengið með börn fyrir 
ættingja sína. Ég veit um dæmi þess að það hafi 
gerst á nýliðnum áratugum hér á Íslandi, þó að slík 
tilvik séu afar fátíð,“ segir Reynir Tómas. Hann segir að tilvik þar sem 
kona geti ekki gengið með börn sjálf sökum galla í legi séu sjaldgæf 
hér á landi. „Ef staðgöngumæðrun yrði að veruleika á Íslandi fyrir 
þessar örfáu konur sem um er að ræða, þá erum við að tala um eina 
konu á eins til tveggja ára fresti sem myndi nýta sér úrræðið.“ 

Reynir Tómas telur að aldrei myndi koma annað til greina en að 
leyfa staðgöngumæðrun í landinu einungis í velgjörðarskyni. „Sam-
félagið þarf að setja þrönga ramma í kringum málið til að byrja með. 
Svo getur auðvitað verið, í ljósi reynslunnar, að sá rammi breytist. En 
það verður tíminn að leiða í ljós.“ 

Reynir Tómas segir allt benda til þess að undirbúningur fyrir 
leg ígræðslur í konur frá leggjafa sé við það að verða að veruleika 
á Norður löndunum. „Það verður sennilega gerð tilraun á þessu ári 
og það er ekki ólíklegt að það verði valkostur líka.“ Hann segir að ef 
slíkar aðgerðir takist, þá munu margar af þeim konum sem hafa ekki 
fæðst með eða hafa misst leg, geta farið í legígræðslu í stað þess að 
fá staðgöngumóður. „Þá yrði úrræðið minna notað. En samt breytir 
það ekki því að með því að heimila staðgöngumæðrun í völdum tilvik-
um væri verið að hjálpa fáeinum meðborgum okkar að eignast barn 
með eigin kynfrumum, eins og flest okkar langar til að geta gert, og 
við myndum spara á því fé og erfiðar aðstæður, eins og þær sem nú 
hafa verið til umræðu vegna hjónanna sem fóru til Indlands,“ segir 
Reynir Tómas.

■ FÁAR KONUR MYNDU NÝTA SÉR ÚRRÆÐIÐ

DR. REYNIR TÓMAS 
GEIRSSON

■ SKÝR LAGARAMMI ER NAUÐSYNLEGUR

23,6%15,3%

61,2%

 Já, án skilyrða   Já, en ekki í hagnaðar-
skyni heldur eingöngu sem velgjörð   Nei

Staðgöngumæðrun
Spurt var: Á að leyfa staðgöngumæðrun 
á Íslandi?

Könnun Fréttablaðsins 19. janúar 2011

Einn af umdeildustu málaflokkum íslenskrar sam-
félags umræðu í dag er hvort beri að leyfa staðgöngu-
mæðrun hér á landi. Starfshópur komst að þeirri 
niðurstöðu að slíkt væri ekki tímabært en mikill 
meirihluti landsmanna vill láta lögleiða hana, ásamt 
fjölda þingmanna. Sunna Valgerðardóttir og Brjánn 
Jónasson skoðuðu fleiri hliðar þessa umdeilda máls. 

Mikill meirihluti landsmanna, um 85 prósent, vill leyfa staðgöngumæðrun hér 
á landi, samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. Þrír af hverjum fjórum sem 
vilja leyfa staðgöngumæðrun vilja ekki að hún verði heimiluð í hagnaðarskyni 
heldur aðeins sem velgjörð.

Alls sögðust 23,6 prósent þeirra sem afstöðu tóku vilja leyfa staðgöngu-
mæðrun án skilyrða. Um 61,2 prósent vilja leyfa staðgöngumæðrun, en 
aðeins sem velgjörð. Alls vilja 15,3 prósent ekki heimila staðgöngumæðrun.

Heldur fleiri konur vilja leyfa staðgöngumæðrun en karlar. Alls vildu 23,8 
prósent kvenna leyfa hana án skilyrða og 63,4 prósent sem velgjörð. Um 23,3 
prósent karla vildu leyfa staðgöngumæðrun án skilyrða og 58,8 prósent sem 
velgjörð.

Lítill munur er á stuðningi við að heimila staðgöngumæðrun eftir því hvaða 
flokk fólk segist myndu kjósa ef gengið yrði til kosninga nú. Þó vilja heldur 
færri stuðningsmenn Vinstri grænna heimila staðgöngumæðrun en stuðnings-
menn annarra flokka.

Umtalsvert fleiri í aldurshópnum 18 til 49 ára vilja heimila staðgöngu-
mæðrun en þeir sem eldri eru. Alls vilja 89,3 prósent yngri hópsins heimila 
staðgöngumæðrun en 77,9 prósent fólks 50 ára og eldra.

Hringt var í 800 manns miðvikudaginn 19. janúar. Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, og hlutfalls-
lega eftir búsetu og aldri. Spurt var: Á að leyfa staðgöngumæðrun á Íslandi? 
Alls tóku 88,5 prósent afstöðu. 

FLESTIR VILJA EINGÖNGU LEYFA STAÐGÖNGUMÆÐRUN SEM VELGJÖRÐ
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Kaffi Garður  Skútuvogi                                      
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A
usturríkismaðurinn 
Peter Habeler, sem 
er einn frægasti 
fjallgöngumaður 
heims, lét sig hafa 
það að sleppa fjall-

göngu dagsins þegar hann beið eftir 
símtali frá Fréttablaðinu. Hann er 
væntanlegur til Íslands í næstu 
viku og mun þá halda fyrirlestur 
í Háskólabíói. Blaðamaður Frétta-
blaðsins sló á þráðinn til hans.  

„Ég er frá Týról og ólst upp 
í fjöllunum, var sex ára gamall 
þegar ég byrjaði að klifra. Fyrst 
var ég auðvitað bara í Austurríki 
en svo færði ég mig upp á skaftið. 
Og var svo heppinn að kynnast frá-
bæru fólki, eins og til dæmis Rein-
hold Messner,“ segir Habeler en 
eftir að þeir Messner kynntust þá 
hófu þeir að klífa fjöll saman og 
settu markið fljótlega hátt. Þess má 
geta að Messner, sem er frá hinu 
ítalska Suður-Týról, er sömuleiðis 
vel þekktur fyrir afrek sín í fjall-
göngum. 

Langaði að gera eitthvað nýtt
„Markmið okkar varð að klífa alla 
hæstu tinda heims án þess að nota 
auka súrefni. Okkur langaði til að 
gera eitthvað nýtt,“ segir Habel-
er, sem undirbjó sig vel fyrir göng-
una og hafði til að mynda gengið 
á Gasherbrum, ellefta hæsta tind 
heims, án þess að nota súrefni. „Við 
vorum í fjallaklifri, fórum á skíði. 
Fjallamennskan snýst frekar um 
úthald en styrk. Samstarf okkar 
Messners gekk vel, ég hef aldrei 
kunnað við mig í stórum hópum í 
háfjallamennsku, fannst alltaf best 
að vera í tveggja til þriggja manna 
hópi. Þegar kom að Everestgöng-
unni vorum við lengi í fjallinu, til 
að aðlagast hæðinni.“

För Habelers og Messners vakti 
sem von var mikla athygli enda 
höfðu þær ályktanir verið dregn-
ar af fyrri reynslu Everestfara að 
það væri ekki hægt að klífa tindinn 
án þess að vera með súrefniskúta, 
mannslíkaminn myndi ekki þola 
súrefnisskortinn er komið væri 
ofarlega í fjallið. 

Almennt er talað um svokallað 
dauðasvæði (death zone á ensku) 
ofan við 7.500 metra yfir sjávar-
máli en Everest er 8.848 metrar á 
hæð sem kunnugt er. Félagarnir 
höfðu þó klifið án súrefnis ellefta 
hæsta fjall heims, Gasherbrum sem 
er ríflega 8.000 metrar á hæð.

Sálrænn þröskuldur
„Ég myndi segja að stærsta áskor-
unin við Everestgönguna á sínum 
tíma hafi verið sálræn. En við 
vorum með lækna í för sem trúðu 
því að við gætum þetta og við trúð-
um því sjálfir en við þurftum samt 
að yfirstíga sálrænan þröskuld. 
Tilraunir Breta á þriðja og fimmta 
áratugnum til að klífa Everest 
án súrefnis höfðu til dæmis allar 
mis lukkast,“ segir Habeler og 
bætir við að þeir hafi vitaskuld 
verið hræddir við afleiðingar súr-
efnislausrar göngu. 

Habeler og Messner félagi hans 
beittu annarri aðferð en var orðin 
viðtekin venja í háfjallaklifri á 
áttunda áratugnum og er raunar 
enn í dag. Þeir innleiddu alpastíl-
inn svokallaða í hjáfjallamennsku 
en í honum felst í stuttu máli að 
fjallgöngumenn ferðast létt og ná 
þannig að fara hraðar yfir. Hann 
er andstæða umsátursstílsins sem 
felur í sér töluvert stærri hópa 
göngumanna sem undirbúa göng-
una með því að setja upp línur og 
fleiri búðir og eru vel birgir af 
auka súrefni. 

Þeir félagar vörðu talsverðum 
tíma í hæðaraðlögun en þeir voru 
komnir í grunnbúðir Everest í 
marsmánuði. Fyrstu tilraun til að 
ná toppnum gerðu þeir 21. apríl en 
hún mistókst. Sú næsta var gerð 8. 
maí og hún heppnaðist, þeir náðu 
toppnum milli eitt og tvö daginn 
þann og aðeins klukkustund síðar 
var Habeler kominn niður í Suður-
skarð (South Col), þar sem fjórðu 

Stærsta afrekið að vera enn á lífi
Peter Habeler varð fyrstur manna til að klífa hæsta fjall heims, Everestfjall, án þess að reiða sig á auka súrefni. Það var árið 1978 
og afrekið færði honum frægð um heim allan. Sigríður Björg Tómasdóttir ræddi við Habeler um Everest, fjallamennsku og útivist.

AÐ LOKINNI GÖNGU Habeler (þriðji frá hægri) og Messner (lengst til vinstri) að lokinni göngunni fræknu á Evrest árið 1978. Þeir eru hér ásamt Edmund Hillary (annar frá 
vinstri) sem fyrstur kleif Everest árið 1953 ásamt Tenzing Norgay. Við hlið Hillarys er Oswald Oelz, læknir og fjallagarpur, sem fór á Everest vorið 1978 en notaðist við súrefni.

TINDURINN ER MARKMIÐIÐ
Peter Habeler er væntanlegur til landsins í næstu 
viku en þá mun hann halda fyrirlestur í Háskóla-
bíói sem ber heitið The summit is the goal, eða 
tindurinn er markmiðið. Í fyrirlestrinum mun 
Habeler meðal annars reifa gönguna frægu á Ever-
est og persónulega reynslu sína af því að halda lífi 
í hæð sem er flestum lífverum ofviða. Þegar hann 
og Reinhold Messner gengu á tindinn án súrefnis 
hafði það verið talið lífeðlisfræðilega ómögulegt að 
ná tindinum án viðbótarsúrefnis. 

Á undan fyrirlestri Habelers segir Tómas Guðbjarts-
son læknir frá nokkrum fjallaperlum íslenskum 
sem eru utan alfaraleiða en tiltölulega 
auðveldar uppgöngu og skila göngu-
görpum stórbrotnu útsýni. Tómas 
er einn af forsprökkum Félags 
íslenskra fjallalækna (FÍFL) sem 
stendur að heimsókn Habelers til 
Íslands í félagi við 66°Norður.

© GRAPHIC NEWS

Hæðarveiki er 
samheiti yfir 
sjúkdóma sem 
greinast í fólki í 
mikilli hæð og 
má rekja með 
beinum hætti til 
súrefnisskorts. 

Að klífa Everest er meðal erfiðustu líkamlegu þolrauna 
sem hægt er að framkvæma. Flestir fjallgöngumenn 
sem fara hærra en 7.600 metra yfir sjávarmál eða upp í 
dauðasvæðið svonefnda (e. death zone) Líða fyrir súr-
efnisskortinn og þurfa að reiða sig á auka súrefni.

Loft inniheldur 21% 
af súrefni en á toppi 
Everest er súrefni um 
þriðjungur þess sem 
það er við sjávarmál.

HACE – Háfjallaheilabjúgur. Skortur 
á súrefni getur valdið því að hjartað fer 
að slá allt að 140 sinnum á mínútu til að 

auka hringrás súrefnisríks 
blóðs. Litlar æðar í 

hvelatengslum heil-
ans geta farið að leka 
og valdið heilabjúg. 
Lífshættulegur 
sjúkdómur.

Háfjalla-
lungna-
bjúgur 
(HAPE). 
Vökvi lekur 
úr háræð-
um inn í 
lungna-
blöðrur. 
Lífshættu-
legur 
sjúkdómur. 

Kal: Ískryst-
allar myndast 
í frumum, 
æðum, vöðv-
um, sinum og 
taugum og 
geta orsakað 
drep í útlimum 
og andliti.

Klifra hátt, sofa lágt Fjallgöngumenn laga sig að þynnra lofti með því að venja 
sig hæðinni í þrepum, koma upp búðum í fjallshlíðum og fara niður að grunn-
búðum reglulega áður en haldið er alla leið á toppinn.

7.500m

30%

5.500m

50%

Sjávarmál

100%

Blóðtappi Vökvatap 
og blóðþykknun getur 
myndað kekki sem 
geta valdið blóðtappa 
í æðum og heila 
sem getur endað í 
heilablóðfalli.

Háræð-
ar sem 
mynda net 
umhverfis 
lungablöðru.

Heimildir: British Medical Association, Royal Geographical Society

Blóðflæði

Lungna-
blaðra

AÐ LIFA AF DAUÐASVÆÐIÐ Á EVEREST

búðir Everest-leiðangra eru yfirleitt 
í 7.900 metra hæð. Það var hraða-
met á þessari leið, sem yfirleitt 
tekur nokkra klukkutíma að fara. 

Sló hraðamet
Habeler segir að einn mikilvæg-
asti lykillinn að góðum árangri 
hans sem fjallamanns hafi verið 
félagar hans. „Það er mjög mikil-

vægt að klifra með góðum félaga, 
sem getur hvatt mann áfram ef 
eitthvað kemur upp á og sömuleið-
is þarf maður sjálfur oft að vera 
í þessu hlutverki,“ segir Habeler, 
sem auk þess að klífa Everest án 
súrefnis gekk á fjögur önnur fjöll 
sem eru hærri en 8.000 metrar, 
sömuleiðis án súrefnis, Cho Oyu, 
Nanga Parbat, Kangchenjunga 

og Gasherbrum. Hann sló einnig 
hraðamet í torfærum klifur leiðum á 
borð við norðurvegg Eiger-fjalls.

„Kangchenjunga var erfiðasti 
leiðangurinn,“ segir Habeler, sem 
reyndi við fleiri tinda sem eru 
hærri en 8.000 metrar án árangurs. 
„Ég komst til dæmis mjög nálægt 
toppnum á K2 [öðru hæsta fjalli 
heims] en varð að snúa við vegna 
veðurs. Yfirleitt var það veðrið sem 
setti strik í reikninginn í þessum 
fjallgöngum sem ekki enduðu á 
toppnum. En það er eitt sem er mjög 
mikilvægt í fjallamennsku og það 
er að kunna að snúa við, halda ekki 
að maður geti allt. Og við gerðum 
það nokkrum sinnum, snerum við 
vegna þess að það var of hvasst eða 
við ekki nægilega sterkir. Stundum 
hins vegar er fjallið í góðu skapi og 
leyfir manni að komast upp.“

Ný sýn á heiminn 
En hvaðan kemur þessi löngun 
fólks til að klífa fjöll? „Það er eitt-
hvað dulúðlegt við fjöllin, og gaman 
að komast upp á þau og fá um leið 
nýja sýn á heiminn. Þetta hugs-
aði ég alltaf þegar ég var lítill og 
byrjaðar að klífa fjöll, mig lang-
aði svo að sjá heiminn betur. En 
fjall göngur eru líka mjög góðar 
fyrir líkamann, þær styrkja vöðva 
og æðar, við fáum líka meira súr-
efni, ég held að í 2.500 metra hæð 
gleymi maður öllum vandamál-
um,“ segir Habeler, sem segir sál-
rænan styrk mikil vægan í fjall-
göngum. „Ég tek samt ekki undir 

þau sjónar mið að fjallaklifur sé allt 
í hausnum, maður verður líka að 
vera með sterka fætur og gott þol,“ 
segir Habeler, sem enn heldur sér í 
mjög góðu formi með því að ganga 
á skíðum. „Ég fer í eins til fimm 
tíma göngur, set skinn undir skíðin 
og tek þau af til að renna mér niður. 
Þetta er mjög góð leið til að halda 
sér í formi og halda sér grönnum,“ 
segir Habeler, sem verður 69 ára á 
þessu ári.

Habeler var kominn með rétt-
indi sem fjallaleiðsögumaður og 
skíðaþjálfari 21 árs gamall og hann 
vann sem slíkur í Bandaríkjunum 
og víðar. Árið 1972 stofnaði hann 
sinn eigin skóla í heimabænum 
Mayrhoven í Austurríki og er hann 
enn starfræktur undir stjórn sonar 
hans. „Það eru forréttindi að starfa 
við það sem maður hefur áhuga á 
og ég hef verið svo heppinn að geta 
gert það,“ segir Habeler, sem hefur 
farið með ferðamenn í fjallaleið-
angra út um allan heim, komið 60 
til 70 sinnum til Nepals svo dæmi 
séu tekin. „Við förum í grunnbúðir 
Everest og skoðum mannlífið í land-
inu, ég hef aldrei farið með hópa í 
háfjallaleiðangra,“ segir Habeler, 
sem setur ekki Everest-gönguna 
frægu efst á blað þegar hann er 
beðinn um að nefna afrek lífs síns. 

„Það er afrek lífs míns að hafa 
ferðast út um allan heim og farið 
á svona marga tinda og vera enn á 
lífi, geta enn notið þess að vera til 
og fara á skíði og sinna fjölskyld-
unni,“ segir Habeler að lokum.
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Fyrsta platan sem ég eignaðist, í 
Kaupfélaginu á Reyðarfirði þegar 

ég var fjögurra ára, var Colour by 
Numbers með Culture Club og ég hlusta 
ennþá á hana. Hún er alveg frábær, það 
er ekkert flóknara,“ segir Bóas Hall-
grímsson, söngvari rokksveitarinnar 
Reykjavík. „Boy George er með ein-
staklega flotta rödd og svo er hann svo 
flottur með augnblýant og maskara. Það 
var svo ögrandi að sjá karlmann í svona 
múnderingu að ég sannfærði mömmu um að þessa plötu 
yrði ég hreinlega að eignast.“

Ímynd hins harða rokkara hefur lengi loðað við Bóas, 
en hann segist þó aldrei hafa verið feiminn við að hlusta 
á hverja þá tónlist sem honum þóknast. „Ég hef hlustað 
á alls konar væmið dót, eins og til dæmis söngkonuna 
Sade, en ég kem úr svo umburðarlyndri fjölskyldu að ég 
hef aldrei kunnað að skammast mín fyrir áhugamálin. 
Það kemur fyrir að fólk hlær að mér en ef maður er bara 
nógu öruggur með sjálfan sig hefur það engin áhrif,“ segir 
Bóas.

Hreifst af maskaranum
Bóas Hallgrímsson, söngvari rokksveitarinnar Reykjavík

Ú ff. Ekki segja neinum, en ég fíla 
Melanie,“ segir hinn eitilharði tón-

listarmaður Hlynur Áskelsson, öðru 
nafni Ceres 4, og bætir við að hann hafi 
stolist í plötur gömlu hippasöngkonunn-
ar, sem flutti meðal annars lögin Brand 
New Key og Lay Down (Candles in the 
Rain) auk vinsællar útgáfu af Ruby 
Tuesday þeirra Rolling Stones-liða.

„Og fyrst ég er að opna mig get ég svo 
sem viðurkennt aðdáun mína á Barry Manilow í leiðinni. 
Ég sá oft myndbönd með honum í þættinum Skonrokki 
á sínum tíma og það var eitthvað við bleika kinnalitinn. 
Hann á stað í hjarta mér, þótt það sé ekki mjög pönkað.“

Eitthvað við kinnalitinn
Hlynur Áskelsson

Þetta er snúið. Ég hef grun um að ekk-
ert kallist „forboðið“ á okkar laus-

ungartímum. Hér áður fyrr var almenn 
samstaða um hvað væri svo hallæris-
legt að það verðskuldaði fordæmingu 
sam félagsins. Nú þætti þetta dónaskap-
ur og til marks um skort á umburðar-
lyndi. Svona hnignar öllu,“ segir Karl 
Th. Birgisson fjölmiðlamaður, spurður 
um sínar laumunautnir í tónlist.

Hann getur þó rifjað upp dæmi um slíkt úr fortíðinni. 
„Á unglingsárum stalst ég mikið til að hlusta á hljómsveit 
sem hét Skyy og skartaði meðal annars klassíska gítar-
leikaranum John Williams og bassaleikaranum Herbie 
Flowers. Þar var blandað saman klassík, rokki og djassi 
á ótrúlega hugmyndaríkan hátt. Þetta þótti yfirgengilega 
hallærislegt og vinur minn Andrés Magnússon stríðir 
mér enn á þessu við hvert tækifæri, en hann var að vísu á 
þessum árum upptekinn við að skafa að innan á sér eyrun 
með þungarokki, sem ætti að banna,“ segir Karl.

Hann segir þessa reynslu hafa kennt sér að fara laumu-
legar með takmarkalausa aðdáun sína á tveimur öðrum 
söngvurum sem þóttu ekki par fínir, amerísku kántrí-
boltunum Jim Reeves og John Denver. „Reeves er með 
næstflottustu rödd sem Ameríka hefur alið, flottari en 
Sinatra en skrefi á eftir Presley, og enginn fangar amer-
íska sveitasíðrómantík betur en Denver. Þetta fór ég 
náttúr lega með eins og mannsmorð á þessum viðkvæma 
aldri, en játa glaður núna. Hin seinni árin hef ég sérstak-
lega gaman af að setja hljómsveitina Sailor á fóninn. Full-
komið froðupopp, en alger apaheilaskemmtun. Þar set ég 
reyndar mörkin. Kærastan hefur reynt að láta mig hlusta 
á eitthvað sem heitir Michael Bublé. Nafnið eitt segir alla 
söguna. Það hlustar enginn karlmaður með sjálfsvirðingu 
á slíkt. Nema kannski Andrés í laumi.“

Fór með eins og mannsmorð
Karl Th. Birgisson fjölmiðlamaður

Tónlistarmaðurinn og plötusnúður-
inn Kristinn Gunnar Blöndal, sem 

einnig gengur undir nafninu KGB, seg-
ist ekki vita lengur hvað flokkist undir 
laumunautnir í tónlist og hvað ekki.

„Ætli ég sé ekki bara orðinn samvisku-
laus í þessum málum,“ segir hann, en 
viðurkennir þó aðdáun sína á laginu Lífið 
er lag sem hljómsveitin Módel flutti í 
undankeppni Eurovision árið 1987. Lagið 
hafnaði í öðru sæti keppninnar á eftir 
sigurlaginu Hægt og hljótt eftir Valgeir Guðjónsson, sem 
tryggði Íslandi 16. sætið í lokakeppninni í Belgíu um vorið.

„Ég fílaði þetta lag mjög vel á sínum tíma og geri það enn, 
þetta hefur verið fast í hausnum á mér ansi lengi. Einn helsti 
kostur þess er sá að það er hægt að syngja svo margt í stað-
inn fyrir „Lífið er lag“, til dæmis „Förum af stað!“ eða „Allir 
í bað!“. Ég geri það oft við dóttur mína,“ segir Kristinn 
Gunnar. Hann nefnir líka auglýsingalag fyrir hlaupbangsa 
(gummibears), sem var upphaflega eftirlætislag dóttur hans 
en hefur einnig unnið sér sess í huga tónlistarmannsins. 
„Það var kvöl og pína að heyra þetta aftur og aftur, algjör 
viðbjóður, en eftir þúsund hlustanir er ég byrjaður að sjá 
ýmislegt í laginu og kann nokkuð vel við það. Skrítið.“

Allir í bað!
Kristinn Gunnar Blöndal, tónlistarmaður og plötusnúður

Laumunautnir tónlistarinnar
Flestir eiga sér einhverjar laumunautnir, eða „guilty pleasures“ upp á ensku, varðandi tónlist og halda upp á ákveðin lög eða tón-
listarmenn sem almennt þykja ekki mjög töff. Kjartan Guðmundsson bað nokkra um að koma út úr skápnum með sínar nautnir.

Rebekka Bryndís Björnsdóttir, með-
limur í hljómsveitinni Hjaltalín, 

segist nánast aldrei skammast fyrir þá 
tónlist sem hún hlustar á. Hún viður-
kennir þó að það sé ekki algilt. 

„Lagið Gasolina með Daddy Yankee 
er ein af mínum helstu laumunautnum. 
Mér finnst það í alvörunni gott lag,“ 
segir Rebekka. 

Gott lag í alvörunni
Rebekka Bryndís Björnsdóttir, hljómsveitinni Hjaltalín

Ég er nú yfirleitt fyrir tregafullar 
og flóknar tónsmíðar eða ljóðræna 

söngvaskáldatónlist,“ segir Yrsa Þöll 
Gylfadóttir rithöfundur. 

Hún segist þó einnig kunna vel 
að meta sálartónlist. „Undir hana 
flokkast heil mergð af misgóðum og 
mismetnaðar fullum lagasmíðum, sumar 
hverjar algjör listaverk og aðrar ódýr-
ari, sem rembast svolítið við að vera 
kynþokkinn holdi klæddur. Ætli mín syndsamlega sæla 
sé ekki einmitt af þessum toga, en það er lagið Sign Your 
Name með Terence Trent d‘Arby. það er eitthvað sexí við 
þetta lag, en um leið mjög hallærislegt,“ segir Yrsa.

Sexí og hallærislegt
Yrsa Þöll Gylfadóttir rithöfundur

■ DADDY YANKEE■ TERENCE TRENT D‘ARBY ■ BARRY MANILOW

■ MÓDEL ■ CULTURE CLUB

■ JOHN DENVER



einfaldlega betri  kostur

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

sendum um allt landBjóðum uppá 
vaxtalaust 

lán til 6 mánaða

kaffi

ÚTSALA - ÚTSALA©
 IL

V
A

 Ís
la

n
d

 2
0

11

KITCHEN. Hitabrúsi stál. 
0,5 ltr. Verð 1.495,- NÚ 1.195,-
0,75 ltr. Verð 1.995,- NÚ 1.595,-
1 ltr. Verð 2.495,- NÚ 1.995,-

COATHANGER.
Herðatré hv/sv. 4 stk. í pakka.
Verð 795,- NÚ 495,-

KOCHI. Motta. Ýmsir litir. 
100% bómull. 140x200 cm.
Verð 8.900,- NÚ 5.900,-

VANNES. Stóll antík hv./ofin seta.
Verð 13.500,- NÚ 9.500,-

DULTON. Mjó kommóða m.10 skf.
á hjólum. 95,5x39,5x31 cm. 
Verð 44.900,- NÚ 29.900,-
Fæst einnig í hvítu.

DREAM. Sæng tvíbreið.
220x230cm. 80% andadúnn 
20% andafjaðrir.
Verð 14.995,- NÚ 7.495,-

EASY. Fellikollar.
Verð 995,-/stk  NÚ 695,-/stk

TUB. Bali málm.
Verð 2.995,- NÚ 1.495,-

LOUIS. Blaðagrind m/hönkum. 
Verð 4.995,-/stk  NÚ 3.995,-/stk

DOOR KNOCKER. Dyrahamar.
17 cm. Verð 2.495,- NÚ 1.695,-
22 cm. Verð 2.995,- NÚ 1.995,-

CAKE CUP. Kökuform 60stk.
Verð 895,-/stk   NÚ 495,-/stk

A.M HYLLEBORG. Málverk. 55x55 cm. Verð 11.995,- NÚ 5.995,-
SARA. Málverk, 70x90 cm. 29.900,- NÚ 5.980,- LILLY. Málverk 
Búdda, 90x120cm. Verð 39.900,- NÚ 19.995,- BUTTERFLY. Fiðrildi. 
65x65 cm. Verð 3.995,- NÚ 1.995,-

GALLERÝ SPRENGJA

AKAWA. Stóll hár m/örmum, 
krómgrind. H96 cm.
Verð 59.900,- NÚ 29.900,-

LIFT. Grjónapúði. Ýmsir litir.
Verð 12.900,-/stk  NÚ 8.900,-/stk

REBELO.
Skál, leir. Ýmsir litir. 27x25cm
Verð 2.495,-/stk  NÚ 1.745,-/stk

LADO. Hægindastóll. 
Ofinn, svart bast. H95 cm.
Verð 49.900,- NÚ 24.900,-

MARSEILLE.
Sápur. 300 ml.
Verð 1.995,- 
NÚ 1.195,-
Sápur. 500 ml.
Verð 2.995,- 
NÚ 1.795,-

BASKET.
Filtkarfa. 35x45 cm. Ýmsir litir. 
Verð 5.995,-/stk  NÚ 3.995,-/stk

SILENCE BASIC DREAM. 
120x200 cm. Verð 99.900.-

NÚ 59.900,-

40%
afsláttur

sparið 
40.000.-

50%
afsláttur

30%
afsláttur

20%
afsláttur

30%
afsláttur

60%
afsláttur

70%
afsláttur

80%
afsláttur

50%
afsláttur

Panini m/osti, 
kjúklingaskinku,
papriku, rauðlauk
og salati. 

Verð 690,-

50%
afsláttur

20%
afsláttur

40%
afsláttur 
af  öllum 

MARSEILLE 
vörum



30  22. janúar 2011  LAUGARDAGUR

V
ið í Hellvar lukum við 
upptöku á nýrri plötu 
fyrir jól og það er 
verið að hljóðblanda 
hana núna,“ segir 
Heiða og yljar sér á 

sojalatte-bollanum sem hún pant-
ar sér á hverfiskaffihúsinu C is 
for Cookie. „Platan heitir Stop that 
noise og fyrsta lagið af henni fer í 
spilun á Rás tvö næsta þriðjudag.“ 
Á þriðjudaginn er afmælisdagur 
Heiðu, sem verður fertug, og ætlar 
Rás tvö að halda upp á afmælisdag-
inn með henni, spila lög með Heiðu 
sem hefur verið viðloðandi íslenska 
tónlistarsenu yfir tuttugu ár, nú síð-
ast með hljómsveitinni Hellvar.

„Það er frábært að þeir ætli að 
halda upp á afmælið mitt, við frum-
flytjum lagið klukkan tíu um morg-
uninn,“ segir Heiða. „En svo ætla 
ég að bjóða vinum mínum í keilu 
síðdegis, og biðja þá helst að koma 
í furðufötum. Ég er ekki kökuboða-
manneskja og þaðan af síður lang-
aði mig að leigja sal fyrir veislu og 
ég fór bara hugsa hvernig veislu 
mig langaði að vera boðin í – þetta 
var niðurstaðan.“

Fyrir utan Hellvar-plötuna er 
Heiða með ýmislegt á prjónunum 
– og ekki allt tengt tónlist. „Ég er að 
leggja lokahönd á meistara ritgerð 
í heimspeki og þar er ég að skrifa 
um verufræði Heideggers, um hans 
aðferð til að reyna að fá manninn til 
að festast ekki í klisjum og hugsa,“ 
segir Heiða, sem fór í heimspeki 
eftir stúdentspróf en tók sér langt 
hlé frá námi þegar hljómsveitin 
Unun hafði í sem mestu að snúast 
og hefur verið misiðin við námið 
síðan. „Þess vegna er ég að klára 
masterinn fertug en ekki 26 ára.“

Stefnt er að því að nýja Hellvars-
platan komi út í mars en fyrir utan 
hana er Heiða að undirbúa trúbador-
plötu. „Ég á nóg af efni í góða trú-
badorplötu og vonast til að gefa 
hana út á þessu ári. Það er kannski 
þetta sem gerist þegar maður verð-
ur fertugur, maður fer að skilja að 
það þýðir ekki að hafa allt efnið 
ofan í skúffum, maður verður setja 
í fertugasta gírinn.“

Eðlilegast að semja tónlist
Það er samt ekki hægt að segja 
annað en að Heiða hafi komið ýmsu 
frá sér í gegnum tíðina. „Ég hef 
samt aldrei hugsað þá hugsun að 
mig langi að verða tónlistarkona, 
það er bara það eðlilegasta sem ég 
geri að búa til tónlist. Að semja, 
taka upp og flytja tónlist, það er 
mitt náttúrulega ástand,“ segir 
Heiða og hlær. 

Heiða fékk fyrsta gítarinn sinn 
að gjöf fyrir vel heppnuð samræmd 
próf árið 1987. Sama ár stofnaði 

hún sína fyrstu hljómsveit, Útúr-
dúr. Þar með var ferillinn haf-
inn. Árið 1994 sló Heiða í gegn 
sem söngkonan í hljómsveitinni 
Unun en eftir að sú sveit lagði upp 
laupana hefur hún bæði gefið út 
sólóplötur og með hljómsveitum. 
Hljómsveitin Hellvar var stofn-
uð í Berlín árið 2004 af Heiðu og 
Elvari Geir Sævarssyni, mann-
inum hennar. „Við kynntumst á 
Gamla Garði 1998. Þangað flutti 
ég eftir að Unun hætti og tók upp 
þráðinn í heimspekináminu en 
Elvar var líka að læra heimspeki.“ 
Tónlistin var sameiginlegt áhuga-
mál þó að smekkurinn hafi reyndar 
ekki verið alveg sá sami. 

„Elvar heldur mikið upp á Metall-
icu en mér fannst aldrei neitt varið 
í þungarokk, fannst það alltaf hold-
gervingur einhvers hallærisleika. 
Hann byrjaði nú samt með mér og 
nú er þungarokksvígið fallið hjá 
mér, ég er búin að taka Metallica í 
sátt. Síðasta tónlistarvígið hjá mér 
er óperur, ég skil þær ekki,“ segir 

Heiða sem lifir og hrærist í tónlist 
og hlustar á velflest milli himins 
og jarðar.

Á ekki iPod
„Ég er misdugleg að kynna mér 
nýja tónlist, en tek skorpur inn á 
milli.“ Plötuspilarinn er stofustáss 
á heimilinu en geisladiska hlust-
ar Heiða aðallega á í ferða geisla-
spilaranum sínum. Hvað með iPod? 
„Ég á ekki iPod og langar ekki í 
iPod. Ég vil hlusta á heilar plötur, 
ekki lög. Ég trúi því að hvert lag sé 
sett í ákveðið samhengi og lagið á 
undan og eftir geti haft heilmikil 
áhrif á það. Mér finnst ipod vera 
enn ein birtingarmynd ADHD-kyn-
slóðarinnar sem ég rétt slapp við 
að tilheyra, kynslóðar sem lifir við 
stöðugt áreiti og á mjög erfitt með 
að halda athyglinni,“ segir Heiða og 
upplýsir að heima hjá henni sé held-
ur ekki horft á sjónvarp, til að forð-
ast auglýsingar. „Ég hef ekki áhuga 
á því að láta auglýsingar dynja á 
heimilinu en við horfum oft á bíó-

myndir saman,“ segir Heiða en þau 
Elvar eiga níu ára strák sem fær að 
hafa tækið inni hjá sér. 

Heiða og fjölskylda fluttu síðasta 
haust aftur til Reykjavíkur eftir 
nokkurra ára búsetu í Keflavík, 
bænum þar sem Heiða átti heima 
frá níu ára aldri þar til framhalds-
skóla lauk. „Við erum búin með 
Keflavík í bili,“ segir Heiða, sem 
er hæstánægð með að vera flutt 
enda mikil miðbæjarmanneskja. 
Kaffihúsið C is for Cookie er í 
miklu uppáhaldi. „Það er svo gott 
að koma hingað, þetta er líka svo 
einfalt, minnir á Berlín,“ segir hún 
en borgin sú hefur verið í algjöru 
uppáhaldi síðan fjölskyldan dvald-
ist þar veturlangt.“

Engar málamiðlanir
Hljómsveitin Hellvar hefur spil-
að utanlands nokkrum sinnum 
undanfarin ár og segir Heiða það 
nauðsynlegt að spila stundum við 
aðra áhorfendur en íslenska. „Það 
er ekki gaman að spila fyrir sama 

fólkið aftur og aftur, maður vill fá 
nýtt fídbakk og þess vegna förum 
við út. Yfirleitt fáum við ekki 
mikinn pening fyrir vikið en stund-
um er selt inn og svo tökum með 
okkur geisladiska og seljum,“ segir 
Heiða sem segir óskastöðuna vissu-
lega vera þá að lifa af tónlistinni, 
þó ekki hafi það gerst enn. „Það 
hefur ekki verið þannig en ég ætla 
ekki að útiloka að það gerist. En ég 
er ánægð með að hafa aldrei gert 
málamiðlanir. Ég tók þá meðvituðu 
ákvörðun að gera tónlist nákvæm-
lega eins og ég vil hafa hana og ef 
ég lifi ekki af því þá redda ég því 
bara öðruvísi,“ segir Heiða, sem fer 
á fullt í atvinnuleit þegar meistara-
ritgerðin er komin í hús. „Vonandi 
finn ég eitthvað tónlistartengt. 
Annars er ég mjög lítið fyrir að 
skipuleggja hlutina í þaula, ég held 
að maður missi af skemmtilegum 
tækifærum ef maður einblínir um 
of á eina braut. Ég hef meiri trú á 
því að láta lífið koma mér á óvart,“ 
segir Heiða að lokum.

Geri tónlist eftir mínu höfði
Tónlistarkonan Heiða ætlar að halda upp á fertugsafmælið sitt í næstu viku með keiluferð í grímubúningi. Afmælisárið verður 
viðburðaríkt hjá Heiðu en verið er að leggja lokahönd á nýjustu plötu hennar og hljómsveitarinnar Hellvar, auk þess sem hún 
stefnir á að gera trúbador-plötu og verða meistari í heimspeki. Sigríður Björg Tómasdóttir hitti hana yfir kaffibolla.

HEIÐA Ætlar að setja í fertugasta gírinn á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



matur
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

Grænmetisparadís á jörðu

Án glútens
Hjónin Tina og Sigurjón sneiða hjá glúteni í matar-
æði sínu. Vöfflur eru einn vinsælasti rétturinn. BLS. 6

janúar 2011

Matarmenning hvers lands hefur 
mikið að segja um upplifun ferða-
mannsins. Fyrir grænmetisætur 

getur verið erfitt að fara til landa sem þekkt 
eru fyrir kjötmikla rétti, eins og til dæmis 
Þýskaland og Argentínu en önnur lönd eru 
hreint himnaríki fyrir þá sem vilja aðeins 
grænmeti.

Singapúr 
Eyríkið í Suðaustur-Asíu býður upp á fjölda 
grænmetisstaða, allt frá litlum stöðum á 
erilsömum götumörkuðum til fágaðra veit-
ingastaða. Í Singapúr er hægt að fá það 
besta úr matarmenningu margra landa, 
Malasíu, Suður-Indlands og Kína. Lonely 
Planet mælir sérstaklega með matargerðar-

list sem kennd er við Nyonya eða Peran-
aka sem er rík af sítrónugrasi, tamarind, 
galangali og kókosmjólk. Rétturinn laksa 
lemak, sterk kókos-núðlusúpa, þykir sér-
lega áhugaverður. 

Hvar er að finna bestu græn-
metisrétti heimsins? Vefsíðan 
Lonelyplanet.com hefur tekið 
saman sjö frábæra áfangastaði í 
fyrir grænmetisætur.

Lystugt hráfæði
Doktor Sigurlína Davíðsdóttir er ein þeirra 
sem hefur gengið hrá fæði á hönd. Hún 
segir hráfæði síst dýrara en annað.
BLS. 2

FRAMHALD Á SÍÐU 4

ÚTSALA ÖLL RAFTÆKI Í ELDHÚS OG 
ÞVOTTAHÚS Á ÚTSÖLU

Sýningareintök og útlitsgallað með miklum afslætti

Ofnar, helluborð og háfar með allt að 50% afsl.
Candy þvottavélar - verð frá kr. 79.990

Blomberg uppþvottavélar - verð frá kr. 89.990
Severin smátæki með allt að 33% afslætti og margt fleira

Sjálfvirkar Saeco kaffivélar frá kr. 49.990
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Nammi 
namm!

Ég þekkti mann sem hafði verið á hrá fæði 
árum saman og gaf mér af og til að 
smakka. Mér fannst það gott. Hann var 

vel á sig kominn á fullorðinsárum og ég ákvað 
að mig langaði til að verða svona líka. Það réði 
úrslitum.“ Þannig lýsir Sigurlína Davíðsdótt-

ir, prófessor við Háskóla Íslands þeirri hugarfarsbreytingu 
sem átti sér stað árið 2002 er hún ákvað að gerast hráfæð-
isæta. „Þegar ég var búin að prófa hráfæðið í viku fann ég 
að það bar í sér svo mikla vellíðan að mig langaði ekkert til 
baka.“ 

Sigurlína kveðst alin upp á venjulegum sveitamat og mikl-
um fiski og orðið gott af. „Síðan var ég grænmetisæta í mörg 
ár en það var ný og frábær upplifun að hætta að sjóða græn-
metið.“

Kássa úr hráum rótarávöxtum og hnetum og kæfa úr 
ólívum, lárperum og kryddi eru dæmi um rétti Sigurlínu. 
Hún telur hráfæði síst dýrara en annað og kveðst að jafnaði 
verja 15-20 mínútum á dag í matreiðslu. Hámarkshitastig við 
matargerðina er 45-48°C. „Markmiðið er að ensímin hald-
ist óskert og líkaminn nýti sem minnsta orku til að melta en 
þess meiri til viðhalds og viðgerðar,“ upplýsir hún.

Sigurlína hefur þýtt bókina 12 spor til hráfæðis og telur auð-
velt fyrir fólk að verða sér úti um þekkingu á slíkri matreiðslu. 
Þegar hún fer í veislur kveðst hún langoftast taka nesti með 
sér og gjarnan gefa öðrum að smakka. „Flestir þiggja það og 
verða alveg hissa þegar maturinn er ætur!“ - gun

SUSHIBÚÐIN

VÆNA KLÍPU TAKK
Ragnheiður Tryggvadóttir

SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:

matur kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði 
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Roald Eyvindsson og Sólveig Gísladóttir 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Nordicphotos/getty 
Pennar: Gunnþóra Gunnarsdóttir, Júlía Margrét Alexandersdóttir, 
Ragnheiður Tryggvadóttir Vera Einarsdóttir Ljósmyndir: 
Fréttablaðið Auglýsingar: Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is

BER Í SÉR VELLÍÐAN
Sigurlína reynir jafnan að eiga hráefni í þessa köku sem hún á hugmyndina að og getur gert með litlum fyrirvara. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

1 bréf möndlur (bestar líf-
rænar)
Tæpur bolli rúsínur
1-2 bollar frosin bláber
Maukið möndlur og rúsín-
ur saman í matvinnsluvél 
og setjið í botn á köku-
diski. Þekið botninn vel með 
frosnu bláberjunum. 

SÚKKULAÐIFYLLING
1 krukka kókosolía
Jafnmikið magn af agave-
sírópi eða hunangi og af 
kókosolíunni
Jafnmikið magn af góðu 
kakói.

Bræðið kókos-
olíuna við lágan 
hita, til dæmis 
með því að setja 

krukkuna ofan í heitt vatn. 
Blandið sírópinu og kakóinu út 
í og þeytið vel. (Handþeytari 
dugar). Hellið fyllingunni yfir 
berin. Þar sem þau eru fros-
in, storknar súkkulaðið strax 
og hægt er að borða kökuna 
fljótlega.

HRÁFÆÐISÞEYTIRJÓMI
Leggið ca einn bolla af kasjú-
hnetum í bleyti í tvo tíma 

eða svo. Setjið þær í 
blandara með nógu 
af vatni til að úr verði 

hæfilega þykkur rjómi.

Bætið nokkrum 
döðlum og kannski 

smávanillu út í til að fá 
bragð. Þetta geymist í ísskápn-
um í viku eða svo.

GÓMSÆT EN EINFÖLD BLÁBERJAKAKA

Sushibúðin í Glæsibæ opnaði 1. desem-
ber á þessu ári. Þar fæst allt til sushi-
gerðar bæði fyrir byrjendur og lengra 
komna. Þar má til dæmis finna gott úrval 
af frystivöru bæði fyrir nigiri- og maki-
rúllur, meðal annars nokkrar gerðir af 
flugfiskahrognum. Þá má einnig fá öll 
hefðbundin hráefni á borð við grjón, nori, 
wasabi, japanskt majónes og sojasósu.

Í Sushibúðinni er einnig selt úrval af 
leirtaui til að bera sushi fram á. Auk þess 
er hægt að glugga í sushibækur og fá 
hugmyndir fyrir sushigerðina.  

Eigandi búðarinnar, Herdís Rúnars-
dóttir, hafði gengið með hugmyndina í 
maganum í nokkurn tíma. Hún hefur 
sjálf unun af shushi, finnst það bæði fal-
legt og bragðgott. Eftir að hún sótti námskeið hjá Zuzushi, sem haldið var í Turninum, komst hún 
að því að hinn almenna sushiaðdáanda vantaði stað þar sem hann gæti nálgast sérhæfðar sushi-
vörur sem ekki fást í venjulegum matvöruverslunum. Herdís segir viðskiptavini sína vera af 
mjög breiðum aldurshópi og því ljóst að áhugi á sushi er sífellt að aukast.

Allt til sushigerðar

Maður verður víst ekki bara feitur af bjúg-
um og kjöti heldur líka flón! Þetta full-
yrða dýrin í Hálsaskógi, og varla ljúga þau. 

Það má auðvitað færa rök fyrir því að bjúgu séu 
alls ekki holl. Feit, sölt og reykt ilma þau á disk-
inum innan um soðnar kartöflur og uppstúf. Það 
er ávísun á háan blóðþrýsting og brjóstsviða. Ég 
er þó ekki tilbúin til að skrifa undir það að kjöt sé 
beinlínis óhollt, hvað þá að ég standi upp frá borð-
um meira flón að lokinni máltíð en ég var áður. Ég 
held að hollusta eða óhollusta kjötsins hljóti að fara 
eftir því hvernig það er eldað. Það er munur á rasp-
blautri kótelettu sem kraumar í heiðgulu smjöri á 
pönnunni eða þurrgrillaðri lund sem borin er fram 
með gufusoðnu grænmeti. Ég er þó ekki í vafa um 
hvor rétturinn rataði á minn disk. Ég er veik fyrir 
smjöri.

Allt sem smjör kemur nálægt finnst mér breyt-
ast í herramannsmat. Þurrasta rúgbrauðsskorpa 
rennur ljúflega niður með þykku lagi af smjöri og 
helst tveimur sneiðum af feitum osti. Grænmetið 
er aldrei betra en smjörsteikt, sósan aldrei betri en 
með vænni klípu af smjöri og harðfiskur er ekki til 
umræðu nema smyrja þykkt. Við lestur matseðla á 
fínum veitingahúsum, sem ég skil oft ekki alveg til 
fulls, hljómar sá réttur best þar sem tekið er fram 
að smjör komi við sögu. Smjör út á grjónagrautinn, 
smjör út á popp, smjördeig og smjörbollur, smjör-
krem og smjörkökur, ekki segja mér að þið fáið 
ekki vatn í munninn.

Smjör er þó ekki á opinberum listum yfir holl-
ustu, nema í algjöru hófi. Lengi vel neitaði ég mér 
líka um smjör, smurði ekki brauð og steikti mat 
upp úr engu. Setti aldrei smjör yfir neitt og bug-

aðist af samviskubiti ef ég borðaði 
köku sem uppistóð af sykri og 

mörg hundruð grömmum af 
smjöri. Ég sá fyrir mér 

að fyrir hvert gramm 
þyrfti ég að hlaupa 
tugi kílómetra til að 
brenna utan af mér 
smjörið. 

Þetta var leiði-
gjarnt líf svo ég 

hætti þessu stressi bara einn 
góðan veðurdag. Núna smyr ég brauðið eins og 
mér sýnist. Ég hef meira að segja smurt kleinu! Ég 
lauma klípu út í sósurnar og baka kökur þar sem 
grömmin hlaupa á hundruðum og nýt hvers ein-
asta bita. Mér finnst ég hafa verið miklu meira flón 
þegar ég sparaði við mig smjörið, en núna þegar 
smjörið lekur af hverjum fingri. Ég reyni svo bara 
að haska mér út að hlaupa, einhvern tíma fljótlega.

Hvunndags/til 
hátíðabrigða Hollt

Grænmeti Kökur

E Eftirréttur

Sigurlína Davíðsdóttir er ein þeirra sem hefur gengið hráfæði á hönd og finnst það hafa góð áhrif 
á heilsuna. Hún ver 15-20 mínútum í matargerð daglega og segir hráfæði síst dýrara en annað. 

hollur kostur á 5 mín.

GrGríms fiskibolluríms fiskibollur



Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

20-50% AFSLÁTTUR
ÚTSALAN
Í FULLUM GANGI

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

TV skenkur 
í hnotu
Breidd: 183cm
Verð: 99.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

79.920,-

-30%

-25%

-20%

-25%

-30%

-30%-20% -20%

Borð í hnotu
180x100
Verð: 99.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

69.930,-

Skenkur í 
hnotu
Breidd: 150cm
Verð: 119.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

95.200,-

Sófaborð
Stærð: 120x60
Verð: 49.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 

24.950,-
Stærð: 50x50
Verð: 32.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 

16.450,-

-50%

VERONICA 
TUNGUSÓFI
Stærð: 260x165 
Verð: 236.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

177.000,-
 

SWING 
SÓFASETT

3ja sæta
Stærð: 210cm

Verð: 149.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

104.300,-

-30%

2,5 sæta
Stærð: 180cm

Verð: 135.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

94.500,-

YASAM 
tungusófi
Stærð: 212x157
Verð: 169.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

118.930,-

AIR tungusófi
Stærð: 280x165
Verð: 245.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

183.750,-

-20%

MOSS leðurstóll
Verð: 16.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

11.830,-

-25%

RENO leðurstóll
Verð: 16.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

12.675,-

-25%

VIOLA stóll
Verð: 18.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

14.175,-

-30%

Skenkur
Breidd: 150cm
Verð:129.900,-
ÚTSÖLUVERÐ:

103.920,-

Stækkanlegt hnotuborð
160(248)x100
Verð: 139.900,-
ÚTSÖLUVERÐ: 

97.930,-
 

CAVIAR tungusófi
Stærð: 315x165
Verð: 248.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 198.400,-
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Indland
Thali og dosa eru vinsælir réttir á 
Suður-Indlandi og njóta vinsælda um 
allan heim. Thali er hálfgerð átveisla 
þar sem karrí, linsubaunir og hrís-
grjón eru borin fram, oft á banana-
laufum. Með fylgir fjöldi smárétta 
með chilikeimi sem koma á sérstök-
um bökkum. Dosa er sagt konungur 
snarlsins en um er að ræða pönnu-
köku úr hrísgrjónamjöli og linsubaun-
um. Dosa er til í mörgum útfærslum, 
stökk, borin fram með lauk, eða hlað-
in krydduðu grænmeti. Á Suður-Ind-
landi eru kjötæturnar skrítna fólkið.

San Fransisco
Í borginni er að finna samsuðu ólíkra 
veitingastaða sem bjóða upp á græn-
metisrétti. Maturinn er ættaður frá 
öllum heimshornum  og kannski varð 
fjölbreytileikinn til þess að í borginni 

hefur verið haldin heimshátíð græn-
metisæta árlega í áratug.

Marokkó
Þröngar markaðsgötur, yfirfullar af 
fallega röðuðu kryddi í öllum hugs-
anlegum litum, gefa fyrirheit um 
bragðmikla og spennandi matreiðslu. 
Enda er það raunin að í Marokkó má 
fá unaðslega grænmetisrétti. Lon-
ely Planet varar fólk þó við að sumir 
grænmetisréttir geti innihaldið kjöt. 
Mælt er með réttum á borð við tajine-
grænmetiskássu sem elduð í leirpotti, 
og kúskús. Harira-súpan þykir einn-
ig lostæti. Annað sem einkennir mar-
okkóskan mat eru ólívur, hummus og 
khubz-flatbrauðið.

Ítalía
Allir vita að á Ítalíu eru bestu fáan-
legu pitsur og pasta í heimi. Þeir sem 

vilja hins vegar sneiða hjá slíku o
halda á vit „hollustunar“ gætu haf
gaman af því að skella sér í dýrind
is lautarferð með nestiskörfu full
af sælkeramat beint af markaðnum
brauð og álegg, til dæmis ólívur, sól
þurrkaða tómata, ætiþistla og papr
ikur. Að ógleymdu pecorino-, talegg
io- eða dolcelatte-ostum og flösku a
rauðvíni, en á Ítalíu er yfirleitt hver
hérað þekkt fyrir eitthvert tilteki
hráefni og vín.

Líbanon
Þeir sem hrifnir eru af fersku og góð
hráefni og ljúffengum mat, í temmi
lega stórum (eða réttara sagt smáum
skömmtum, ættu hugsanlega að leggj
leið sína til Líbanons. Þar svigna borð
in undan hvers kyns kræsingum oft 
hollari kantinum, grilluðu grænmet
ferskum ávöxtum, ídýfum og fleiru

Taílenskar soðkökur fullar af ljúffengu 
grænmeti og annarri hollustu.

Laksa lemak er sterk kókos-núðlusúpa 
ættuð frá Singapúr.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

Harira-súpan þykir 
lostæti en hún er oft 
borðuð á Ramadan.

NORDICPHOTOS/GETTY

Fjölda grænmetisstaða er að 
finna í San Fransisco þar sem 
ægir saman veitingastöðum 
frá öllum heimshornum. 

Thali er indverskur réttur og hálfgerð átve
Stundum eru þeir bornir fram á bananabla

Baba ghanoush er líbanskt lostæti, hollu
og góður hummus úr eggaldini, unninn ú
fersku hráefni.

verð frá 4.990 kr.

Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200  ·  Fax: 562 0207

Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

IKEA  hóf að bjóða upp á þorrabakka á veitingastað IKEA og í 
matvöruversluninni í gær og verða þeir fáanlegir til 19. febrú-
ar. Ýmist er hægt að velja um ferskan eða súran bakka. Verð-
inu er haldið í lágmarki og kostar hvor um sig 995 krónur.

Alheimsfegurðardrottningin Linda Pétursdóttir og Ísabella 5 ára dóttir hennar eru miklar vinkonur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

H
elgarnar einkennast af rólegri 
stemningu heima við og heil-
mikilli útiveru, en við mæð-
gur förum yfirleitt báðar í Bað-

húsið á laugardögum, hún í stelpujóga og ég 
á létta æfingu. Við erum afar heimakærar, 
eldum góðan mat á laugardagskvöldum, dekk-
um upp borð í stofunni og gerum okkur 
sannkallaðan dagamun, en sleppum 
því að kaupa kíló á nammibarnum. 
Í staðinn poppum við og borðum 
ís,“ segir alheimsfegurðardrottn-
ingin Linda Pétursdóttir, spurð 
út í kærkomna helgarfrídagana, 
en þeim eyða mæðgurnar Linda 
og Ísabella með tíkinni Stjörnu 
heima á Álftanesi við sæinn.

„Ég ólst upp við hafið, sæki 
alltaf í sjóinn og fer iðulega með 
Ísabellu í skeljaleit í fjöruborð-
inu,“ segir Linda sem einstaka 
sinnum bregður sér úr mömmu-
hlutverkinu um helgar. 

Alltaf í 
fyrsta sæti

2

Bonito ehf. Friendtex 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

Opnunartími:
mánud. -  föstud.  kl. 11:00 - 18:00     laugard.11:00 - 16:00

 ÚTSALA
    ALLT AÐ 70 % 

  AFSLÁTTUR
Borgar 2 og 3 flíkin fylgir frítt með

útsölulok fimmtudag
           27.janúar

Það sparast pláss og tími 
               með lausnum frá Rými

– fyrir alla muni

• Ráðgjöf
• Hönnun
• Sérsmíði
• Þjónusta

Lager-
hreinsun

Frábærar lausnir fyrir stofnanir, einstaklinga og fyrirtæki

 vegna flutnings
-25% af ÖLLUM 
vörum á lager 

75 

ÁR
A

Erum flutt í Brautarholt 26, 105 Reykjavík, sími 511-1100 – rymi@rymi.is – www.rymi.is

• Geymslu- og lagerhillur
• Skjalaskápar á hjólum
• Starfsmanna- og munaskápar
• Verslunarinnréttingar
• Gínur og fataslár
• Lagerskúffur og bakkar
• Ofnar og hitakerfi
• Sorpílát - úti og inni
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„Ég hef átt hund frá að því ég var tíu ára. Hundur er hluti af minni fjölskyldu og 
stundum eins og að vera með barn, en Stjarna er einstaklega barngóð.“ FRÉTTABLAÐIÐ/

„Þá fer ég út að borða, í bíó eða 
leikhús með vinum, en er alveg 
búin með skemmtistaðapakkann. 
Mig langar heldur ekki að hitta 
menn sem eru úti á lífinu, því það 
hentar mér ekki, enda er ég sjálfri 
mér nóg og ekki í leit að ástinni. Ef 
Guð leyfir mér að verða ástfangin 
eða eignast fleiri börn tek ég því 
vitaskuld fagnandi, en ég er ham-
ingjusöm ein og trega það alls ekki. 
Það virðist vera meira atriði fyrir 
aðra að ég gangi út, en fólk gleym-
ir að þetta er val hjá mér og að 
lífið gengur út á svo margt annað 
en karlmenn,“ segir Linda sposk. 
Spurð hvort karlmenn séu hræddir 
að fara á fjörurnar við hana svarar 
hún: „Ég veit ekki, en það er alla-
vega ekki hangið á hurðarhúninum 
hjá mér og maður telur ekki fésbók-
arnálgun margra eftir helgar með,“ 
segir hún hlæjandi og ánægð með 
stöðu sína í tilverunni, en ekki síst 
með fyrsta „barnið“ sitt, Baðhúsið, 
sem hún stofnaði aðeins 24 ára. 

„Mér finnst óskaplega gaman 
í vinnunni og það blómstrar með 
fullu húsi af konum. Baðhúsið var 
alfarið mín hugmynd á sínum tíma 
en ég seldi það þegar ég fluttist til 
Kanada. Nú er ég komin aftur, á 
það ein, er búin að endurvekja hug-
myndina og það virkar afskaplega 
vel,“ segir Linda sæl.

Senn eru liðin 23 ár síðan Linda 
var krýnd Ungfrú heimur. „Mér 
finnst ótrúlegt að ég var ekki nema 
nítján ára að ferðast um heiminn og 
sitja til borðs með þjóðhöfðingjum, 
en ég tók það alvarlega, var mjög 
ábyrgðarfull og er ánægð með 
að hafa gert þetta. Minningarn-
ar eru margar góðar en ég held að 
það hafi hjálpað mér að ég reyndi 
aldrei að vera önnur en ég var. Það 
hefði verið erfitt að halda uppi leik-
riti með pókerfés í heilt ár, og þótt 
það sé ekki endilega ég að sitja yfir 
matardisk með kórónu á höfði, var 
ég alltaf ég sjálf í samræðum við 
fólk,“ segir Linda og þvertekur 
fyrir að hafa fundist hún fegurst 
kvenna þegar hún bar þann titil 
umfram aðrar konur heimsins.

„Í fyrstu þurfti ég oft að klípa 
mig en svo varð þetta eins og hvert 
annað starf. Maður þurfti auðvitað 
sjálfstraust og ég efaðist aldrei um 
sjálfa mig og fannst ég sambæri-
leg við fegurstu konur, en það hefði 
aldrei hvarflað að mér, nýkomin frá 
Vopnafirði, að sigra heiminn. Ég 
var bara nýlent eftir skiptinemaár 
í Bandaríkjunum og byrjuð í Fjöl-
braut við Ármúla, þar sem ég ætl-
aði að halda áfram námi, njóta lífs-
ins og ferðast um heiminn, og það 
höfðu örlögin ætlað mér en á annan 
veg en ég hafði planað.“ 

Linda var virkur alkóhólisti þar 
til fyrir níu árum að hún afþakk-
aði frekari samfylgd Bakkusar. 
„Að hætta að drekka var mjög erf-
itt en besta ákvörðun lífs míns. 
Ég lifi samkvæmt boðorðinu einn 
dag í einu og get fallið eins og hver 
annar, en sé það ekki gerast í dag. 
Þetta er mér engin barátta og ég 
upplifi það sem forréttindi að lifa 
lífinu edrú,“ segir Linda sem geisl-
ar af fegurð og heilbrigði.

„Ég er sem betur fer laus við 
öfga og held að það hafi hjálpað 
mér. Það eru engin geimvísindi 
að ástunda heilbrigða lífshætti; 
það snýst bara um að borða hollt, 
hreyfa sig og hvílast nóg,“ segir 
Linda sem reynir alltaf að setja 
sig sjálfa í fyrsta sæti. „Það skipt-
ir alla máli að eiga tíma fyrir sjálfa 
sig því þá gefast einnig gæðastund-
ir með öðrum og án góðrar heilsu 
hefur maður lítið. Því má maður 
aldrei gleyma sjálfum sér,“ segir 
Linda sem nýtur þess að eldast. 
„Það á vel við mig. Maður verður 
sáttari og ekki á sömu hlaupum og 
fyrir fimmtán árum. Þá hefði mér 
ekki dottið í hug að vera heima 
heilu helgarnar og fara í göngutúra. 
Það hefði ekki verið nóg. Ég hugsa 
mikið um hvenær nóg er nóg, en er 
sátt við mitt hlutskipti og hef yfir 
engu að kvarta á meðan grunnþörf-
um mínum er sinnt, sem er að eiga 
þak yfir höfuðið, aur fyrir reikn-
ingum og mat, og góð samskipti við 
þá sem ég elska. Annað er aukaat-
riði og mikilvægt að njóta líðandi 
stundar með sínum nánustu, því 
morgundaginn á enginn vísan.“

thordis@frettabladid.is

Límonaði  er hressandi með góðum morgunmat um helgar en það má hæg-
lega búa til upp á eigin spýtur. Setjið eina afhýdda límónu, fjóra desilítra af 
vatni, engiferbút og eina matskeið af agave-sírópi í blandara og blandið vel 
saman. Hellið í könnu í gegnum sigti og kælið með klökum.

Sýning á myndskreytingum 
úr nýútkomnum barnabókum 
verður opnuð í Gerðubergi á 
morgun.

Þetta vilja börnin sjá! heitir sýn-
ing á myndskreytingum úr nýút-
komnum íslenskum barnabókum 
sem verður opnuð í Gerðubergi á 
sunnudag, en sams konar sýning-
ar hafa verið haldnar árlega frá 
því 2002. Þátttakendur á sýning-
unni keppa jafnframt um íslensku 
myndskreytingarverðlaunin, sem 
eru kennd við Dimmalimm, og 

verða úrslitin kunngerð við opnun 
sýningarinnar klukkan 14.

Starfsfólk Gerðubergs og Borg-
arbókasafnsins mun síðan bjóða 
átta ára skólabörnum upp á dag-
skrá á sýningartímabilinu þar 
sem þau fá að skoða sýningarn-
ar Þetta vilja börnin sjá! og Orm-
urinn ógnarlangi og taka þátt í 
leikjum á bókasafninu. Einnig er 
boðið upp leiðsögn um sýningarn-
ar fyrir aðra aldurshópa í samráði 
við starfsfólk Gerðubergs. Sýning-
in stendur til 6. mars og er opin 
virka daga frá 11-17 og um helgar 
frá 13-16.

Barnabókamyndir til sýnis

Framhald af forsíðu



LAUGARDAGUR  22. janúar 2011

Þegar ég eignaðist eldri strákinn, 
var alltaf heima og vantaði félags-
líf, fann ég fljótt að það sárvantaði 
kaffihús fyrir mjólkandi mæður 
og yngstu borgara þjóðarinnar. 
Drengurinn var kveisubarn og ég 
mátti ekki borða nokkurn skapað-
an hlut svo ég endaði oftast í vatni 
og kleinu, því erfitt var að sleppa 
hinu og þessu úr uppskriftum 
kaffihúsanna,“ segir Tinnu, sem 
gert hefur kaffihúsatilveru nýbak-
aðra foreldra að algjörri dásemd á 
Iðunnareplinu. 

„Það er góð tilfinning að opna 
kaffihús á þessum nótum því fæð-
ingarorlof er frítími foreldra til að 
njóta lífsins með börnum sínum og 
gott að eiga stað þar sem þau eru 
velkomin að vera og lögð er alúð í 
mat allrar fjölskyldunnar,“ segir 
Tinna sem eignaðist syni sína með 
18 mánaða millibili.

„Börn eru og verða alltaf börn, 
með tilheyrandi hlaupum og 
hávaðafjöri, en ekki er alls staðar 
vel séð að maður komi með þau á 
kaffihús. Þetta má á Iðunnarepl-
inu og sérstakt leikherbergi fyrir 
eldri börnin að ærslast í, sem 
truflar engan í veitingasalnum 
en gefur foreldrum tækifæri til 
að tala saman á ný, sem er meira 
en að segja það með tvö lítil börn,“ 
segir Tinna hlæjandi, en einnig 
er sérstakt gjafa- og skiptihorn á 
kaffihúsinu. 

Tinna er fyrst veitingamanna 
sem býður upp á sérútbúna mat-
seðla fyrir börn á aldrinum 0 til 
3ja ára.

„Næringarvitund landsmanna 
hefur aukist mjög á liðnum árum 
og eðlilegt að foreldrar vilji börn-
um sínum aðeins það besta. Því 
mauka ég úrval af heilnæmu ung-
barnamauki á staðnum úr algjör-
lega ferskum og aukaefnalausum 
mat, en býð einnig holla, girnilega 

og spennandi barnarétti fyrir eldri 
börn og foreldra.“ 

Iðunnareplið er í Templarasundi 
3 og er opnunartíminn miðaður við 
vökutíma smábarna, frá 8 til 20 
virka daga, en 9 til 20 um helgar.

„Ef fólk gleymir að kaupa í 
kvöldmatinn getur það því líka 
komið í hollan og góðan kvöldverð 
til okkar.“

Matseðla og fróðleik er að finna 
á www.idunnareplid.is.  - þlg

À la carte fyrir ungbörn
Í dag opnar ungbarnaveitingahúsið Iðunnareplið með pompi og prakt við Templarasund, en á matseðl-
um er úrval ungbarnamauks og smábarnarétta unnin á staðnum úr brakandi fersku hráefni.

Tinna með syni sína Elvar Ægi og Daníel Óðin í leikherbergi Iðunnareplisins þar sem 
starfsfólkið er þjálfað í skyndihjálp barna og allt er til alls ef nýbakaðar mæður í 
brjóstaþoku hafa gleymt einhverju aðkallandi í skiptitöskunni.

Tinna með sonunum Elvari Ægi og Daníel Óðni í hamborgaraveislu á Iðunnareplinu. Tinna er útlærður þjónn en maður hennar 
Bjarki Freyr Gunnlaugsson matreiðslumeistari hannaði matseðla smáfólksins sem og hinna fullorðnu á ungbarnakaffihúsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

260 g nautahakk
180 g fínsaxað grænmeti sem má vera 
hvað sem er en hér kemur blanda 
Iðunnareplisins:
6 gulrætur
1 kúrbítur
2 laukar (í stað lauks má nota hvaða 
rótargrænmeti sem er)
2 tsk. salt
1 tsk. pipar
1 kjötteningur, leystur upp í smávegis 
vatni
hamborgarakrydd eða Italian Season-
ing, eftir smekk
1 egg
1 dl brauðrasp

Grænmeti fínsaxað í matvinnsluvél 
og blandað saman við nautahakk. 
Kryddað með salti, pipar og öðru 
kryddi að vild. Eggi og brauðraspi 
bætt saman við og síðan mótað-
ir fjórir borgarar, litlir eða stórir. 
Steikt í svolítilli olíu á pönnu eða 
bakað olíulaust í ofni við 180°C 
í 10 mínútur á hvorri hlið. Sett í 
grófar brauðbollur með tómatsósu, 
hamborgarasósu eða annarri sósu 
að vild.

Sveitafranskar
1 stór sæt kartafla
4 stórar bökunarkartöflur
2 næpur

Allt flysjað og skorið í ræmur, og 
sett í eldfast mót með olíu, salti 
og pipar. Bakað í ofni við 180 C í 
40 mínútur, eða þar til stökkt og 
„frönskulegt“.

BARNAHAMBORGARI IÐUNNAREPLISINS
Heilnæmur og ljúffengur, en líka fyrir mömmu og pabba HANDA FJÓRUM

Á Iðunnareplinu eru hefðbundnir hamborgarar og djúpsteiktar franskar ekki í boði, 
heldur hollur, ljúffengur skyndibiti sem krakkar elska að njóta.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Við leitum að 
góðu fólki

Á vefnum getur þú með einföldum hætti 

flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu 

í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 
landsins og hún birtist frítt í heila viku á 

einum stærsta vefmiðli landsins –                          

             og Fréttablaðið kynna 
nýjan og öflugan atvinnu- 

og raðauglýsingavef

...ég sá það á visir.is



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

BÍLAR &
FARATÆKI

NISSAN NAVARA 4WD DOUBLE CAB 
AT LE 37“. Árgerð 2007, ekinn 60 Þ.KM, 
DÍSEL, SJÁLFSKIPTUR. Verð 4.490.000. 
Rnr.220484

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX (35“). 
Árgerð 2008, ekinn 83 Þ.KM, DÍSEL, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 12.900.000. 
Rnr.220597

NISSAN MURANO AWD. Árgerð 
2007, ekinn 61 Þ.MÍLUR, BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 3.190.000. 
Rnr.220537 einn með öllu.

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED. Árgerð 2006, ekinn 
75 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSKIPTUR. Verð 
6.590.000. Rnr.101087 skoðar skipti á 
Dýrari og Ódýrari ath. gott STG. verð.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Tilboð 3.850.000.- CHRYSLER 300C 
4X4 . Árgerð 2006, ekinn 64 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 4.850.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

DIESEL DIESEL ! Skoda Octavia 
Ambiente 2.0 L Diesel 140 HÖ (raketta) 
Leður, sjálfskiptur, lúga, ek 55 þ.km 
Flott græja verð 2880

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Eigum til á lager nokkur 38“ DEKK. Verð 
20. þús stykkið!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna 
góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla 
á skrá, Komdu á staðinn, sendu okkur 
skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, 100bílar.is,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Sparneytinn glæsivagn. Til sölu VW 
Jetta, dísill, árg. 2006, ek. 63.000 km, 
óaðfinnanl. bíll. Sumard. og ný naglad. 
á felgum. Ásett v. 1,95 milljón. Uppl. í 
s. 864 2235.

Toyota Landcruiser 120 GX árg. ‚08 
ek. 50 þús, 8 manna, v. 6,7m uppl í 
s. 861 2736.

Til sölu Opel Astra árg‘00, ek. 155 þús. 
V. 390 þús. Uppl. í s. 867 4353.

Toyota Hilux
Árg. ‚95 til sölu. Ekinn rúm 200 þús. 
Útlit og ástand mjög gott. V. 590 þús. 
S. 867 4353.

Golf Highline 1600, árg. 11.2002. km 
165Þ. 5 g með flestöllu 18 álfelgur og 
vetrardekk. verð 680Þ. uppl. í síma 
864 0950.

Land Cruiser 120GX ‚07 ek. 27þ. 46“ 
dekk. Dana 60 hásingar ofl. Uppl. í s. 
898 4988.

SUZUKI GRAND VITARA 2,0 SPORT 
06/2007 ekinn 78 þ. km. Sjálfskiptur, 
álfelgur ofl. Skoða skipti á sjálfsk. fólks-
bíl. Ásett verð kr.2.790.000 Upplýsingar 
í síma 898-1010

Góður og gott verð
Skoda Octavia 2.0 bensín ekinn 159 þ 
km 5 gíra CD vetrardekk grænn skoð-
aður 2011 verð 750.000- tilboðsverð 
649.000-, möguleiki á visa-rað. Góður 
bíll uppl. í síma 861-7600.

!!! TILBOÐ 450Þ TILBOÐ
Subaru Legacy Wagon 4x4 2.0 sjálf-
skiptur árgerð 2001 ek. 230 sk 2011 
búið að skipta um tímareim uppl. s 
777-3077.

Terrano 2004 3,0L Disel 
ssk 7manna

Til Sölu Nissan Terrano 3,0L Disel Lux 
árg 2004 ek. 112.þ km ssk. 7 manna 
dráttarbeisli ásett verð 2.290.þ tilboð 
óskast.uppl í síma 896-5290.

Land Cruiser árg‘96, diesel, ssk,topp-
lúga. Fallegur bíll í toppstandi. Ek.120 
þús. Verð 4.4 milljónir staðgr. Uppl í 
s. 892 0427

Skoda Octavia 4x4 station, diesel, bein-
skiptur. Bíll sem eyðir litlu. Vetrardekk, 
Ekinn um 59 þús. skráður 06/2008. 
Ásett verð 2.950þ. Fæst á 2.650 þ. 
staðgreitt. Uppl. 660 0288.

Toyota Landcrusier GX Diesel 7 manna 
Ekinn, 82 þús. ný dekk. Árgerð 06/2007 
Sjálfskiptur ásett verð 5.750þ. fæst á 
4.990þ STAÐGREITT. Möguleiki á 70% 
láni. Uppl. í síma 660 0288.

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Tilboð Toyota Rav4, 2007 árgerð, 
sjálfskiptur, ekinn um 85 þús. Ásett 
verð um 2.790.000 fæst á 2.290.000 
Möguleiki á 70% láni. Uppl. í síma 
898 5651.

Toyota Auris 1.4 Terra Diesel beinskipt-
ur, mjög sparneytinn, ekinn 57 þús. 
skráður 6/2008 Ásett verð 2350þ fæst 
á 1990þ. Möguleiki á 70% láni. Uppl. í 
síma 660 0288.

Toyota Yaris Terra 1.4 beinskiptur 
6/2009 árgerð bíll í ábyrgð, DIESEL 
ekinn 60 þús. ásett verð 2 millj. fæst á 
1790 þús. uppl. Í síma 898 5651.

Ford Explorer Limited 8cyl, 3/2006 
ek. 87þ. km, sumardekk og negld 
vetrardekk, drkr. Gott eintak. Verð kr. 
3.950.000. Uppl. í s. 896 8083.

Isuzu Trooper ‚99. 38“ breyttur, Diesel 
beinsk. ek. 273 þús. Sk. 12, Fullbúinn 
fjallabíll, Mjög gott eintak. Verð 1,2 
millj. S: 894 3693

Til sölu Mazda 2200 árg. ‚99. Nýjar 
bremsur, sk. ‚12. S. 863 8556.

Porsche Cayenne Turbo. Samlitaður 
svartur. 22“ felgur. Tilb. 6.990.000. S. 
699 2008.

VW Caddy árg. ‚00 til sölu. V. 170 þús. 
S. 691 7474, Guðmundur.

Sparigrís - Matis ‚00. Nýsk. Nýsmurður 
og ný nagladekk. Toppbíll á grínverði: 
290þ. S. 897 0692.

Til sölu Hyundai Sonata ‚99. Góður bíll. 
V. 220 þús. S. 691 7190.

Húsbíll óskast! Óska eftir að kaupa 
húsbíl. Verður að vera í góðu standi. 
Má kosta 300-1200 þúsund. Uppl. 821-
2545.

Crysler Stratur árg‘97, 2.5l. V6. ek.165 
þús. Sk.‘12. V. 200 þús. Uppl í s. 863 
2371

Cherokee limited árg. 2000 til sölu. 
Ekinn 110 þúsund mílur. Bíll í topp-
standi, upplýsingar í síma 866 7511.

Til sölu Suzuki Baleno árgerð 2002 
ekinn 63.000 km. Ný vetrardekk og 
sumardekk á felgum fylgja með. 
Skoðaður 2012. Upplýsingar í síma 
6928634/ 5542904

 0-250 þús.

Honda Civic árg.‘96, ný skoðuð, ek.190 
þús. Sumar og vetrardekk. V. 240 þús. 
Uppl. í s. 840 2200.

 250-499 þús.

FYRIR JEPPAÁHUGAMANNINN. Suzuki 
Jimmy - 1998. Sk-12. Vel með farinn 
bíll. km 201Þ. Verð 390Þ. Uppl. í síma 
864 0950.

Gott verð !!!
M.Benz C180 árg. 1994, ekinn 309 þ. 
km, sjálfskiptur, heilsársdekk, álfelgur, 
CD, skoðaður 2011, mikið endurnýj-
aður, s.s. tímakeðja, spyrnufóðringar 
framan, gormaskálar framan, hjólaleg-
ur framan, lakk gott, góður bíll verð 
450.000- uppl. síma 899-8789.

Sjálfskiptur á 299þ
Dodge Stratus árg. ‚97 ekinn 108 þ. 
m 2.4 vél sjálfskiptur CD skoðaður 
2012 ný vetrardekk, tímareim, olía, verð 
450.000- verð nú 299.000- Möguleiki 
á visa raðgr. uppl. í síma 8617600.

 500-999 þús.

Vel með farinn Honda Accord árg. 
2000 ek. 150 þ.km., negld vetrard. á 
felgum, reyklaus. Verð 750þ. Uppl. í 
síma 895 9523.

 1-2 milljónir

VW Golf 16 cc. Árg. ‚07 ek. 40 þús. Sjsk., 
sportpakki, lúga, sumar og vetrard. álf-
elgur/stálfelgur. Dekurbíll. Engin skipti. 
S. 691 0202.

Toyota Corolla 1,6 VVTI sport árg. 2004. 
Bsk. & ekinn 73 þ.km. Verð 1.350 þús. 
Nánari uppl. veitir Axel í s. 895 0093.

Gullmoli.Toyota Yaris Terra 1000 5dyra 
04/2006,ekinn aðeins 26þ. Topp þjón-
ustubók.Verð 1300 þ. Skipti möguleg.
Upplýs.í síma 896-6388.

Toyota Corolla,rauður, árg ‚07, 1398cc, 
97hö, álfelgur, ekinn 35þ km. Verð 
1.850þús. Uppl. í s.8605735

Til sölu
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Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Forritari - hugbúnaðarþróun

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 578 1145.  Umsóknarfrestur 

er til og með 30. janúar nk.  Umsókn með ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál og þeim svarað.

Point á Íslandi er hluti af alþjóðlegri 
samsteypu og er með starfsemi í 10 löndum.
Point leggur áherslu á heildarlausnir í 
rafrænni greiðslumiðlun. Meginstarfssvið 
Point er hugbúnaðargerð á því sviði ásamt 
innflutningi á posum. Fyrirtækið er leiðandi 
á sínu sviði. Hjá Point á Íslandi starfa nú 14 
úrvals sérfræðingar.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna
á heimasíðu þess www.point.is

Point ehf. óskar eftir að ráða öflugan og 
reyndan forritara sem hefur náð góðum 
árangri í starfi.

Starfið felst í forritun tengt rafrænni greiðslumiðlun og 
tengingum, samþættingu kerfa ofl.

Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf með margvíslegar 
faglegar áskoranir.  Lögð er áhersla á góðan starfsanda 
og fjölskylduvænt vinnuumhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun í tölvunar- eða verkfræði.
Starfsreynsla úr sambærilegu starfi er 
nauðsynleg.
Þekking og reynsla af Java, .NET, C#, MS SQL, 
C++ og Windows umhverfi.
Nákvæmni og samviskusemi.
Áhugi og sjálfstæði.

Lava Clinic leitar 
að öflugum leiðtogum

Ráðning er frá 1. mars 2011 eða eftir nánara samkomulagi. 

Ferilskrá (CV) og nafn tveggja meðmælenda sendist fyrir 

15. febrúar nk. á jobs@lavaclinic.com

Nánari upplýsingar:

Sveinn Geir Einarsson MD PhD 

Framkvæmdastjóri lækninga

sveinn.einarsson@lavaclinic.com

Iceland Healthcare undirbýr nú opnun Lava Clinic, fyrsta einkasjúkra-

hússins á Íslandi, í samstarfi við Kadeco. Sjúkrahúsið mun sérhæfa sig 

í hné- og mjaðmaskiptaaðgerðum ásamt aðgerðum vegna offitu og 

sérhæfðri endurhæfingu. Markhópur félagsins er alþjóðlegur. 

Stefnt er að því að starfsemi sjúkrahússins hefjist um mitt ár 2011 og 

verða fleiri störf auglýst á næstu vikum og mánuðum. Allt að 300 störf 

munu skapast í tengslum við starfsemina á svæðinu. 

Við leitum að öflugum einstaklingum hér heima, eða búsettum erlendis 
sem vilja flytjast heim, sem hafa metnað til þess að byggja upp leiðandi 
alþjóðlegt fyrirtæki í heilbrigðisferðaþjónustu.

Smáratorgi 3
201 Kópavogur
Sími 522 2900

www.lavaclinic.com

Skurðhjúkrunarfræðingur

Helstu verkefni

Skipulagning skurðdeildar   

Gerð fræðsluefnis á erlendum tungumálum

Þátttaka í skipulagsferlinu

Við sækjumst eftir

Reynslu af störfum á stærri skurðdeildum

Góðri kunnáttu í ensku og norðurlandamáli

Sveigjanleika og samskiptahæfni

Gæðastjóri

Auglýsum eftir manneskju með reynslu í gæðastjórnun í heilbrigðiskerfinu. Helstu verkefni eru eftirlit 

með húsnæði og starfsemi fyrirtækisins, gerð fræðsluefnis á erlendum tungumálum og aðkoma að 

skipulagsmálum.

Svæfingahjúkrunarfræðingur

Helstu verkefni   

Skipulagning svæfingadeildar  

Gerð fræðsluefnis á erlendum tungumálum  

Þátttaka í skipulagsferlinu

Við sækjumst eftir

Reynslu af störfum á stærri svæfingadeildum

Góðri kunnáttu í ensku og norðurlandamáli

Sveigjanleika og samskiptahæfni

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Helstu verkefni

Kortlagning þjónustunnar   

Búa til þjónustuferla   

Mynda starfshópa    

Yfirumsjón með allri hjúkrun    

Gerð fræðsluefnis fyrir sjúklinga   

Skipulagning ferða

Við sækjumst eftir

Reynslu af skipulagningu spítalastarfsemi

Sjálfstæðri hugsun og víðsýni

Hæfileikum til að leiða teymisvinnu

Reynslu í stjórnun

Góðri kunnáttu í ensku og norðurlandamáli

Reynslu af alþjóðlegri heilbrigðisþjónustu
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Fasteignasala

Sölumaður- leigumiðlari
Fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna- og 
leigumiðlun auglýsir eftir starfsmanni sem hefur 
víðtæka reynslu af sölu- og leigumiðlun fasteigna, 
bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. 

Æskilegt væri að viðkomandi hefði löggildingu til 
starfans.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf umsækjenda berist á netfangið: box@frett.is   
merkt „Frumkvæði“ fyrir  29. janúar  nk.

NOREGUR KALLAR
AM DIRECT AS  starfsmannaleiga verður 
með kynningu á Grand Hótel Sigtúni 38 
Reykjavik þriðjudaginn 25. janúar nk. 

frá kl. 11:00 – 16:00

Við eru að leita eftir :
- Fagfólki á heilbrigðissviði
- Mönnum til að sjá um viðhald og viðgerðir á   
 fiskvinnsluvélum.
- Verk- og tæknifræðingum í byggingariðnaði
- Iðnmenntuðu fólki í byggingar og framleiðsluiðnaði.

Hægt er að panta viðtöl frá kl. 14 .00 mánudaginn 
24. Janúar í síma 898 0085 eða á netfangi 
tynes@simnet.is
Þar eru einnig veittar upplýsingar alla virka daga milli 
kl. 10 – 17.
AM DIRECT AS, Molde Noregi

Aðstoð á 
tannlæknasofu
Óska eftir að ráða aðstoðamann/tanntækni sem 
sinnir einnig ræstungum í rúmlega 50% starf eftir 
hádegi  á tannlæknastofu nálægt Hlemmi.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Umsóknir berist á netfangið: tannstod@live.com

Ernst & Young eru í fararbroddi á alþjóðavísu í endurskoðun, skattamálum, viðskiptaráðgjöf og annarri 
ráðgjafarþjónustu. Starfsfólk okkar, 141.000 manns um allan heim, deilir með okkur sameiginlegu gildismati og 
óbilandi trú á gæðum. Við leggjum okkar af mörkum með því að aðstoða starfsfólk okkar, viðskiptavini okkar og 
samf lögin sem við störfum í við að ná hámarksárangri. Við leitum nú að re ndu og hæ leikaríku starfsfólki á 
skrifstofur okkar í Reykjavík og Stokkhólmi.

Ernst & Young Ísland – Löggiltir endurskoðendur og sérfræðingar í ráðgjöf
já Ernst & Young hf. starfa um 0 starfsmenn. Við erum önnum ka n og þurfum að bæta við okkur starfsfólki. 

Þess vegna leitum við að fólki með menntun og reynslu í endurskoðunar- og ráðgjafarstörfum. Okkur vantar 
löggilta endurskoðendur, viðskiptafræðinga með reynslu og sérfræðinga í fyrirtækjaráðgjöf. Ef þú ert góður 
námsmaður,  hefur náð góðum árangri í  star , ert leiðtogi og vilt mynda og þróa n  sambönd og starfa í 
krefjandi umhver ,- þá viljum við gjarnan vita hvort leiðir okkar geti  legið saman. Sendu okkur ferilskrá þína eins 

jótt og auðið er á netfangið ey ey.is. skirðu frekari uppl singa hafðu vinsamlegast samband við el lafsson 
á netfanginu a el.olafsson is.ey. om eða í síma   00.
Ernst & Young Stokkhólmur – Löggiltir endurskoðendur – fjármálafyrirtæki
Starfsemi okkar í Stokkhólmi fer ört va andi og við erum að leita að ö ugu fagfólki til starfa í vinnuhópum okkar 
sem veita viðskiptavinum okkar í fjármálafyrirtækjum þjónustu. Stör n krefjast góðra greiningarhæ leika og 
þekkingar á alþjóðlegum reikningskilastöðlum RS . Þú munt standa frammi fyrir n jum faglegum áskorunum 
og þeirri ánægjulegu reynslu sem fylgir því að ytjast til n s lands  Þú hefur 4-10 ára reynslu í endurskoðun, helst 
í fjármálaþjónustugeiranum. Þú b rð y r ríkum hæ leikum til verkefnisstjórnunar, ert leiðtogi og hefur tileinkað 
þér vinnubrögð við hópvinnu. Sendu ferilskrá þína eins jótt og auðið er á netfangið lena.droh se.ey. om. 

skirðu frekari uppl singa hafðu vinsamlegast samband við eter ranks á netfanginu peter.franks se.ey. om 
eða í síma 4   0  .
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www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfjörður • s. 470 7700

Alcoa Fjarðaál auglýsir eftir öflugum einstaklingi 
í starf leiðtoga vakthóps í skautsmiðju.

Vakthópar vinna við framleiðsluferli skautsmiðjunnar, þar sem ný rafskaut eru búin undir að fara 
í rafgreiningarker og notuð rafskaut eru endurunnin. Um vaktavinnustarf er að ræða.

Almennt um hlutverk leiðtoga hjá Fjarðaáli

• Meginhlutverk leiðtoga er að þjálfa, styðja og leiðbeina starfsmönnum.
• Leiðtogi ber ábyrgð á því að starfsmenn skipti með sér verkum, vinni saman og fylgi framleiðsluáætlun.
• Leiðtogi tryggir að öll verk séu unnin í samræmi við verklagsreglur og stuðlar þannig 
   að öryggi starfsmanna, ásamt hagkvæmum og umhverfisvænum skautsmiðjurekstri.
• Leiðtoginn sér til þess að starfsmenn hafi þau tól og tæki sem þarf til að vinna verkin, metur hæfni þeirra,
   útvegar nauðsynlega þjálfun og veitir endurgjöf í því skyni að bæta frammistöðu starfsmanna.

Kröfur um menntun og hæfni leiðtoga

• Æskilegt er að leiðtogar hjá Fjarðaáli hafi fjölbreytta menntun og reynslu. 
• Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af stjórnun.
• Leiðtogi þarf að bera virðingu fyrir ólíkum einstaklingum og búa yfir hæfileikum til að leiða teymi. 
• Mikið reynir á samskiptahæfni bæði innan og utan teymisins.
• Leiðtogi þarf að hafa hvort tveggja í senn, frumkvæði og staðfestu. Hann verður að hafa mikinn metnað 
   til að ná árangri og vinna að stöðugum úrbótum. Hann þarf að geta stutt og hvatt starfsmenn, 
   en um leið tekið á vandamálum.
• Leiðtogastarf krefst nákvæmni og skipulagshæfileika. Mikilvægt er að leiðtogi hafi gott vald á íslensku 
   og er kostur að hafa góða enskukunnáttu.

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

Áhugasamir eru hvattir til að afla frekari upplýsinga hjá Elínu Jónsdóttur í mannauðsteymi Fjarðaáls, 
í gegnum netfangið elin.jonsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Skriflegum umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á www.alcoa.is og er frestur 
til að sækja um starfið til og með mánudegi 31. janúar 2011.
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Leiðtogi í skautsmiðju

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er 
eitt af þeim fullkomnustu í heiminum 
og mikið hefur verið lagt upp úr því að 
búa til góðan og öruggan vinnustað. 
Starfsmenn vinna saman í teymum og 
hafa stöðugar umbætur að leiðarljósi. 
Vinnustaðurinn býður upp á 
margvísleg tækifæri til starfsþróunar.
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Hefur þú áhuga
á að starfa í Noregi?
Starfakynning á Grand Hótel Reykjavík

www.eures.is

Þriðjudaginn 25. janúar á milli kl. 11:00 og 16:00

EURES í Noregi í samvinnu við Vinnumálastofnun og EURES á Íslandi stendur fyrir starfakynningu 
á Grand Hótel Reykjavík þriðjudaginn 25. janúar á milli kl. 11:00 og 16:00. 

Eftirtalin fyrirtæki kynna laus störf í Noregi:
Tide Buss AS (www.tide.no), Manpower/ Manpower Helse (www.manpower.no), AM Direct (www.amdirect.no),
Din Bemanningspartner (www.db-partner.no).

Kynningin er öllum opin en einkum er eftirspurn eftir fólki úr eftirtöldum starfsstéttum: 
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, byggingarverkfræðingum, iðnaðarmönnum, meiraprófsbílstjórum (rútu- og
strætisvagna), leikskólakennurum og mjólkurfræðingum.

Barnaverndarstofa

Tímabundin staða lögfræðings á Barnaverndarstofu

Barnaverndarstofa óskar eftir lögfræðingi í afleysingum 
í tíu til tólf mánuði.  Lögfræðingur Barnaverndarstofu 
hefur yfirumsjón með lögfræðilegum úrlausnarefnum 
á stofnuninni. Meginverkefni eru meðferð og afgreiðsla 
kvartana yfir málsmeðferð barnaverndarnefnda, 
eftirlit með störfum barnaverndarnefnda, lögfræðileg 
ráðgjöf og fræðsla um túlkun og framkvæmd laga 
og reglugerða, umsagnir til Alþingis og annarra auk 
þátttöku í þverfaglegu starfi Barnaverndarstofu á sviði 
stefnumótunar og afgreiðslu einstakra verkefna. 
Menntun og reynsla af stjórnsýslu og málsmeðferð 
barnaverndarmála er æskileg.

Um er að ræða fullt starf en einnig kemur til álita að 
ráða fleiri en einn einstakling í hlutastarf. Viðkomandi 
þarf að getað hafið störf sem fyrst og eigi síðar en 
1. apríl nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barna-
verndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda.  Laun 
eru greidd skv. kjarasamningi við Stéttarfélag lögfræðinga.

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2011. Allar umsóknir 
gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests ef starf 
losnar að nýju. Nánari upplýsingar veitir Heiða Björg 
Pálmadóttir lögfræðingur Barnaverndarstofu í síma 530 
2600 (www.bvs.is). Umsóknum má einnig skila rafrænt 
til aslaug@bvs.is.

Sérfræðingur
Hagstofa Íslands leitar að sérfræðingi í tölfræðilegri úrvinnslu í mannfjölda- og manntalsdeild.  
Verkefni starfsins snúa að hagskýrslugerð um mannfjölda og búferlaflutninga, þróun á gagnagrunnum  
og vinnu við rafrænt manntal. Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt  
með að starfa með öðrum.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi er æskilegt.
• Mikil þekking og reynsla af gagnagrunnavinnslu (SQL).
• Þekking á lýðfræði er mikill kostur.
• Þekking á tölfræði er nauðsynleg.
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Samviskusemi og vandvirk vinnubrögð eru þessu starfi mikilvæg.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Laust starf hjá Hagstofu Íslands

Borgartúni 21a
150 Reykjavík
Sími 528 1000

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2011 og skulu umsóknir berast á eftir-
farandi póstfang: Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík 
eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður 
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur 
verið tekin. Nánari upp lýsing ar um starfið veitir Ólafur Arnar Þórðarson í síma 
528 1000 eða á netfanginu olafur.thordarson@hagstofa.is.

ÞJÓNUSTULIÐAR - RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustuliða 
til ræstinga og umsjónar með umgengni í skólanum. Um 

er að ræða ½ starf frá kl. 12.00 til 16.00 virka daga.
Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 

fjármálaráðuneytis. Nánari upplýsingar eru veittar á 
skrifstofu skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra 

eða ræstingastjóra.

Skólameistari

Bifreiðasmiður óskast
á viðurkennt réttingaverkstæði á góðum stað í bænum. 
Með Cabas samninga við tryggingafélögin.
Stundvísi og vandvirkni áskilin. Þarf að geta unnið sjálfstætt.

Upplýsingar í síma 893 3108  Pálmi
PS Rétting ehf. Súðarvogi 52-54

 

Starfsmann vantar á heimili 
fyrir fatlaða í Hafnarfi rði 

 
Starfsmann vantar í 50% starf á heimili fyrir fatlaða í 
Hafnarfirði. Um tímabundið starf í vaktavinnu er að ræða.  
Starfið felur í sér að aðstoða íbúa heimilisins við félagslega 
færni og athafnir daglegs lífs. Sjálfstæði og frumkvæði í 
starfi er nauðsynlegt. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Starfsmanna-
félags Hafnarfjarðar og launanefndar sveitarfélaga.
 
Upplýsingar um starfið gefur Birna Guðmundsdóttir 
forstöðuþroskaþjálfi í síma 865 3346.
 
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
birnagu@hafnarfjordur.is fyrir 24. janúar næstkomandi.
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MEÐ SÉRMENNTUN - VILT ÞÚ BREYTA TIL?

Kynntu þér atvinnutækifæri í Noregi. Óskum eftir ljósmæðrum og sérhæfðum hjúkrunar- 
fræðingum til að starfa við gjörgæsluhjúkrun, skurðhjúkrun, svæfingahjúkrun og bráðahjúkrun  
í skemmri og lengri tíma í Vestfold fylki, Akershus fylki og Osló. Þetta er spennandi tækifæri  
til að auka víðsýni og styrkja starfshæfni.

Gilt starfsleyfi og tungumálakunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu okkar www.solstodur.is.
Starfsviðtal er hægt að panta hjá Rósu Þorsteinsdóttur, ráðningarstjóra,  
í síma 514 1452 eða 861 6357, eða á tölvupóstfanginu rosa@solstodur.is.

Sólstöður er félag sem sérhæfir sig í að útvega heilbrigðisstarfsfólki 
afleysingastörf til lengri eða skemmri tíma erlendis. Áreiðanleiki og 
traust er ávallt haft að leiðarljósi í störfum félagsins.

Sólstöður ehf. Laugavegi 182, 105 Reykjavík, sími: 5141452
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Atvinnutækifæri

Reiknistofa bankanna auglýsir laus störf
Reiknistofa bankanna er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni 
sem þjónar bönkum, sparisjóðum, kortafyrirtækjum og öðrum fjármálastofnunum. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns. Reiknistofa bankanna er nú hlutafélag og 
framundan eru spennandi tímar og nýjar áskoranir. 

Kerfisstjóra í notendaþjónustu
Hlutverk: Umsjón með uppsetningu og viðhaldi borðtölva 
starfsmanna, þjónusta við notendur. 

Æskilegt að umsækjendur hafi Microsoft prófgráður, eða 
starfsreynslu.

Kerfisstjóra í sérkerfum
Hlutverk: Umsjón með uppsetningu og viðhaldi kerfa sem  
vinna á Windows eða Unix stýrikerfum og nýta DB2 eða  
Oracle gagnagrunna. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunarfræði 
eða sambærilega menntun, eða umtalsverða  starfsreynslu.

Kerfisforritara í beinlínukerfum
Hlutverk: Uppsetning og eftirlit með sívinnslukerfum í 
stórtölvuumhverfi.

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunarfræði 
eða svipaða menntun með nokkra starfsreynslu. Einnig er 
reynsla af IBM-stórtölvuumhverfi, z/OS stýrikerfi og CICS 
beinlínukerfum æskileg.

Kerfisstjóra netþjóna
Hlutverk: Uppsetning og rekstur netþjóna, einkum með 
Windows Server 2010.

Leitað er að starfsmanni með háskólapróf í tölvunarfræði  
eða svipaða menntun, með nokkra starfsreynslu. Æskileg  
er reynsla af Windows og/eða Linux Server umsýslu, reynsla  
af IBM WebSphere er kostur.

Kerfisfræðinga
Hlutverk: Kerfissetning og forritun á sviði fjármálaþjónustu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í tölvunar- eða 
kerfisfræði, eða sambærilega menntun, og eða töluverða 
reynslu af kerfissetningu og forritun.

 

Nánari upplýsingar veitir Guðbrandur Jónasson, 
starfsmannastjóri í síma 569 8877 eða á netfanginu 
gudbrandur@rb.is.  

Með umsóknir og fyrirspurnir verður farið sem trúnaðarmál.  

Umsókn má fylla út á www.rb.is eða senda ferilskrá á 
gudbrandur@rb.is fyrir 4. febrúar nk. 

Reiknistofa bankanna - Kalkofnsvegi 1 - 150 Reykjavík

Almennar kröfur til umsækjenda:
 • Sýna frumkvæði og metnað í starfi
 • Hafa góða samskiptahæfileika
 • Geta unnið undir álagi

Reiknistofan býður:
 • Fjölbreytt tækniumhverfi, á stórtölvum og smátölvum
 • Fjölbreytt hlutverk í öguðu umhverfi, við hlið mjög  
    reyndra samstarfsmanna
 • Nauðsynlega viðbótarmenntun sem eykur þekkingu  
    og hæfni 
• Góða starfsaðstöðu 
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Hugvísindasvið óskar eftir að ráða
kynningar- og vefstjóra til starfa á skrifstofu
fræðasviðsins.

Meginþáttur starfsins er að sjá um vef fræða-
sviðsins og deilda þess, semja texta og setja
inn efni fyrir fræðasviðið. Starfsmaðurinn
leiðir uppbyggingu á vef sviðsins í nánu
samstarfi við markaðs- og samskiptasvið
Háskólans, hefur frumkvæði að kynningu á
starfi fræðasviðsins og deilda, stýrir markaðs-
starfi sviðsins, sér um almennt kynningarefni,
bæklinga og auglýsingar auk þess að taka
þátt í öðru útgáfustarfi á fræðasviðinu og
annast samskipti við fjölmiðla.

Sjá nánar um hæfniskröfur og fleira á
www.hi.is/skolinn/laus_storf og
www.starfatorg.is

Frekari upplýsingar veitir Óskar Einarsson
rekstrarstjóri í síma 525 5236,
netfang: oe@hi.is

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er
tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Kynningar-
og vefstjóri 

við Hugvísindasvið 

Sumarstörfhjá Arion banka
Arion banki leitar að metnaðarfullu fólki í ýmis 
störf í útibúum og í nokkur störf í höfuðstöðvum 
bankans sumarið 2011.

Við viljum fá til liðs við okkur öfluga einstaklinga 
sem hafa metnað til að starfa hjá framsæknu 
fyrirtæki. Við bjóðum krefjandi og skemmtilegt 
starfsumhverfi og lærdómsríka reynslu sem 
mun nýtast í framtíðarverkefnum.

Menntun:
 Stúdentspróf er skilyrði fyrir starfi í útibúi
 Umsækjendur um störf í höfuðstöðvum þurfa  

 að hafa lokið a.m.k. eins árs námi í háskóla við 
 upphaf starfs
 Óskað er sérstaklega eftir námsmönnum í 

 viðskiptafræði, hagfræði, tölvunarfræði og 
 verkfræði

Hæfniskröfur:
 Þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar
 Góð tölvuþekking
 Góðir námshæfileikar
 Sjálfstæð vinnubrögð

Við hvetjum áhugasama til að sækja um á 
vefsíðu bankans, www.arionbanki.is. Óskað er 
eftir að ferilskrá og einkunnir fylgi umsókn.

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar 
2011. Öllum umsóknum verður svarað í 
síðasta lagi 15. apríl 2011.

Nánari upplýsingar veitir Lilja Guðrún H. 
Róbertsdóttir starfsmannasviði, netfang 
lilja.robertsdottir@arionbanki.is.
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YFIRVÉLSTJÓRI
Evrópskt útgerðarfyrirtæki leitar að yfirvélstjóra á 
frystitogara sem stundar veiðar í Barentshafi.  
Viðkomandi þarf að hafa full réttindi (4. stig) og 
reynslu af frystitogara vélstjórn. Enskukunnátta 
nauðsynleg.
Um er að ræða langtímastarf.  Yfirvélstjóri er á 
aflahlut en kauptrygging á sjó eru 10.000 evrur á 
mánuði.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með 
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með 
tölvupósti til: barentstrawl@live.com.

Seðlabanki Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á upplýsingasviði bankans. Upplýsingasvið annast 
öfl un, skráningu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna sem Seðlabankinn safnar vegna starfsemi sinnar, rekur jafnframt 
tölvukerfi  bankans og gagnagrunna.

Starfssvið sérfræðingsins felst í:
 - Söfnun gagna í gagnagrunna og gæðaskoðun gagna
 - Samskipti við fjármálafyrirtæki sem bankinn afl ar gagna frá
 - Úrvinnsla gagna til birtingar í ritum bankans og í Hagtölum Seðlabankans
 - Þróun á gagnagrunnum bankans í samvinnu við önnur svið 

Leitað er eftir einstaklingi með viðskipta- eða hagfræðimenntun eða sambærilega menntun, með haldgóða þekkingu á 
fjármálafyrirtækjum, fjármálamörkuðum, reikningsskilum og ársreikningum. Krafa er gerð um frumkvæði, nákvæmni 
og vandvirkni í vinnubrögðum, auk góðra samskiptahæfi leika og hæfni til að vinna í hópi.

Stefnt er að því að ráða í stöðuna sem fyrst. Ráðning miðast við fullt starf.

Nánari upplýsingar veitir Tómas Örn Kristinsson, framkvæmdastjóri upplýsingasviðs, í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað eigi síðar 
7. febrúar 2011 til rekstrarstjóra Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík eða á tölvupóstfangið umsoknir@sedlabanki.is 

Sérfræðingur á upplýsingasviði Seðlabanka Íslands

»

»

»

»

»
»
»
»

»
»

Have you thought about living and working in Norway for some period of time? 
Norway offers high standard of living and competitive salaries, and by joining
 Manpower you can choose between both temporary and permanent jobs.

We would like to get in touch with  motivated candidates, and especially  Kindergarten
 Teachers or Pedagogical leaders for age 1-6 years. In addition we are looking for Drivers
class C & CE, Welders, Mechanics, Construction workers, Trade Finance Advisers and
 candidates with experience from the oil industry.  Information meetings will be held for 2 days. 

Location: Grand Hotel Reykjavik, Sigtùn 8, 105 Reykjavik
Dates: Monday January 24th at 16.00 – 19.00

Tuesday January 25th at 10.00 – 16.00

Please come prepared with your CV and copy of exam papers. If you have  questions or 
would like to schedule your job interview during one of these days, please contact: 

Monica Knutsen Figueroa, Manpower International Recruitment 
Phone: 0047 970 22 410 – mail: mkdfig@manpower.no
For more information see www.manpower.no

Work in Norway?
Manpower Norway is visiting Reykjavik soon to recruit. 
We invite you to come meet us!
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Laust er til umsóknar starf forstöðumanns 
skjalasafns Háskólans.

Forstöðumaður skipuleggur starf skjala-
safnsins, stýrir daglegum rekstri og ber 
ábyrgð á verkefnum þess og samþættingu 
skjalastjórnunar í sameiginlegri stjórnsýslu, 
fræðasviðum, deildum og stofnunum 
Háskólans. Þá ber hann ábyrgð á rekstri
rafræns skjalastjórnunarkerfis, fjármálum 
safnsins og starfsmannamálum. 

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2011. 

Sjá nánar um hæfniskröfur og fleira á 
www.hi.is/skolinn/laus_storf og 
www.starfatorg.is

Frekari upplýsingar veitir Magnús Diðrik 
Baldursson, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu,
í síma 525-4206, netfang: mb@hi.is.

Við ráðningar í störf í Háskóla Íslands er 
tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Forstöðumaður
 skjalasafns 

Háskóla Íslands

Sláturfélag Suðurlands leitar að áhugasömum og dugmiklum einstaklingi til að starfa í mötuneyti 
félagsins á Fosshálsi 1, Reykjavík. Vinnutími er frá kl. 7:30-15:30 alla virka daga.
Starfið felst í framreiðslu matar, uppvaski, frágangi og þrifum í eldhúsi og matsal. 
Hæfniskröfur:

Reynsla af sambærilegu starfi
Sjálfstæði í starfi
Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
Geta unnið undir álagi
Fáguð framkoma, þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið gefur Elín Einarsdóttir í síma 575 6000.
Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1, 110 Reykjavík, einnig er hægt að sækja um 
á vefsíðu félagsins www.ss.is Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2011.

STARFSMAÐUR Í MÖTUNEYTI

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi 
og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 350 starfsmenn.
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins – www.ss.is.
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HOLTSBÚÐ HJÚKRUNARHEIMILI 
GARÐABÆ

Óskum eftir hjúkrunarfræðingi eða sjúkraliða með 
sérnám í öldrunarhjúkrun í  40% starf kvöld og 
helgarvinnu.  Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir Vilborg Helgadóttir hjúkrunarforstjóri
Síma 535- 2200 -  netfang: vilborg@holtsbud.is

Hugbúnaðarsérfræðingur
LINUX / AIX umhverfi

Isavia ohf. óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf hugbúnaðar-
sérfræðings í kerfisdeild fyrirtækisins á Reykjavíkurflugvelli.

Hjá Isavia ohf. starfa um 600 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru að sjá 
um rekstur flugstöðva, uppbyggingu og rekstur flugvalla og veita flugleið-
söguþjónustu fyrir innanlands- og millilandaflug auk yfirflugþjónustu yfir 
Norður-Atlantshafið. Isavia ohf. leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, hefur frumkvæði í starfi, getur 
unnið undir álagi, er skipulagður í verkum sínum og hefur lipra og þægilega framkomu.

Starfssvið
Kerfisdeild sér um rekstur tölvukerfa í flugstjórnarmiðstöðinni á Reykjavíkurflugvelli, fjarskipta-
stöðinni í Gufunesi og á Keflavíkurflugvelli.  Tölvukerfin eru m.a. fluggagnakerfi og ratsjárkerfi, 
sem bæði vinna með rauntímaupplýsingar um flugumferð á Íslandi og Norður-Atlantshafi.

Helstu verkefni felast m.a. í uppsetningu, eftirliti og viðhaldi  kerfa.  Í starfinu felst einnig fyrir-
byggjandi viðhald, greining bilana og ákvörðun viðbragða við þeim.  Viðkomandi mun einnig 
koma að forritun vegna viðhalds kerfa í notkun, þarfagreiningu vegna nýrra verkefna, gerð 
kerfislýsinga vegna áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna, uppsetningu og prófunum á 
hugbúnaði og fleiri spennandi verkefnum.   Starfið er ýmist unnið á dagvöktum eða á virkum 
dögum.

Hæfniskröfur
Við gerum kröfu um háskólapróf  í tölvunarfræði eða sambærilega menntun.  Reynsla af  LINUX 
og  TCP/IP netumhverfi er æskileg.    Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á íslenskri og 
enskri tungu.

Krafa er um að umsækjendur búi á Reykjavíkursvæðinu vegna bakvakta. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknir
Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Hauksson, deildarstjóri kerfisdeildar í síma 424 4207. 

Umsóknum skal skilað rafrænt inn á heimasíðu Isavia www.isavia.is fyrir 4. febrúar. 

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2011

Upplýsingar veitir Guðrún Árnadóttir í síma
585 6303 frá kl. 14 -16 alla virka daga. Í umsókn 
skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli, 
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt 
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, 
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. 
Umsóknir skulu sendar á umsoknir@mila.is.
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Helstu verkefni:
· Sala á þjónustu til núverandi viðskiptavina Mílu
· Öflun nýrra viðskiptatækifæra
· Fagleg ráðgjöf um vörur og þjónustu Mílu
· Skipulagning heimsókna til viðskiptavina Mílu
· Svörun við daglegum fyrirspurnum viðskiptavina

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun er skilyrði auk þess sem reynsla
af sölu og ráðgjöf er nauðsynleg ásamt áhuga á
fjarskiptum. Reynsla af fjarskiptum er kostur.
Aðrar kröfur sem gerðar eru til starfsmanna Mílu eru:

· Fagmennska
· Þjónustulund
· Framsýni
· Góð samskiptahæfni og áreiðanleiki

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000   www.mila.is 
Lífæð samskipta

Míla leitar að öflugum 
viðskiptastjóra

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

er útgefandi GottKorter útgefandi 

Ertu framfærin/n og skemmtileg(ur)?

Við erum að leita að þér!
Ef svo er þá biðjum við þig að koma í liðið okkar.

Hentar vel sem aðalvinna, aukavinna 
eða hlutastarf!

atvinna@gottkort.is

GottKort

ukavinna

rt.is

Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Leitar að áhugasömum og dugmiklum matreiðslumanni. 
Viðkomandi þarf helst að geta hafi ð störf  22. febrúar og eigi síðar 
en 1. mars nk.

Helstu verkefni:
      Matráður er starfsmaður Lágafellsskóla og starfar undir 

stjórn skólastjóra. Matráður skal gegna starfi nu samkvæmt 
grunnskólalögum, reglugerðum, starfslýsingu, kjarasamningum, 
stefnu Mosfellsbæjar um skólamötuneyti og mannauðsstefnu 
Mosfellsbæjar. Matráður annast daglegan rekstur og verkstjórn 
skólamötuneytis Lágafellsskóla í samvinnu við skólastjóra. Í 
starfi nu felst m.a. undirbúningur, matseld og framreiðsla þeirra 
máltíða sem nemendum og starfsmönnum standa til boða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Matreiðslumeistari
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi 
• Skipulögð vinnubrögð
•  Rík þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
•  Hæfi leiki til að vinna undir álagi
•  Reynsla af sambærilegu starfi  er æskileg
•  Kunnátta í notkun Word og Excel sem og þekking á    
 tölvupóstforriti og netnotkun áskilin

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2011.

Laun samkvæmt kjarasamningi Stamos og Sambands ísl. 
sveitarfélaga.
Upplýsingar veita:  Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 
5259200 eða  8968230 og Ásta Steina Jónsdóttir, deildarstjóri í 
síma 5259200 og 6920233.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netföngin johannam@
lagafellsskoli.is eða asta@lagafellsskoli.is.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfi ð.

Auglýsingasími
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Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VEGNA FRAMKVÆMDA VIÐ 
BÚÐARHÁLSVIRKJUN
STARFSMENN TIL  JARÐGANGAGERÐAR
Vegna framkvæmda við Búðarhálsvirkjun óskar ÍSTAK eftir að ráða til 

starfa einstaklinga vana jarðgangagerð.

RAFVIRKJAR / RAFVEITUVIRKJAR
Vegna framkvæmda við Búðarhálsvirkjun óskar ÍSTAK eftir að ráða til 

starfa rafvirkja / rafveituvirkja. Í starfinu felst meðal annars rekstur á 

rafveitu við jarðgangagerð ásamt viðgerðum og viðhaldi á tækjum og 

búnaði. Æskilegt er að umsækjandi hafi einhverja reynslu af vinnu við 

háspennu.

NEXT, Kringlunni 
leitar að starfsmanni 

í sölu og ráðgjöf á 

dömufatnaði ásamt 

almennum verslunar-

störfum og fram-

setningu á tískuvöru.

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund

• Reynsla af verslunarstörfum 
er kostur en ekki skilyrði

• Sjálfstæði, frumkvæði og vinnusemi

• Áhugi á tísku og útliti er mikill kostur

• Reglusemi og stundvísi er skilyrði

• Æskilegur aldur; 30 ára eða eldri

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Bergsson, haraldur@next.is. 

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2011. Umsóknir, með ferilsskrá, sendist á haraldur@next.is.

D R Ó M I
LÁGMÚLI 6    108 REYKJAVÍK      SÍMI 540-5000
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ERTU MEÐ 
MEIRAPRÓF?
Park ehf. óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa á götusópum fyrirtækisins. 
Umsækjendur þurfa að hafa meirapróf og reynslu af því að stjórna sambæri-
legum tækjum. Mikilvægt er að þeir hafi góða samskiptahæfni, séu sveigjan - 
legir og sýni frumkvæði og metnað í starfi.

Einungis heiðarlegir og áreiðanlegir einstaklingar sem starfað geta undir  
álagi koma til greina. 

Sendu umsókn þína á tölvupóstfangið park@park.is fyrir 25. janúar. 

Conditions
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 81.591,72
per year. Appointments are normally
made at Step 1 of a grade. A higher step
can be considered on the basis of the
candidate's qualifications and experi-
ence. Depending on, inter alia, the 
candidate’s family status, allowances
and benefits may apply. Favorable tax
conditions apply. 

Overview of conditions at:
www.eftasurv.int/
about-the-authority/vacancies/
recruitment-policy. 

While its staff members shall normally be
nationals of one of the three EFTA Sta tes
party to the EEA Agreement, the Aut ho rity
will also consider other applications, pri-
marily those of nationals of the other Sta -
tes that are party to the EEA Agree ment.

Start date: Summer 2011

Type and duration of appointment: 
fixed-term contract of three years. 
Job title : Officer.
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may
be offered. 
Interviews: March 2011 

Application must be filled in and sent
online at the following address: 
https://jobs.eftasurv.int 

Questions regarding the recruitment
process may be posed to Mr Erik J.
Eidem, Director of Admini stra tion, on
+32 (0)2 286 18 90 or 
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant, 
on +32 (0)2 286 18 93.  

EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int 

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance with European Economic Area rules in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling them to participate in the
European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has powers that correspond to those of the European Commission. The
Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA
EFTA States.

Role description:
The successful applicant will be assigned responsibility
for general surveillance work (case handling) relating to
the EEA EFTA States in the field of the environmental law,
in particular climate change policies, and related issues;
e.g. dangerous substances and chemicals.
This position is placed in the Internal Market Affairs
Directorate.

Essential:
l University degree in law or other relevant field
l Specialised knowledge in EU/EEA environmental law,

and in particular relating to climate change, dangerous
substances and chemicals

l Extensive relevant working experience in private and/or
public sector

l Excellent command of written and spoken English
l Computer literacy
l Ability to work both independently and in a team in an

international environment

Desirable:
l Knowledge of and familiarity with the functioning of the

European Economic Area, and the EFTA States
l Professional experience involving the institutions of the

EU and the EEA
l Good understanding of Norwegian, Icelandic, or German

(EFTA languages)

Deadline for application: 21 February 2011.
Questions regarding the post may be posed to Tuula
Nieminen, Acting Director, on +32(0)2 286 18 68.

Officer in Environmental Law JOB REFERENCE : 03/11

Role description:
The successful candidate will work with legal aspects relat-
ed to veterinary legislation, implementation and ap pli  cation
of legislation in related fields of work (e.g. seeds, fertilizers,
product safety). 
This position is placed in the Internal Market Affairs
Directorate.

Essential:
l University degree in law 
l At least three years of relevant professional experience

l Very good knowledge in the European legal framework for
food hygiene and food safety

l Excellent command of written and spoken English, the
working language of the Authority

l Computer literacy
l Ability to work both independently and in a team in an

international environment

Desirable:
l Professional experience relating to the application of the

European legal framework for food hygiene and food

safety
l Post graduate degree in European law
l Professional experience involving the institutions of the

EU or the EEA
l Understanding of Norwegian, Icelandic, or German (EFTA

languages)

Deadline for application: 28 February 2011.
Questions regarding the post may be posed to 
Mr Ólafur Valsson, Deputy Director, 
on +32 (0)2 286 18 68.

Officer in Veterinary & Food Law JOB REFERENCE : 06/11

Role description:
The successful candidate will be assigned responsibility
for general surveillance work and case handling relating
to transport and aviation and maritime security inspec-
tions. Tasks may include examination of complaints, legal
conformity assessments and drafting of decisions, opin-
ions and reports. 
In order to monitor the EEA EFTA States’ application of the
rules and procedures in the area of transport security, in
particular Regulations (EC) No 2320/2002 and 300/2008
establishing common rules in the field of civil aviation
security and Regulation (EC) No 725/2004 on enhancing
ship and port facility security and Directive 2005/65/EC on
enhancing port security, the successful applicant will carry
out inspections of national authorities, airports, air opera-

tors, ports, recognized organisations and shipping compa-
nies in the EEA EFTA States. In addition to field work (exam-
ination of records, accounting, technical data and physical
checks), the inspection tasks will consist of preparatory and
concluding work in connection with the inspections. This
position is placed in the Internal Market Affairs Directorate.

Essential:
l University degree in law or other relevant field, 

preferably with a postgraduate degree
l Specialized knowledge of the EEA/EU law in the 

relevant field
l At least three years of relevant professional experience
l The applicant must be of good repute and will be 

subject to security clearance

l Excellent oral and written command of English, and
good working knowledge of either Norwegian or Icelandic

l Computer literacy
l Ability to work both independently and in a team in an

international environment

Desirable:
l Experience in inspection methodology and object security
l Knowledge of international aviation and or maritime secu-

rity rules (EU, ICAO/ECAC and or IMO) and (preferably)
national regulations on aviation and maritime security

Deadline for application: 21 February 2011.
Questions regarding the post may be posed to Astridur
Scheving Thorsteinsson, Deputy Director, 
on +32(0)2 286 18 79.

Transport Officer/Inspector JOB REFERENCE : 02/11

World Class óskar eftir að ráða til sín markaðsfulltrúa
með reynslu í markaðsmálum

Menntunar- og hæfniskröfur:

Um er að ræða fullt starf í skemmtilegu starfsumhverfi.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Gildi World Class

Starfssvið:

MARKAÐSFULLTRÚI
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Sölufulltrúi - Stóreldhús
Heildverslun með matvæli sem selur vörur til stóreldhúsa 
óskar að ráða sölufulltrúa til starfa við sölu og markaðs-
setningu á vörum sínum. Matreiðslumenntun eða sam-
bærileg menntun ásamt  reynslu af störfum á þessum 
markaði er skilyrði. Leitað er eftir aðila með ríka þjón-
ustulund og sterkan vilja til að ná árangri í góðum hópi 
starfsmanna.  Ráðið verður í starfið sem fyrst.  Umsóknir 
óskast sendar á netfangið box@frett.is merkt 
„Sölufulltrúi 221“ í s.l. miðvikudaginn 26.janúar n.k.

 

Útboð skila árangri!

Snjóflóðavarnir í Neskaupstað 
Tröllagiljasvæði 

Varnargarðar og keilur 
ÚTBOÐ NR. 14685 

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fjarðabyggðar og Ofanflóðasjóðs 
óskar eftir tilboðum í verkið Snjóflóðarvarnir í Neskaupstað – Tröllagilja-
svæði – Varnargarðar og keilur 
Verkið felst í að reisa snjóflóðavarnargarða og keilur á úthlaupssvæði 
snjóflóða úr Tröllagiljum.  Um er að ræða um 660m langan þvergarð, um 
420m langan leiðigarð og 24 snjóflóðavarnarkeilur.  Í verkinu felst einnig 
mótun yfirborðs skeringa flóðmegin við garða og jöfnun yfirborðs garða 
hlémegin.  Einnig felst í verkinu gerð vinnuvega, varanlegra vegslóða, 
gangstíga og áningarstaða.  Jafnframt gerð drenskurða, lækjarfarvega og 
vatnsrása, lagning ræsa og jöfnun yfirborðs og frágangur.   
Helstu magntölur eru:   
         Upptaka gróðurþekju og jarðvegs 180.000m² 
         Klapparsprengingar/fleygun 160.000m³ 
         Fylling í jöfnunarlag undir kjarna 45.000m³ 
         Fylling í kjarna úr sprengdu efni 125.000m³ 
         Fylling í framhlið garðs og keilna 14.000m³ 
         Fylling í fláafleyga og leiðigarð 415.000m³ 
         Styrkingarkerfi - efni 14.000m² 
         Styrktingarkerfi - uppsetning 14.000m² 
 Göngustígar-fylling, burða-og yfirborðslag 21.000m³ 
 Malbik á stíga 3.500m² 
         Varanlegir vegslóðar  2.500m² 

Verkinu skal vera að fullu lokið í september 2014. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með mánudeginum 24. janúar 2011. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, 08. mars  2011  kl.11.00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

BBARNFÓSTRA/“AMMA” ÓSKAST
Fjölskylda í vesturbæ Reykjavíkur leitar a  árei anlegri 
og barngó ri barnfóstru/"ömmu" til a  gæta 9 mána a 
stúlku og sinna léttum heimilisstörfum. Um er a  ræ a 
dagvinnu, 3-4 sinnum í viku, 3-4 klst. í senn. Æskilegt er 
a  vi komandi geti hafi  störf í febrúar 2011. Laun eftir 
samkomulagi.

Vinsamlega sæki  um starfi  me  ví a  senda ferilskrá 
á vesturbaer2011@gmail.com fyrir 27. janúar nk. Nánari 
uppl singar eru veittar í síma 857 7761. 

| þú ert á góðum stað fjardabyggd.is

StöðvarfjörðurFáskrúðsfjörðurReyðarfjörðurEskifjörðurNorðfjörðurMjóifjörður

Laust starf forstöðumanns 
bókasafnsins í Neskaupstað
Neskaupstaður
Safnastofnun Fjarðabyggðar og Nesskóli auglýsa starf forstöðumanns 
bókasafnsins í Neskaupstað.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.

Óskum eftir starfsmanni í fullt starf í 
vörumóttöku Bókabúðar Máls og menn-

ásamt því að færa inn reikninga og hafa 
eftirlit með birgðum búðarinnar. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga, skipulags-
hæfni, metnað og frumkvæði. 

Umsóknarfrestur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
dogg@bmm.is

LEITUM AÐ STARFSMANNI Í 

VÖRUMÓTTÖKU
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Tilboð óskast 
í Mercedes Benz Actros, árgerð 2006, skemmdur eftir umferðaróhapp.
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð 
tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 25. 01. 2011. Bifreiðin er til 
sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2 110  Reykjavík 
opnunartíma ( 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

Tilboð óskast 
í BRIAB  fl utningavagn, árgerð 1993, skemmdur eftir umferðaróhapp. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð 
tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 25. 01. 2011.
Vagninn er til sýnis við Korngarða, 104  Reykjavík.

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

Staða verkefnisstjóra
AVS rannsóknasjóðs

Nánari upplýsingar um starfið veitir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið 
í síma 545 8300. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið postur@slr.stjr.is

Umsóknir skal senda til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 
150 Reykjavík. Í umsókn skulu vera ítarlegar upplýsingar um menntun og fyrri 
störf, meðmælendur og fleira sem máli kann að skipta við ráðningu í starfið.

Laus er til umsóknar staða verkefnisstjóra Rannsóknasjóðs til að auka verðmæti 
sjávarfangs, sem staðsettur er á Sauðárkróki. Um er að ræða fullt starf.

AVS rannsóknasjóður starfar á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og tók hann til starfa í ársbyrjun 2003. 
Yfir sjóðnum er sérstök stjórn. Strax í upphafi var lögð mikil áhersla á að sjóðurinn væri faglegur samkeppnissjóður og 
að gagnsæi væri í starfsemi hans auk þess sem byggt var upp gott samstarf við sjávarútveginn og tengdar greinar. Veittir 
eru styrkir úr sjóðnum til rannsóknaverkefna, sem auka verðmæti sjávarfangs. Styrkir eru veittir til verkefna sem taka á 
öllum þáttum sjávarútvegs og fiskeldis. Styrkir AVS rannsóknasjóðs eru til hagnýtra rannsókna og ætlaðir einstaklingum, 
fyrirtækjum, rannsókna-, þróunar- og háskólastofnunum. Stjórn sjóðsins forgangsraðar tillögum til sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra um styrki til rannsókna í þágu verkefna sem auka verðmæti sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni 
sjávarútvegsins.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á heimasíðu hans www.avs.is AVS rannsóknasjóður
í sjávarútvegi

Meðal helstu verkefna

Samskipti, leiðbeiningar og þjónusta við stjórn sjóðsins.

Samskipti og leiðbeiningar til umsækjenda.

Móttaka, úrvinnsla og utanumhald styrkumsókna ásamt 
eftirliti með framgangi styrktra verkefna. Notast er við 
sérstakt skráningarkerfi sem sérstaklega hefur verið þróað 
fyrir sjóðinn. Kerfið gerir kleift að taka saman heildstæðar 
upplýsingar um allar umsóknir, verkefni og stöðu þeirra.

Samskipti, leiðbeiningar og þjónusta við faghópa.

Umsjón með heimasíðu sjóðsins og skjala- og gagna-
vistunarkerfi.

Útgáfa rafræns fréttabréfs.

Gerð ársskýrslu.

Hæfnis- og menntunarkröfur

Háskólapróf á sviði sjávarútvegs, náttúruvísinda eða á 
öðrum sviðum sem nýtast í starfi. 

Góð tölvuþekking og fjölbreytt reynsla af vinnu við ýmis 
tölvukerfi.

Mjög gott vald á íslensku, ensku og einu norðurlandamáli 
og hæfni til að tjá sig í rituðu máli.

Skipulagshæfileikar.

Frumkvæði ásamt hæfni í mannlegum samskiptum, lipurð 
og sveigjanleiki.

Þekking á sviði rannsókna og nýsköpunar er kostur.

Tilboð óskast 
í Bombardier Can-AM ATV Outlander 800 Max fjórhjól, árgerð 2007. 
skemmt eftir umferðaróhapp. Tilboð skilist inná heimasíðu Trygginga-
miðstöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 
25. 01. 2011. Hjólið er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2   
110  Reykjavík opnunartíma ( 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

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
AFÞREYING
Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.
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Reglugerð
 um veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski 2011

1. gr.
Allar veiðar á austur Atlantshafs bláuggatúnfiski eru óheimilar nema að fengnu 
leyfi Fiskistofu. Ákvæði reglugerðar þessarar taka til veiða á austur-Atlantshafs 
bláuggatúnfiski á samningssvæði Atlantshafs túnfiskveiðiráðsins (ICCAT), þar 
með talið hafsvæði utan lögsögu ríkja og enn fremur innan lögsagna þar sem 
íslensk skip hafa rétt til veiða samkvæmt samningum eða sérstökum veiðileyfum.
Leyfisveitingin er bundin við þau skip sem sækja um aflaheimildir á bláuggatún-
fiski til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis innan frests sem auglýstur er í 
upphafi árs. Í umsókninni skal tilgreina áætlun um veiðarnar, m.a. um útbúnað 
skips, áætlaðar löndunarhafnir og ráðstöfun afla. 
Leyfi til bláuggatúnfiskveiða skulu gefin út fyrir hvert almanaksár en ráðuneytinu 
er heimilt að  fella úr gildi leyfi til bláuggatúnfiskveiða sé talin ástæða til að tak-
marka veiðarnar frekar eða endurskipuleggja stjórnun þeirra.

2. gr.
Á árinu 2011 er íslenskum skipum heimilt að veiða 78 tonn af bláuggatúnfiski 
miðað við afla upp úr sjó. Bláuggatúnfiskveiðar er einungis heimilt að stunda á 
línu.

3. gr.
Samkvæmt reglum ICCAT er aðeins heimilt að úthluta einu íslensku skipi veiði-
leyfi árið 2011. 
Skilyrði fyrir útgáfu leyfis til bláuggatúnfiskveiða er að skip hafi leyfi til veiða í 
atvinnuskyni og hafi búnað til veiðanna. Ráðuneytið áskilur sér rétt til að hafna 
umsóknum sé ljóst að viðkomandi skip hafi ekki búnað til veiðanna eða að fyrirséð 
sé að það muni af öðrum ástæðum ekki stunda þær. Að öðru leyti skal hlutkesti 
skera úr um rétt umsækjenda til leyfis til bláuggatúnfiskveiða. Eftir að leyfi er veitt 
er óheimilt að endurúthluta því á árinu 2011 til annars skips nema skip hafi farist, 
eða vélarbilun valdi því að það geti ekki haldið til veiða. Aflaheimildir má ekki 
flytja milli ára. 
Skip skulu landa afla á Íslandi í fyrirfram ákveðnum höfnum, sem Fiskistofa 
ákveður í samráði við útgerðir.
Veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski á línu eru heimilar frá 1. ágúst 2011 til 
ársloka á veiðisvæðinu norðan 42°00,00´ N  milli 10°00,00´ V og 45°00,00´ V. 

4. gr.
Skipstjórar skulu skrá í afladagbækur sem Fiskistofa og Hafrannsóknarstofnunin 
leggja til, nákvæmar upplýsingar um veiðarnar í því formi sem skýrslurnar gera 
ráð fyrir og skila Fiskistofu þegar skip kemur næst til hafnar eftir að hafa stundað 
veiðar samkvæmt reglugerð þessari.
Veiðar á bláuggatúnfiski í landhelgi Íslands í tómstundum eða til eigin neyslu skal 
tilkynna til Fiskistofu eigi síðar en við löndun.

5. gr.
Þau íslensku fiskiskip sem leyfi hafa fengið til að stunda veiðar á samningssvæði 
ICCAT skulu vera búin fjarskiptabúnaði sem sendir upplýsingar með sjálfvirkum 
hætti til sameiginlegrar eftirlitsstöðvar Landhelgisgæslu Íslands og Fiskistofu, hér 
eftir nefnd eftirlitsstöðin, um staðsetningu viðkomandi skips á klukkustundar fresti. 
Skipi er óheimilt er að halda úr höfn til veiða fyrr en starfsmenn eftirlitsstöðvar-
innar hafa staðfest til skipstjóra að ofangreindur búnaður starfi eðlilega.
Ef búnaður til sjálfvirkra sendinga, sbr. 1. mgr., bilar, skal gert við hann við komi í 
næstu höfn. Þar til búnaðinum verður komið í lag, skal senda á annan hátt upplýs-
ingar um staðsetningu skipsins á 6 klukkustunda fresti til eftirlitsstöðvarinnar. Einn-
ig skulu tilkynningar skv. 6. gr. innihalda upplýsingar um staðsetningu skipsins. 

6. gr.
Tilkynningar.
Skip sem stunda bláuggatúnfiskveiðar á samningssvæðinu skulu senda eft-
irgreindar tilkynningar til eftirlitsstöðvarinnar:

Komutilkynning:
Skylt er skipstjóra skips að tilkynna til eftirlitsstöðvarinnar með ekki meira en 12 
klukkustunda og að minnsta kosti 6 klukkustunda fyrirvara að það fari inn á 
viðkomandi samningssvæði til bláuggatúnfiskveiða á þetta við um veiðar innan 
íslenskrar lögsögu sem og utan. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi 
upplýsingar:
1. Kóði viðtakanda: „ISL“ fyrir íslensku eftirlitsstöðina. 
2. Raðnúmer skeytisins.
3. Kóði fyrir tegund skeytisins: „COE“ sem komutilkynning.
4. Kallmerki skipsins.
5. Staðsetning skipsins í gráðum og heilum mínútum.
6. Áætlað aflamagn um borð miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað eftir 

tegundum.
7. Dagsetning og tími.

Haldi skip til veiða úr íslenskri höfn skal það tilkynnt eftirlitsstöðinni á sama hátt.

Aflatilkynning:
Dag hvern sem skip er við túnfiskveiðar, skal skipstjóri tilkynna eftirlitsstöðinni 
um heildarafla síðasta sólarhrings, miðað við afla upp úr sjó, sundurgreindan eftir 
tegundum. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:
1. Kóði viðtakanda: „ISL“ fyrir íslensku eftirlitsstöðina
2. Raðnúmer skeytisins.
3. Kóði fyrir tegund skeytisins: „CAT“ sem aflatilkynning.
4. Kallmerki skipsins.
5. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg., miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað 

eftir tegundum. 
6. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða, en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún 

verið send.
7. Dagsetning og tími.

Lokatilkynning:
Þegar veiðiskip hættir veiðum skal það tilkynnt eftirlitsstöðinni. Jafnframt skal í 
tilkynningu tilgreina afla frá síðustu aflatilkynningu miðað við afla úr sjó, 
aðgreindan eftir tegundum og einnig löndunarhöfn eða löndunarstað. Loka-
tilkynningin skal send eigi síðar en 6 klukkustundum fyrir áætlaðan tíma í 
löndunarhöfn.  Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:
1. Kóði viðtakanda: „ISL“ fyrir íslensku eftirlitsstöðina.
2. Raðnúmer skeytisins.
3. Kóði fyrir tegund skeytisins: „COX“ sem lokatilkynning.
4. Kallmerki skipsins.
5. Dagsetning og tími.
6. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg, miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað 

eftir tegundum. 
7. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða, en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún 

verið send.
8. Löndunarhöfn (áætlaður tími og dagsetning þar).
9. Dagsetning og tími.

Tilkynningar til Eftirlitsstöðvarinnar er hægt að senda með eftirfarandi sam-
bandsleiðum: Tölvupóstfang sar@lhg.is, fax nr. 545 2001, Inmarsat C nr. 581 
425101519 eða gegnum strandstöðvar á Íslandi.

7. gr.
Óheimilt er að styðjast við leit úr lofti við veiðar á bláuggatúnfiski.

8. gr.
Sé þyngd bláuggatúnfisks sem veiddur er undir 30 kg, skal honum sleppt lifandi. 

9. gr.
Hverju skipi er óheimilt að stunda bláuggatúnfiskveiðar nema eftirlitsmaður á 
vegum Fiskistofu sé um borð. Þó er Fiskistofu heimilt að veita undanþágu frá 
skilyrði 1. ml. enda séu eftirlitsmenn um borð a.m.k. 20% þess tíma sem  skip 
stundar bláuggatúnfiskveiðar. Skipstjóra er óheimilt að halda skipinu til bláugga-
túnfiskveiða án eftirlitsmanns um borð án skriflegrar heimildar Fiskistofu þar að 
lútandi.
Útgerð skips skal greiða eftirlitskostnað skv. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 33, 5. maí 2000, 
um veiðieftirlitsgjald. Útgerð skips með eftirlitsmann á vegum Fiskistofu um borð 
skal sjá honum fyrir fæði og aðstöðu án endurgjalds.
Fyrir hverja veiðiferð skal útgerð skips tilkynna Fiskistofu með a.m.k. 7 daga fyrir-
vara að fyrirhugað sé að halda til veiða.

10. gr.
Merkja skal hvern einstakan bláuggatúnfisk sem veiddur er af íslenskum skipum 
samkvæmt nánari fyrirmælum Fiskistofu og í samræmi við reglur ICCAT þar að 
lútandi.
Öllum bláuggatúnfiski sem veiddur er af íslenskum skipum sem og öllum bláugga-
túnfiski sem fluttur er inn til Íslands eða seldur er á íslenskum markaði skal fylgja 
sérstakt rekjanleika¬vottorð (e. bluefin tuna catch document, BCD) sem Fiskistofa 
gefur út.
Öllum bláuggatúnfiski sem endurútfluttur er frá Íslandi skal fylgja sérstakt endur-
útflutnings¬vottorð (e. bluefin tuna re-export certificate, BFTRC) sem Fiskistofa 
gefur út.

11. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum III. kafla laga nr. 
151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og ákvæðum laga nr. 
116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

12. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, 
um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um 
stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerðir 
um veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski nr. 640, 4.ágúst 2010.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu 21. janúar2011.

F. h. r.
Jóhann Guðmundsson

Hrefna Karlsdóttir.

Tilkynningar
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MÁ BJÓÐA
YKKUR MEIRI VÍSI?

Úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða 

í margfalt betri upplausn en áður og með 

góðu aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. 

Horfðu, hlustaðu og fylgstu með öllu því 

sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, 

meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
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Þú færð meira af öllu á  nýjum Vísi.

Meiri Vísir.

Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann

og iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja „like“ við Vísi 
á Facebook geta unnið óvænta vinninga í hverri viku.
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 2 milljónir +

Toyota auris ‚07. S/D dekk. Ekinn 31000. 
Verð 2.070.000.- ákv.1.500.000.- Uppl. 
6637721.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810.

Corolla, Yaris eða Avensis óskast Árg. 
1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. Helst 
í góðu standi, en má þarfnast lagfær-
inga. Uppl. 821-2545.

Japanskur fólksbíll óskast, t.d. Toyota, 
Nissan, Honda eða MMC. Árg. 1998-
2003. Vil helst bíl í góðu standi, en má 
þarfnast lagfæringa. Get borgað 100-
350 þúsund. Uppl. 772-5450.

Óska eftir 
Land Cruiser 120

Diesel árg. ‚07 eða yngri. Ek. 50 þús. 
eða minna. Er með staðgreiðslu. S. 
899 2838.

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

 Jeppar

Jeep Grand Cherokee limited árg. 
‚08 ek. 25þ. km. Bíll m. bakkmyndav, 
fjarstarti, toppl, krók, hleðslujafnara, 
aksturstölvu ofl. V8 4,7L flex fuel Verð 
6.490þ.kr skipti á ód. S: 821-4024.

Til sölu VolvoXC90 8cyl 4.4l 2007-8 
ekinn 53.000 km. sjsk leður,7 manna. 
Einn með öllu.eyðir 12-13l Ótrúlegt 
verð..Sími 897 1458.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Til sölu gullfallegt Harley Davidson 
Sportster 883. custom. árgerð 2006. 
Ekið aðeins 2600 mílur. Verð 1,350.000. 
ákvílandi. 1,000.000. afborganir ca. 
29.000. Upplýsingar í síma 616 7529.

Til sölu KTM 525 Árg. ‚05. Topp hjól. S. 
772 1300.

 Fjórhjól

Kymco 500 mxu árg 09 með mikið af 
aukahlutum td Spil,hiti í haldföngum 
og þumal,kastarar kassi framan og aft-
an,tveir dekkjagangar á felgum,bens-
ínbrúsafestingar og brúsar. Mjög flott 
hjól í alla staði alltaf geymt inni og 
lítur út sem nýtt. Verð 990 þús s: 858 
8657 Jón Þór.

Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

ATH CanAM 800 Ltd 2008 m öllu spil 
GPS hiti töskur kúla e 860km. SEM 
NÝTT Verð 2,3m. S. 892 7858.

 Kerrur

Til sölu 2ja hestakerra nýuppgerð og 
skoðuð. Verð 350 þús. Uppl. í s. 774 
4021.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

 Bátar

Línubalar til sölu 32 gráir,9 hvítir.Uppl. í 
s. 861 0096 & 581 1979.

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA 
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA 
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS 
KR. 4000.+vsk DS-LAUSNIR EHF 561-
8373 www.dslausnir.is

 Aukahlutir í bíla

Óska eftir vél í VW bjöllu, gömlu gerð. 
Einnig sjálfskiptingu í sömu vél. S. 
866 8915.

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

 Varahlutir

Erum að rífa. LandCruiser ‚90, Navara 
‚01-‘03, Corolla ‚94-‘01, Carina ‚95, 
Golf ‚95-‘99, Sharon ‚99, Passat ‚99, 
Transporter ‚99, Impreza ‚95-‘98, 
Legacy ‚91-‘98, Mazda 323 98. CVIC 
98. Sækjum bíla frítt til niðurrifs. s:567- 
6700 VAKA SKÚTUVOGI 8.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200.

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 99. 
kaupi bíla til niðurrifs. Partasala smiðju-
vegi 11  sími 661 5270.

 Viðgerðir

Pústkerfi - Sérsmíði - Vatnskassar - 
Demparar - Bremsur - Viðgerðir - Barkar 
og Kvarfakútar. Púst og Vatnskassar 
smiðjuvegi 4a (græn gatabak við N1) 
Sími 567 0840.

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Salur, Take away og 
Heimsendingaþjónusta.

 S. 55 12345 / italiano.is

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Hreingerningar

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting, 
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Tökum að okkur þrif!
Heimahús, flutningsþrif, margra ára 
reynsla. Vönduð og góð þjónusta. 
Meðmæli ef óskað er. S. 697 4235.

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s 848 9600

Garða umsjón: felli tré, grisja og snyrti. 
Hagstæð kjör. Halldór garðyrkjum. Sími 
869 1215.

Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður 
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur  
sími 697 8588.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm. 
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkju-
fræðingur s. 848 9600.

 Bókhald

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

Þarftu að koma bókhaldinu og opin-
berum skilum í lag. Við vinnum með 
þér. Hafðu samband í síma 5177833 
Ráðþing

 Málarar

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

 Húsaviðhald

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar og 
hurðir, rafvirkjar og píparar með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Nýbyggingar og allt við-
hald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk 
ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@
vidhaldsverk.is

Tökum að okkur 
parketslípun

um allt land. 15 ára reynsla í parket-
lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og 
sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til 
sölu. Sjáið myndir á www.parketslipar-
inn.is Uppl í s. 772 8100

Glerjun og 
gluggaviðgerðir

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum 
smíðaverkefnum. Glugga og hurða-
þjónustan, S. 895 5511 smidi.is

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Nudd

NUDD NUDD NUDD. Exclusive Whole 
Body Massage in Down Town. S. 692 
21 26, Alena.

The best tantric luxury messages down 
town. Phone numer 869 8602 any 
time

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

NUDD 2 fyrir 1 TILBOÐ 
 S. 823 8280 

Líkamsskrúbb, heitur pottur, nudd f. 
2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. 
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín og næringar-
ráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. 
Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40. 
Opið 12-18 mán-lau.

BEST MASSAGE!!!WITH TWO OR FOUR 
HANDS!!! 693 75 97

 Spádómar

Andlegur Ráðgjafi
Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina 
er stórkostlegur spámaður og heilari.“ 
Sigríður Klingenberg. Tímapantanir í 
síma: 697 7802

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, 

draumar. 

Hvað viltu vita á nýju ári.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Pshysic readings, palm reading. Tells 
you your complete life from the beg-
inning to the end. Dont tell her, let 
her tell you. Guarenteed to bring your 
loved one back. Specialice in relations-
hips. Call for an appoinment S. 841 
1099.

 Múrarar

Tökum að okkur allt múrverk, flísalagnir 
og almennt viðhald. Ari Oddsson ehf 
S. 895 0383 og 867 7704. Arioehf@
simnet.is

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

Þjónusta
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 Trésmíði

Trésmiður getur bætt við sig verkefn-
um í nýsmíði, viðhaldi og endurbótun. 
Tilboð eða tímavinna. S. 895 9801 
Óskar. oskar@sbd.is Áratugareynsla.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Er með glænýjan Liberty Safe Fatboy 
byssuskáp til sölu. Litur: grár glans. 
Hæð: 1,537 m. Breidd: 1,067 m. Dýpt: 
0,775 m. Þyngd: 880 pund. Hrikalega 
fallegur byssuskápur með takkalás og 
lýsingu. Ekta mubla í stofuna. Selst 
á kostnaðarverði sem er 550.000 kr. 
Engin skipti. Sjá nánar: http://www.
l iber t ysafe.com/safe_fatboy.php 
Upplýsingar í síma 895 1414.

Eldsneytis sparari. 
Hvirfils tæki í bíla!

Höfum selt þá síðan 2006 með frá-
bærum árangri. SPARNAÐUR: 5% til 
+27%* Þetta Virkar! Meiri Kraftur. 
VERÐ frá 11.995.-kr. 30 daga skila-
réttur. Snjókeðjusala SKM Smiðjuvegur 
11. www.snjokedjur.is Tímapantanir S: 
868-8000.

Snjókeðjusala SKM.
Við vorum að flytja í nýtt og betra 
húsnæði! En betra verð! - Fáðu Tilboð! 
WWW.SNJOKEDJUR.IS Smiðjuvegi 11. 
200 Kóp(erum í húsnæði Orkuvers ehf 
) S:517-8400.

Dúndur orkusparnaður.
Nýtt á Íslandi! Erum með til sölu 
hágæða díóðuperur sem skila 35 til 60 
watta ljósmagni og eyða 95% minni 
orku en aðrar perur. Þessar perur end-
ast í 50.000 til 100.000 klst. eftir teg-
und og er birtan frá þeim glæsileg.Hver 
kannast ekki við það að vera nýbú-
inn að skipta um perur hjá sér þegar 
þær fara aftur og þurfa í þokkabót 
að greiða háan rafmagnsreikning, það 
kemur ekki fyrir ef þú notar díóðuperur. 
Verð og allar upplýsingar er að finna á 
http://www.ledpera.is

TILBOÐ! 10-25% afsláttur 
í janúar

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

Ísskápar, frystiskápur, þvottavélar, þurrk-
arar, uppþvottavélar, sjónvörp,borð-
tölva,stór ljósritunarvél, stólar, borð, 
varahlutir, hjólbarðar og felgur á ýmsa 
bíla. S. 896 8568.

Til sölu söluturn í miðbæ Rvk nálægt 
hótelum,er vel búinn eigin tækjum. 
Mikið túrista tímabil framundan getur 
verið laus fljótlega. Uppl. sendist frétta-
blaðinu merkt söluturn

Erum einnig með ýmsar vörur fyrir 
skotveiðimanninn. Mikið úrval og gott 
verð. Tactical.is Netverslun

Tilboð
Vönduð fóðruð dömustígvél úr góðu 
leðri og með sterkan sóla. Tilboðsverð: 
14.500.- Misty skór Laugavegi 178, s: 
551 2070

Beitu síld og beitu makríll til sölu. 
Upplýsingar í síma 892 0367.

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar 
og ísskápar. Tökum bilaðar vélar uppí. 
Varahlutir á góðu verði. Opið alla daga 
12:00 - 17:00 Síðumúla 37 Kjallara, 
108 Rvk 847 5545.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

Óska eftir ssælgætisborði fyrir sjoppu. 
Staðgreitt. Uppl. í S: 8482566

 Hljóðfæri

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar 
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðs-
sölu. Vorum að fá sendingu af nýjum 
ítölskum harmonikum. www.egtonar.is 
Sími 824 7610 & 660 1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Til bygginga

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

Viltu bæta lífsstílinn og lækka matar-
kostnaðinn á sama tíma. Kynntu þér 
Herbalife. Gerður 6183282, gerdurbj@
simnet.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is 

N ý  n e t v e r s l u n : 
www.betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

 Þjónusta

Frelsi frá streitu og kvíða 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Skráning er hafin á okkar fjölbreyttu og 
skapandi námskeið í leirmótun. Opin 
vinnustofa alla virka daga. Uppl. www.
leir.is og S: 564 0607 / 661 2179

12vikna þjálfun í eflingu hæfileika 
þinna og sjálfsvitundar. Hugleiðslur, 
skynjunaræfingar, innsæi, sjálfstraust 
o.fl. www.ljosmidlun.is s.898 8881

ICELANDIC kr 18.400 - 
NORSKA I og II - ENSKA 

f. BÖRN - ENSKA f. 
FULLORÐNA

 ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 
10-11:30. 18-19:30 start: 31/1. Level II: 
4 w: Md to Fr; 16:15-17:45, st: 31/1. st. 
24/1. Level III 4 w: Sat/Sun 16-17:30 
st: 29/1, Level IV 10 w: Sat/Sun 14:00-
15:30. Level VIII st. Sat/Sun 10-11:30 st. 
24/1. NORSKA: 4 vikur, mán til fös; stig 
I; 19:45-21:15, 24/1. ENSKA f. BÖRN 8 
vikur; 5-8 ára; fös 16:30-17:30, byrjar 
4/2 og 9-12 ára; mán 16:30-17:30, 
byrjar 7/2. ENSKA f. FULLORÐNA 4 
vikur mán til fös kl 16-17:30. byrj-
ar 21/2. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, 
s.5881169. www.ictrans.is/ice

STARFSRÉTTINDA-
NÁMSKEIÐ 

Námskeið fyrir verðandi 
dagforeldra

Haldið verður 70. st. starfsrétt-
indanámskeið fyrir dagforeldra 
samkvæmt gildandi reglugerð 
um daggæslu barna í heima-
húsum ef næg þátttaka næst. 

Áætlað er að námskeiðið hefjist 
um miðjan febrúar og verður 

kennt á mánudags- og og mið-
vikudagskvöldum og á laugar-

dögum. Námskeiðið er fjarkennt 
út á land sé þess óskað.

Nánari upplýsingar má nálg-
ast hjá daggæslufulltrúum 

sveitarfélaga og hjá Miðstöð 
símenntunar í síma 585-5860. 
Fyrirspurning má einnig senda 

á nhms@hafnarfjordur.is.

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Mikið úrval af notuðum húsgögnum 
til sölu. Tökum vörur í umboðssölu 
Umboðssalan Korputorgi www.umb-
odssalan.is Sími 867-0157.

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna. 
Gæði og gott verð.

 Heimilistæki

Notaðar þvottavélar, þurkarar, 
uppþvottavélar, ískkápar og fl. til 
sölu. Tökum vörur í umboðssölu 
Umboðssalan Korputorgi www.umb-
odssalan.is Sími 867-0157

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir

Kíktu á heimasíðuna 
okkar: www.dalsmynni.is 

Hundaræktun með starfsleyfi.

S. 566 8417 Tökum visa/euro

Miniature Pinscher 
hvolpar til sölu

Min Pinscher til sölu eru með ættbók 
frá Íshundum. Örmektir, bólusettir og 
heilsufarssk. Nánari uppl í síma 859 
9499 Visa/Euro www.123.is/skyjara-
ektun.

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking.

Mangó vantar maka! Kaupum dverg-
páfa (ástargauk) á 10.000. Helst 
Hómer! Uppl í s. 848 9244

Óskast keypt

Nám

SPAUGSTOFAN
Í KVÖLD
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Grásleppu leyfi til sölu. Stærð 7028 
tonn. Upplýsingar í síma 899 2654.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 
1-2 manna herb.Funahöfða 

17a -19 Rvk og Dalshraun 13 
Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu í Seljahverfi Breiðholti (109) 
góð 3ja. herbergja íbúð á jarðhæð 
um 90 fermetrar Langtímaleiga. Aðeins 
reglusamt fólk kemur til greina. Leiga 
130þ. á mán. Laus 1. Feb. Uppl, í síma 
664 8363

10 fm herbergi til leigu í Hraunbæ. V. 
25þ. á mán. Uppl. í s. 892 9499.

Til leigu hlýleg 50fm íbúð í miðbænum. 
laus 1 feb. 94þús.m.rafm. 8981117

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

2ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ. Leiga 
kr. 115 þús. Trygging 345 þús. í pen. 
Langtímaleiga. S. 898 3420.

LEIGUSALAR ATH ÞETTA!
Leiguhús.is er öflug leigumiðlun sem 
býður fjölbreytta þjónustu. Fríar auglýs-
ingar til fullrar þjónustu Skoðaðu www.
leiguhus.is

 Húsnæði óskast

32 ára karlmaður óskar eftir að íbúð 
á leigu í 101/105/107. Einar, S: 695 
2413.

ERTU SANNGJARN/GJÖRN? 38 kvk 
nema vantar 2-3 herb. íb fr.1.feb, helst 
í Breiðh. en allt verður skoðað. Hám. 
80.000 pr. mán, 2 mán. fyrirfram. Skilvís 
og snyrtileg. Uppl. 771 7147.

Herbergi við Malmö, til leigu með aðg. 
að öllu, yfir HM-tímabilið. S: 499 2072.

3 manna fjsk. óskar eftir að leigja 
sérbýli á höfuðb.sv. frá apríl/maí lang-
tímaleiga, gæludýr leyfð. Höfum góð 
meðmæli fyrri leigusala. Uppl. í s. 699 
6701.

Óska eftir 4ja herbergja íbúð á leigu Hfj. 
Góð umgengni og öruggar greiðslur. S. 
865 1863

Reglusamt par með eitt barn óskar 
eftir að taka á leigu 3-4 herb. íbúð á 
höfuðborgsv. Fyrirframgr. eða bankatr. 
ef óskað er. Uppl. s: 895-1700.

2-3 herb. íbúð óskast miðsvæðis frá 1. 
feb. Uppl. á ibud2011@gmail.com

 Sumarbústaðir

Stórt sumarhús til leigu í 
Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. Gistiaðstaða 
fyrir 10-12 manns. www.sumarhus.
edicypages.com. Uppl. 898 1598

Til sölu 58 fm sumarhús
100 fm sólpallur og 5500 fm eignarlóð. 
Bein sala eða skipti á bíl eða hjólhýsi. 
Verð 14,9 Sjá myndir á miklaborg.is 
Þrastahólar Uppl. í s: 898 1598.

Sumarbústaður óskast til kaups. Helst 
á Eyjafjarðarsvæðinu eða nágrenni. S. 
892 3793.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftri bílskúr til leigu 25fm +. Helst 
á Seltjn eða vestub. Uppl. 665 7070.

LEIGUHÚS.IS 
LEIGUMIÐLUN

Ef þig vantar atvinnuhúsnæði Ef þú 
vilt leigja atvinnuhúsnæði Leitaðu til 
okkar reyndu manna. Leiguhús.is sími 
562 2554

 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.

 Bílskúr

Óska eftir að taka á leigu bílskúr S. 564 
2099 og 892 8290.

 Gisting

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

ATVINNA

 Atvinna í boði

BROS, Norðlingaholti, Reykjavík óskar 
eftir að ráða starfsmann á ísaums-
vél (embrodery). Reynslu er krafist. 
Umsóknir sendist á atvinna@bros.is.

Veitingahús
Óskar eftir starfsfólki á veit-

ingastað í Kópavogi.
Umsóknir sendist á thjon-

usta@365.is merkt veitingahús

Italiano er að leita að duglegum, snyrti-
legum starfsmanni í hlutastarf og fullt 
starf. Góð íslenskukunnátta og mikil 
hæfni í mannlegum samskiptum áskil-
in. Sæktu um á staðnum eða sendu 
okkur mail á italiano@italiano.is

Bílsstjóri óskast til starfa. Meirapróf ekki 
nauðsynlegt. - buslodir@gmail.com.

Starfsmaður óskast í verslun í Smáralind. 
100% starf frá 1 feb.-1 júlí. Umsóknir 
sendist á erla@adams.is

Óskum eftir vaktstj á Culiacan.
Metnaðarfullum og duglegum einstakl-
ing. Góð laun fyrir réttan aðila. Uppl. 
868 8489.

Beitningamenn óskast til starfa. 
Upplýsingar í síma 895 2442.

Tannlæknastofa óskar eftir aðstoð í 70% 
starf.Umsóknir sendist á Borgarbros, 
Réttarholtsvegi 3.

Óskum eftir því að ráða til starfa vanan 
klippara í fulla stöðu. Áhugasamir sendi 
póst á gardlist@gardlist.is

Óska eftir bókara í hlutastarf. Þarf að 
kunna á Navision bókhaldskerfi. Sendið 
umsókn á blikksmidi@simnet.is eða í 
s. 893 4640.

 Atvinna óskast

verkam.óskar eftir vinnu.flest kemur til 
greina.s.8485071

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Gagnkvæm erótísk afþreying á netinu. 
Frítt myndspjall. Myndir, vídeó, o.fl. 
PurpleRabbit.eu

Stefnumót.is er vandaður spjall- og 
samskiptavefur fyrir einhleypt fólk sem 
leitar nýrra kynna. Textaspjall, mynd-
spjall, ljósmyndir, vídeó. Vefurinn er 
gjaldfrjáls.

Spjalldömur 908 5050
Opið allan sólarhringin, ný 

stúlka.

56 ára karlmaður,sk. btn, vill kynnast 
sér yngri manni með spennandi btn. 
samband í huga. Augl. hans er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8648.

19 ára karlmaður,hikandi, óreyndur, 
óöruggur, vill kynnast karlmanni og 
prófa nýja hluti. Augl. hans er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8653.

45 ára karlmaður vill kynnast KK í hitting 
af og til, verður að hafa aðstöðu. Augl. 
hans er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8594.

Ný frásögn: Vinkonur! Í Sögum Rauða 
Torgsins má nú heyra nýja frásögn 
ungrar konu sem kynnist skólasystur 
sinni mjög náið. Síminn er 905-2002 
(símatorg) og 535-9930 (kreditkort). 
Upptökunúmer er: 8772.

TANTRIC LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!! 
7/ 24!SIM 869 8602.

Samkynhneigðir karlmenn auglýsa 
sífellt meira á Rauða Torginu Stefnumót. 
Til að hlusta/svara: 905-2000 og 535-
9920. Til að auglýsa frítt: 535-9922.

Djarfar konur auglýsa núna mikið á 
Rauða Torginu Stefnumót. Til að 
hlusta/svara: 905-2000 og 535-9920. 
Til að auglýsa frítt: 535-9922.

Gvendargeisli 112, 113 Reykjavík
Opið hús sunnudaginn 
23. jan kl. 15.00 til 15.30

Glæsilegt 164 fm 
einbýlishús á einni hæð.  
Húsið er staðsett í rólegum 
botnlanga og er mjög 
vandað að innan sem 
utan.  Í húsinu eru fjögur 
svefnherbergi.  Stór verönd 
úr harðviði er bakvið húsið 
ásamt heitum potti og 10 fm 
garðhýsi.

Magnús Einarsson 
löggiltur fasteignasali 
s. 897-8266

Verð 49,9 milljónir

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

Fasteignir

Til leigu

www.frettabladid.is   |   512 5000

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á visir.is eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi
Bónus, Selfossi
Krónan, Selfossi
N1 Fossnesti, Selfossi
Olís, Selfossi
Samkaup Úrval, Selfossi
Bjarnabúð, Brautarhóli (Reykholti)
Minni Borg, Grímsnesi
Verslunin Árborg, Árnesi
Þrastalundur, Grímsnesi
Bónus, Hveragerði
N1, Hveragerði
Samkaup Strax, Laugarvatni

Samkaup Strax, Flúðum
Olís, Hellu
Söluskálinn Landvegamótum, Hellu
N1, Hvolsvelli
Söluskálinn Björk, Hvolsvelli
N1, Vík
Krónan, Vestmannaeyjum
N1, Vestmannaeyjum
Olís, Vestmannaeyjum
Skýlið, Vestmannaeyjum
Vöruval, Vestmannaeyjum

GÓÐAR 
FRÉTTIR 
FYRIR 
SUÐUR-
LAND
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 23 stöðum 
á Suðurlandi og 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurlandi

Suðurland
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Baba ghanoush er líbanskt smur-
álegg sem er sagt smakkast sérlega 
vel, hummus gerður úr eggaldin með 
tahini, lauk og ólívuolíu. Um að gera 
að panta slíkt á næsta líbanska veit-
ingahúsi eða prófa að búa til heima.

Taíland
Taílendingar slá upp mikilli grænmet-
ishátíð, Kin Jay, í október árlega. Sið-
urinn er kínverskur og barst til Taí-
lands á fyrri hluta 19. aldar. Hátíðina 
sækja margir Taílendingar af kín-
verskum uppruna. Þeir sem ganga 
einna lengst í hátíðahöldunum stinga 
gjarnan hvössum spjótum gegnum 
kinnarnar, þótt tengslin milli þess og 
neyslu grænmetis séu ekki alveg ljós. 
Á hátíðinni er svo boðið upp á fjölda 
góðra rétta, pad thai-núðlur, thai 
tempura og annað lostæti án nokkurra 
dýraafurða. 

LOSTÆTI FRÁ MAROKKÓ OG LÍBANON

HARIRA-SÚPA FRÁ 
MAROKKÓ
fyrir 8

2 msk. ólívuolía
2 laukar niðurskornir
800 g heilir tómatar úr 
dós
¼ tsk. mulið engifer 
¼ tsk. mulinn kanill
¼ tsk. mulið túrmerik
¼ tsk. mulið cumin
8 þræðir saffran mulið
20 greinar ferskt kórí-
ander
10 greinar steinselja 
með flötum laufum
salt að smekk

nýmalaður pipar
1 bolli linsubaunir
8 bollar vatn
1½ bolli kjúklingabaunir 
(niðursoðnar með safa)
1½ bolli fava-baunir 
(niðursoðnar með safa)
½ bolli capellini-pasta 
(þunnt þurrkað pasta)
sítrónusneiðar til 
skrauts

Hitið olíu og mýkið lauk-
inn í potti við miðlungs-
hita. Notið  matvinnsluvél 
til að blanda saman tóm-
ötum, engifer, kanil, túr-
meriki, saffrani, kóríander, 

steinselju, salti og pipar. 
Setjið blönduna í pottinn 
með lauknum og hitið að 
suðu. Bætið við linsu-
baunum og vatni. Setjið 
lok á pottinn og lækkið 
hitann. Látið malla þar til 
baunirnar eru mjúkar, eða 
í 30 til 35 mínútur. Bætið 
kjúklinga- og fava-baun-
um út í og hitið aftur að 
suðu. Bætið nú við past-
anu og sjóðið þar til það 
er mjúkt. Setjið súpuna í 
skálar og berið fram með 
sítrónusneið.

BABA GANOUSH I
1 stórt eggaldin
1 dós af kjúklingabaun-
um, þurrkuðum
3 hvítlauksrif
¼ bolli af sítrónusafa
3 msk. tahini
örlítið af sjávarsalti
¼ bolli af ólívuolíu
2 msk. af ferskri stein-
selju, skorin niður

Skerið eggaldin í tvennt 
og steikið í ofni við 200°C 
í um það bil 45 mínút-
ur, eða þar til eggaldin-
ið er orðið mjúkt. Látið 

kólna, fjarlægið innihald-
ið úr ávextinum og skiljið 
eftir hýðið. Setjið egg-
aldin og allt annað, nema 
olíuna og steinseljuna, í 
matvinnsluvél. Hellið olí-
unni smám saman út í og 
hrærið vel. Setjið líka út 
í steinselju. Berið fram 
með grænmeti, pítu eða 
smyrjið á brauð. Sumum 
finnst gott að setja svo-
lítið baba ghanoush í 
hveititortillur með salati 
og grænmeti.

Brauð með ferskum tómötum, ólívum og 
góðri olíu er allt sem þarf fyrir góða lautar-
ferð í ítalskri náttúru..

eisla þar sem nokkrir réttir eru bornir fram í einu. 
aði.

ur 
úr 



6 matur

Fyrir fjóra

2 bollar glútenlaust 
mjöl, til dæmis bók-
hveiti, rísmjöl, quinua-
mjöl eða amar-
ant (einnig gott að 
blanda saman teg-
undum)
½ bolli hirsiflögur
1½ tsk. vínsteinslyfti-
duft
smá himalajasalt
3 msk. mulin fræ, svo sem 
sesamfræ, graskersfræ, hör-
fræ eða sólblómafræ (gott 
að blanda einhverju saman)
2 egg
4-5 msk. ólívuolía
2 bollar vatn, rísmjólk eða 
sojamjólk
smá agavesíróp

Blandið saman þurr-
efnum og hrærið út með 

hluta af vökvanum. Blandið 
eggjunum saman við og hrær-
ið vel. Blandið olíunni saman 
og þynnið að lokum með því 
sem eftir er af vökvanum. Bakið 
í vöfflujárni en einnig má gera 
lummur á pönnukökupönnu. 
Borið fram með sultu, osti, 
hlynsírópi eða hunangi. 

Tína Guðbrandsdóttir Jezorski 
gullsmiður og eiginmaður 
hennar, Sigurjón Hansson, 

tóku upp glútenlaust mataræði 
fyrir um það bil ári þegar Sigur-
jón greindist með glútenóþol. Tína 
segir margt hafa breyst síðan þá, 
þegar glúten lausar matvörur feng-
ust í litlu úrvali í búðum en í dag 
fæst glútenlaust hráefni í mun 
meira úrvali að hennar sögn.

„Þetta var mikill hausverkur 
þegar við tókum glúten út úr mat-
aræði okkar fyrir ári. Það er mikil 
breyting sem hefur orðið á þessu 
eina ári í úrvali á glútenlausri 
fæðu og sem dæmi má nefna var 
aðeins ein pastategund án glútens 
í boði í verslunum. Í dag eru heilu 

rekkarnir í verslunum sem okkur 
er óhætt að versla úr.“ Sem dæmi 
má nefna er glúten í hveiti, spelti, 
kexi, súpum, pasta og flestum til-
búnum mat.

Tína og Sigurjón eiga þrjú börn, 
Emil Bjart, átta ára, Katarínu 
Eik, 10 ára, og Jöklu Júlíu sem er 
á öðru ári. Tína segir að þar sem 
fyrirhöfnin sé mikil að elda tvöfalt 
sé ekkert keypt inn til heimilisins 
sem inniheldur glúten. „Krakkarnir 
fá þó alveg kleinuhringi og slíkt úti 
í bakaríi við og við en innkaupin 
eru miðuð við glútenlaust. Annars 
erum við búin að einskorða val 
okkar við lífræna fæðu í mörg 
ár en engu að síður var Sigurjón 
alltaf hálf slappur og veikur og á 

ofnæmislyfjum þar til við tókum 
glútenið út. Síðan þá hefur hann 
ekki kennt sér meins.“

Tína segir síðasta árið hafa farið 
í að þróa uppskriftir en henni hafi 
reynst vel að nota bara venjulegar 
uppskriftabækur og skipta þar út 
til að mynda hveiti fyrir bókhveiti, 
nota vínsteinslyftiduft í stað venju-
legs lyftidufts og hirsiflögur í stað 
haframjöls. 

„Morgunverðurinn sem við eldum 
svo oftast eru þessar vöfflur eða 
lummur. Það má leika sér svolítið 
með deigið, til að mynda bæta döðl-
um við til að gera þær svolítið sætari. 
Þá er líka hægt að taka prímus og 
pönnu með sér í útilegur og hafa heit-
ar lummur í morgunmat.“ - jma

Morgunvöfflur 

GLÚTENLAUSAR VÖFFLUR

SALSAÍDÝFA MEÐ KOTA-
SÆLU  Salsaídýfa er frábær með 
kotasælu.  Í stað þess að nota rjóma-
ost í botninn á eldföstu móti er 
notuð kotasæla. Hún er sett neðst, 
þá salsasósan og að lokum rifinn 
ostur. Þetta er hitað í ofni og borð-
að með nachos-flögum.

HOLLARI HRÁEFNI  Gott getur verið  að 
skipta út nokkrum hráefnum fyrir önnur holl-
ari. Til dæmis er hægt að nota sýrðan rjóma 
í stað venjulegs rjóma í sósur, baunir og 
linsubaunir í stað kjöts og heilhveiti í stað 

hvíts hveitis.
 

SÍTRÓNUSAFI Í 
SOJAMJÓLK  Þeir sem 

hafa mjólkuróþol þurfa að 
finna aðrar leiðir í ýmsum uppskriftum. Ef 
súrmjólk er í uppskriftum er hægt að setja 1 
tsk. af sítrónusafa út í sojamjólkina og láta standa á 
borði í 10 mínútur. Við það myndast kekkir í mjólk-
inni sem gefa aukna lyftingu í bakstri.

Hjónin Tína Guðbrandsdóttir Jezorski og Sigurjón Hansson 
sneiða hjá glúteni í mataræði sínu eftir að Sigurjón greindist með 
óþol. Einn vinsælasti rétturinn á þeirra borði eru vöfflur eða lumm-
ur sem þau hjón gæða sér á í morgunmat nokkrum sinnum í viku. 

ÁN GLÚTENS

Glútenlausar morgunverð-
arvöfflur eða -lummur eru 
oft á borðum hjá Tínu 
Guðbrandsdóttur Jezorski 
gullsmið. Hér er hún ásamt 
dóttur sinni Jöklu Júlíu.  

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

Philips sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
Háfar frá Whirlpool og TecnoWind með allt að 53% afslætti
Heimabíókerfi frá Philips og Panasonic með miklum afslætti
Uppþvottavélar með allt að 50.000 kr. afslætti
Bialetti pottar og pönnur með 50% afslætti
Smáraftæki á ótrúlegum verðum, Melissa töfrasprotar, hárklippur, 
skeggsnyrtar, sléttujárn og hárblásarar frá 995 kr.
Philips lofthreinsitæki með allt að 50% afslætti
Vestfrost frystikistur með allt að 35% afslætti
Þvottavélar - verð frá kr. 54.995
Mikið úrval kæliskápa á frábæru verði
Útlitsgallaðar vörur með miklum afslætti

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLTÆKI

BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!
Opið laugardaga kl. 10 – 16

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

SÍÐUSTU DAGAR - VALDAR VÖRUR MEÐ ENN MEIRI AFSLÆTTI



Auriga Modular Las Vegas

Aves NikitaCatwalk Selene

Opið: Mánudag - föstudag, kl. 10:00 - 18:00
Laugardag, kl. 11:00 - 17:00
Sunnudag, kl. 12:00 - 16:00

Úrval ljósa á betra verði

www.rafkaup.is

10-70% afslátturÚTSÖLULOK!
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Á þessum degi fyrir réttum 27 
árum, 22. janúar árið 1984, var 

fyrsta Macintosh-tölvan frá Apple-
fyrirtækinu kynnt til sögunnar 
með eftirminnilegri auglýsingu 
meðan á Super-Bowl leiknum stóð.

Þessi tölva markaði tímamót þar 
sem hún var fyrsta einkatölvan 
sem notaðist við mús og grafískt 
notandaviðmót, sem hefur verið 
ráðandi í einkatölvugeiranum alla 
tíð síðan.

Tveimur dögum síðar fór tölvan 
á almennan markað og var það 
frumherjinn Steve Jobs sem sýndi 
gripinn í hinni fyrstu af sínum 
frægu vörukynningum.

Macintosh-vélin átti nokkurri 
velgengni að fagna og lifði, með 
breytingum og uppfærslum þó, allt 
til ársins 1990 og er þannig langlíf-
asta Macintosh-tölvan frá upphafi. 

Frá þeim tíma missti Macintosh 
stöðu sína á markaðnum og Micro-
soft tók öll völd.

Jobs, sem yfirgaf Apple árið 
1985, sneri til baka árið 1997 og 
hefur síðan farið fyrir mikilli 
endur reisn Apple sem sér ekki enn 
fyrir endann á.  - þj

 Heimild: Wikipedia.org

Makkinn kynnt-
ur til sögunnar
Markaði tímamót í tölvuheiminum.

STEVE JOBS

Í ÞÁ TÍÐ …

1900ÁR 20111984

Dagurinn tekinn snemma
MYNDBROT ÚR DEGI | Miðvikudaginn 19. janúar | Tekið á Sony Chyper Shot DSC-W20

Fyrstu daga ársins ríkir mest annríki hjá einkaþjálfurum landsins enda margir æstir í að koma sér í form eftir jólaátið. Björk 
Varðardóttir, einkaþjálfaranemi og starfsmaður í World Class, smellti nokkrum myndum af hefðbundnum degi fyrir Fréttablaðið.

1 Dagurinn byrjar snemma, oft-
ast er ég mætt að þjálfa klukk-

an 6.00. Ég segi með stolti að við 
höfum aðgang að frábærum lík-
amsræktarstöðvum og nú eru 
World Class stöðvarnar orðnar 
9. Það er alltaf nóg að gera og ég 
hlakka alltaf til að mæta í vinn-
una enda rosalega líflegur vinnu-
staður og viðskiptavinirnir hver 
öðrum hressari og til í að taka vel 
á því!

2 Tabata-tímarnir hafa notið 
mikilla vinsælda og er ég 

með opna tíma í stundatöflu 
World Class Kringlunni kl. 8.20 á 
morgnana.

3 Janúarmánuður einkennist af 
miklu fjöri og mikið að gera 

akkurat núna, að tabata-tímanum 
loknum held ég áfram að þjálfa 
og er þá bæði með hópa og ein-
staklinga í þjálfun.

4 Það skiptir miklu máli að 
næra sig vel þegar mikið er 

um að vera. Mjög vinsælt hjá mér 
er að stoppa á Nings og fá sér 
einn af heilsuréttunum frá þeim 
í hádegismat, fljótlegt og þægi-
legt!

5 Það er fátt betra en að koma 
síðan heim í lok vinnudags 

þar sem hvuttinn tekur vel á móti 
manni og bíður eftir því að maður 
fari með hann í göngutúr, að því 
loknu fær maður sér hollan og 
góðan kvöldmat og fer síðan í það 
að skipuleggja næsta dag!

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar: 

www.reykjavik.is

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2011 verða sendir til íbúa á 
næstu dögum. Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum heimabanka þar sem 
jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil. Greiðsluseðlar verða ekki sendir 
út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum í gegnum þjónustuver 
Reykjavíkurborgar í síma 411 11 11. 
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu 
á fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.

Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti á liðnu ári, fá einnig lækkun á 
árinu 2011. Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar verður afsláttur 
elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 
2009. Þegar álagning vegna tekna ársins 2010 liggur fyrir næsta 
haust, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar 
breytingar tilkynntar bréflega.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar framkvæmir breytingar á 
fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega og þarf því ekki að sækja 
sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyrisþegi eigi 
lögheimili í Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar 
og/eða geti átt rétt á vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga 
nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignaskatt.

Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega vegna 
niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2011 verði eftirfarandi:

100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 2.460.000 kr. 
Hjón með tekjur allt að kr. 3.440.000.

80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.460.000 til 2.830.000 kr. 
Hjón með tekjur á bilinu 3.440.000 til 3.840.000 kr.

50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.830.000 til 3.290.000 kr. 
Hjón með tekjur á bilinu 3.840.000 til 4.580.000 kr.

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar, Höfðatorg, Borgartúni 12-14, veitir
allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á sorphirðugjaldi í 
síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið 
sorphirda@reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, annast álagningu og innheimtu
vatnsgjalds og fráveitugjalds og veitir upplýsingar í síma 516 6000. Einnig 
má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorg, Borgartúni 12-14, 
veitir upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu 
og breytingar á þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með 
tölvupósti á netfangið fasteignagjold@reykjavik.is.

Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 25.000 fyrir árið 2011 eru:
1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní, 1. júlí, 1. ágúst, 1. september og 1. október.

Gjalddagi gjalda undir kr. 25.000 og gjalda þeirra gjaldenda er völdu eingreiðslu fasteignagjaldanna er 1. maí.

Borgarstjórinn í Reykjavík, 22. janúar 2011.

FASTEIGNAGJÖLD



Við viljum fá alla með í stærsta alþjóðlega menningar-
verkefni sem Ísland hefur ráðist í. Ísland er sérstakur 
heiðursgestur á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt         
í Þýskalandi. Á annað hundrað íslenskra bóka kemur út á 
þýsku í tengslum við verkefnið auk þess sem fjöldi 
upplestra, myndlistarsýninga og tónleika verða um allt 
Þýskaland. Hápunkturinn verður á sjálfri Bókasýningunni      
í Frankfurt í október þar sem Ísland verður í aðalhlutverki.

Hluti af glæsilegum sýningarskála Íslands verður helgaður 
íslenska heimilisbókasafninu sem er að mörgu leyti 
einstakt í heiminum. Við ætlum að bjóða gestum Bóka-
sýningarinnar inn á íslensk heimili og leyfa þeim að sjá 
sem flest íslensk heimilisbókasöfn.

Taktu ljósmynd eða myndband af þér við bókaskápinn þinn 
og vertu með! Við munum velja 30 bókaskápa og gera 

myndbönd þar sem eigendur þeirra segja frá uppáhalds-
bókinni sinni. Þau myndbönd munu leika stórt hlutverk á 
sýningunni í Frankfurt. Þar, og á vefsíðunni okkar, verða líka 
sýndar eins margar ljósmyndir og kostur er.

Auk þess verður dregið úr innsendum tillögum og 
þrír heppnir þátttakendur vinna ferð fyrir tvo á 
Bókasýninguna í Frankfurt í haust!

Sendu okkur mynd af heimilisbókasafninu og þú gætir verið á leiðinni til Frankfurt í haust

Svona tekur þú þátt Sendu myndina í tölvupósti á 
info@sagenhaftes-island.is

eða á www.facebook.com
/sogueyjan-island

eða í umslagi til Sagenhaftes Island, 
Austurstræti 18, 101 Reykjavík

Myndaðu bókasafn heimilis-
ins í hvaða formi sem það er.

Kynntu þér verkefnið og samkeppnina nánar á www.sagenhaftes-island.is 
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timamot@frettabladid.is

Elsku pabbi okkar, tengdapabbi, afi og 
langafi

Ralph Thomas Hannam
lést laugardaginn 15. janúar. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni þriðjudaginn 25. janúar kl. 15.00.

Vilhjálmur Leifur Tómasson
Sólveig Hannam            Árni Ólafur Lárusson
Júlía Hannam                Ragnar Þ. Ragnarsson
Elísabet Hannam           Örn Helgason
barnabörn og barnabarnabörn

erf idr yk kjur
G R A N D

Hlýlegt og gott viðmót 
á Grand hótel.

Fjölbreyttar veitingar 
lagaðar á staðnum.

Næg bílastæði 
og gott aðgengi.

Grand Hótel Reykjavík  
Sigtún 38, 105 Rvk.
Sími: 514 8000
www. grand.is 
erfidrykkjur@grand.is

Verið velkomin

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðbjörg Salóme 
Þorsteinsdóttir

lést á heimili sínu á Ísafirði, miðvikudaginn 19. janúar. 
Útför hennar fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 
29. janúar kl. 14.00.

Sigríður H. Sigfúsdóttir    Björn Gíslason
Ingibjörg E. Sigfúsdóttir      Jón Víðir Njálsson
Þorsteinn Sigfússon             Rósa Kjartansdóttir
Jóhann G. Sigfússon           Margrét Eyjólfsdóttir
        Ósk Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma

Helga Vigfúsdóttir 
áður til heimils að Sæviðarsundi 20, 
Reykjavík,

lést á Hrafnistu Hafnarfirði sunnudaginn 9. janúar sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

 
Friðgeir Ingimundarson
Sigrún Friðgeirsdóttir    Logi Úlfljótsson
Guðmundur Friðgeirsson    Barbara Glod
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför

Ólafs Bergmanns 
Ásmundssonar
Geislalind 4, Kópavogi.

Sérstakar þakkir fá Stella, Sóley og annað starfsfólk 
Lungnadeildar Landspítalans Fossvogi fyrir einstaka 
umönnun og hlýtt viðmót.

Málfríður Ólína Viggósdóttir
Aðalbjörg Ólafsdóttir   Halldóra Ólafsdóttir
Heiðrún Ólafsdóttir   Ragnheiður Ólafsdóttir

Ólafur Már Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

RRúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför

Önnu Baldvinsdóttur
Stóru-Hámundarstöðum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dalbæjar fyrir 
kærleiksríka umönnun.

Davíð Hjálmar Haraldsson       Sigrún Lárusdóttir
Baldvin Haraldsson                Elín Lárusdóttir
Hjördís Guðrún Haraldsdóttir Þorlákur Aðalsteinsson

 barnabörn og fjölskyldur.

Tilkynningar um merkis-
atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 
512 5000.

HERMANN JÓNASSON  (1896-1976), fyrrverandi forsætisráðherra, andaðist þennan dag.

„Við hugleiðum ekki eins oft og við ættum að gjöra hve mjög framtíðin 
veltur á hverju augnabliki nútímans.“

Gaman er að minnast þess að fyrir nákvæm-
lega fjórum árum sigruðu „strákarnir okkar“ 
Frakka með yfirburðum á HM í Magdeburg í 
Þýskalandi, 32/24. Þar með komust Íslend-
ingar áfram í milliriðil með tvö stig. 

Íslenska handboltalandsliðið sýndi allar 
sínar bestu hliðar í leiknum móti Frökkum 
og hreinlega pakkaði þeirra öfluga liði 
saman. Áður en Frakkar uggðu að sér höfðu 
Íslendingar skorað fimm mörk og stækkuðu 

forskotið eftir því sem leið á fyrri hálfleik. 
Skömmu fyrir leikhlé kom Ólafur Stefánsson 
Íslandi í tíu marka forystu 18-8. 

Ólafur var markahæstur íslensku leik-
mannanna með sex mörk, Næstir komu 
Guðjón Valur og Logi Geirsson með fimm 
hvor, Snorri Steinn skoraði fjögur, Alexander 
Petersson þrjú, Sigfús Sigurðsson og Ásgeir 
Örn tvö hvor og Ragnar Óskarsson og Vignir 
Svavarsson eitt hvor.

ÞETTA GERÐIST:   22. JANÚAR 2007

Íslendingar sigruðu Frakka á HM

Jarðvísindadeild á Verkfræði- og nátt-
úruvísindasviði sæmir í dag, Dr. Har-
ald Sigurðsson, jarðfræðing og próf-
essor emeritus við háskólann á Rhode 
Island, doktorsnafnbót í heiðursskyni.

„Ég hef hlotið mörg verðlaun fyrir 
störf mín í gegnum tíðina en þetta er 
fyrsta heiðursdoktorsnafnbótin sem 
ég hlýt og ég er mjög glaður að það 
skuli vera hér á Íslandi því það skiptir 
mestu að fá viðurkenningu hjá Íslend-
ingum,“ segir Haraldur sem hefur 
starfað erlendis í fjörutíu ár en flutti 
til Íslands aftur fyrir örfáum árum. 

Haraldur nam jarðfræði við Háskól-
ann í Belfast og lauk doktorsprófi við 
Háskólann í Durham 1970. Hann starf-
aði lengst af sem prófessor við Háskól-
ann á Rhode Island í Bandaríkjunum.  

Í samstarfi við fjölmarga kollega 
sína hefur hann birt mikilvægar grein-
ar um niðurstöður rannsókna á stórum 
eldgosum.  

Hér á landi vann hann einnig að 
rannsóknum á gosinu í Lakagígum, 
setmyndun jökulhlaupsins 1996 í haf-
inu undan suðurströndinni, bergfræði 

gosbeltanna sem og úthafshryggja.  
Haraldur var aðalritstjóri bókarinn-

ar Encyclopedia of Volcanoes en hún er 
grundvallarrit í eldfjallafræði. Fyrir 
hana hefur hann hlotið margar viður-
kenningar. Þá hefur Haraldur fengið 
ýmis alþjóðleg verðlaun fyrir vísinda-
störf og riddarakross hinnar íslensku 
fálkaorðu hlaut hann 2005. 

Þegar Haraldur lét af störfum sem 
prófessor við Rhode Island háskólann 
flutti hann til Íslands. „Ég hafði alltaf 
verið heima öðru hvoru og vildi bæta 
og auka tengsl mín við Ísland. Svo 
ákvað ég að ég vildi eignast heimili á 
Stykkishólmi þar sem ég er fæddur og 
uppalinn. Því má segja að hringnum sé 
lokað,“ segir Haraldur glaðlega, sem 
er þó hvergi hættur afskiptum sínum 
af eldfjallafræðum. „Vorið 2009 opn-
aði ég eldfjallasafn í samstarfi við 
Stykkishólmsbæ en sú hugmynd hafði 
þróast með mér í tuttugu ár,“ upplýsir 
Haraldur en safnið er einstætt í ver-
öldinni því það sýnir listaverk víða að 
úr heiminum sem Haraldur hefur safn-
að og tengjast eldgosum og eldvirkni. 

„Við höfum fengið mjög góð viðbrögð 
og gestum fjölgaði um 25 prósent milli 
ára,“ segir Haraldur og vill meina að 
mikill áhugi sé meðal ferðamanna og 
Íslendinga á eldvirkni og jörðinni.  

Síðasta ár var mikil gósentíð fyrir 
eldfjallafræðinga, þá hlýtur Haraldur 
að hafa notið lífsins? „Ég var nú erlend-
is en fylgdist vel með þróuninni til 15. 
mars, þá sá ég að það væri eitthvað að 
gerast og flýtti mér heim og var kom-
inn hingað fimm dögum fyrir gosið í 
Fimmvörðuhálsi,“ segir Haraldur, sem 
fylgdist náið með framgangi gossins 
og er enn að vinna úr því efni. „Ég hef 
verið að vinna rannsóknir tengdar því 
að ákvarða hve mikið gas er í kvikunni, 
því sprengigosi er að nokkru leyti 
stýrt af gasi innan í kvikunni djúpt í 
jörðunni,“ segir Haraldur, en margt 
skemmtilegt hefur komið fram í rann-
sókninni. Hann mun fjalla um hana 
í erindi sem hann flytur að lokinni 
athöfnin sem haldin verður í hátíðarsal 
Háskóla Íslands, í Aðalbyggingu í dag 
klukkan 13. Dagskráin er öllum opin.
 solveig@frettabladid.is

HARALDUR SIGURÐSSON:  SÆMDUR HEIÐURSDOKTORSNAFNBÓT HÍ

Gósentíð eldfjallafræðinga

ELDGOS Á FIMMVÖRÐUHÁLSI Haraldur fyldist vel með eldgosunum á síðasta ári og heldur erindi um rannsóknir sínar að lokinni athöfn í hátíða-
sal Háskóla Íslands í dag klukkan 13. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Ólafíu Katrínar 
Hjartardóttur
(Lóu)
Fremri Hrafnabjörgum, Dalabyggð.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 4. hæðar á 
hjúkrunarheimilinu Skjóli fyrir einstaka alúð og 
umhyggju.

Ólafía Bjargmundsdóttir
Ólafía M. Hinriksdóttir
Halldóra G. Hinriksdóttir  Páll Sigurðsson
Bjargey Una Hinriksdóttir  Róbert E. Jensson
Hinrik Ingi Hinriksson
og langömmubörn

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu

Sigurbjargar Pálsdóttur
frá Laufskálum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Dvalarheimilis aldraðra 
Borgarnesi fyrir góða umönnun.
 
Símon Aðalsteinsson          Þuríður Jóhannsdóttir
Erlingur Aðalsteinsson
Kári Aðalsteinsson              Eydís Sigvaldadóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir 
og afi

Guðmundur Þorsteinsson
löggiltur skjalaþýðandi
Drekavöllum 42 Hafnarfirði, 

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 
þann 25. janúar kl. 15.00.

Ásthildur Kristín Þorkelsdóttir
Margrét S. Guðmundsdóttir  Þórir I. Friðriksson
Þorkell Þ. Guðmundsson       María E. K. Kjartansdóttir
Steinar Guðmundsson          Katrín Heiðar
Ósk Guðmundsdóttir          Lars J. Imsland
Dögg Guðmundsdóttir         Ólafur Þ. Rafnsson
og barnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Steinunnar Egilsdóttur
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar H-1 á 
Hrafnistu í Reykjavík fyrir kærleiksríka umönnun 
og ástúð. Guð blessi ykkur öll.

Eygló S. Stefánsdóttir   Þórhallur Sveinsson
Hafþór R. Þórhallsson   Sæunn Jóhannesdóttir
Hafsteinn G. Þórhallsson
Berglind Þórhallsdóttir   Ragnar Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaðurinn minn 

Helgi Einþórsson 

lést 30. desember sl. Jarðarförin hefur framið fram í 
kyrrþey. Þakka auðsýnda samúð.

Fyrir hönd annarra vandamanna,
Sigríður Magnúsdóttir.

Okkar ástkæra 

Sigurrós Ingþórsdóttir 

er látin. Útförin hefur farið fram í kyrrþey, að ósk 
hennar.

Margrét Sigurrós Guðnadóttir
Ragnhildur Hreiðarsdóttir
Hjálmar Theodórsson
Davíð Elvar Hill

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Steinunn Jónsdóttir
frá Suðureyri við Tálknafjörð,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi 
miðvikudaginn 19. janúar. Útför hennar fer fram 
frá Kópavogskirkju föstudaginn 28. janúar kl. 13.00. 
Sérstakar þakkir færum við öllu því frábæra starfsfólki 
á Sunnuhlíð sem annaðist hana.

Svanhildur Jóhannsdóttir
Bryndís Jóhannsdóttir        Þorgeir Þorvaldsson
Jón Jóhannsson
Jónína Jóhannsdóttir         Guðmundur Valtýsson
                          barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

„Þetta eru sannarlega tímamót fyrir 
okkur. Það er enginn annar klúbbur 
norðanlands með svona glæsilega inni-
aðstöðu til æfinga en Akureyringar 
eru að vinna í því. Þarna ætlum við að 
skapa afrekskylfinga og Íslandsmeist-
ara framtíðar,“ segir Sigurður Jörgen 
Óskarsson, formaður Golfklúbbsins 
Hamars á Dalvík um nýja golfsalinn 
sem verður vígður í dag. Salurinn er 
í Víkurröst, íþróttahúsi sem losnaði 
þegar ný íþróttamiðstöð var tekin í 
notkun á Dalvík á síðasta ári.

„Þarna fáum við 400 fermetra 
flöt með 15 metra lofthæð til að æfa 
ákveðna þætti, pútt, sveiflu og styttri 
högg. Við erum með nýjustu gerð af 
púttgrasi og settum niður 18 holu pútt-
völl sem líkir eftir landslagi. Hvoru-
tveggja er keypt og sett upp af fyrir-
tækinu Sporttæki í Hveragerði. Svo er 
það golfhermirinn. Í honum er hægt 

að velja golfvöll og varpa mynd af 
honum upp á tjald. Svo er stillt upp 
bolta sem sleginn er í tjaldið og sek-
úndubroti síðar sést boltinn fljúga og 
lenda á fyrstu braut. Þarna er líkt eftir 
náttúrulegum völlum og stundum þarf 
að taka vind með í reikninginn. Það er 
gaman að spila í þessu tæki í góðum 
félagsskap,“ segir Sigurður kampa-
kátur. 

Á síðustu fjórum árum hefur Golf-
klúbburinn Hamar eignast þrjá Íslands-
meistara í golfi og Sigurður þakkar það 
öflugu barna- og unglingastarfi auk 
þess sem Hamar sé svo stálheppinn að 
hafa tvo afbragðsgóða kennara. 

Hann segir félagsmenn leggja á sig 
mikla sjálfboðavinnu fyrir klúbbinn. 
„Bærinn styður líka vel við okkur og 
við fáum styrki frá fyrirtækjum,“ tekur 
hann fram og segir hálfa milljón króna 
sem Samherji lét klúbbnum í té nýlega 

hafa þá þýðingu að hægt sé að fella 
niður æfingagjöld í sumar hjá krökk-
unum. „Það er margt sem gerir það að 
verkum að við getum haldið úti svona 
kraftmikilli starfsemi,“ segir hann. 

Sigurður veit af góðum kylfingum 
á Ólafsfirði og Siglufirði og býst við 
þeim á æfingar í Víkurröst. Einnig 
Akureyringum meðan þeir hafa ekki 
komið sinni inniaðstöðu í gagnið. „Ég 
bind líka vonir við að við getum komið 
í gang starfi fyrir eldri borgara. Púttið 
hentar öllum,“ segir hann. 

„Dýrt? Jú, fyrir okkar litla klúbb, 
með um 150 félagsmenn, eru þetta 
miklar upphæðir, líklega nálægt fjórum 
milljónum,“ segir Sigurður um kostnað-
inn við æfingaraðstöðuna. Hann tekur 
fram að félagsmenn þurfi ekki að borga 
sig inn, slíkt sé innifalið í árgjaldinu. 
Hins vegar kosti í herminn.

 gun@frettabladid.is

GOLFKLÚBBURINN HAMAR Á DALVÍK:  OPNAR ÆFINGAAÐSTÖÐU Í VÍKURRÖST 

Ætlum að skapa afrekskylfinga

ALSÆL MEÐ HÚSNÆÐIÐ Kraftmikið barnastarf er hjá golfklúbbnum Hamri á Dalvík. Bak við krakkana standa Sigurður Jörgen Óskarsson, 
formaður klúbbsins, og golfkennararnir Árni Sævar Jónsson og Heiðar Davíð Bragason. MYND/GUÐNÝ S. ÓLAFSDÓTTIR

Merkisatburðir
1910 Öflugur jarðskjálfti, (7,1 á Richter), með upptök út af Öxar-

firði, finnst í flestum landshlutum.
1850 Skólasveinar Lærða skólans gera hróp að rektor skólans, 

Sveinbirni Egilssyni.  
1939 Landssamband íslenskra útvegsmanna er stofnað af 50 

útgerðarmönnum. 
1946 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna heldur fyrsta fund sinn. 
1975 Sjö manns farast er þyrla hrapar á Kjalarnesi. 
1983 Tvö snjóflóð falla á kauptúnið á Patreksfirði. Fjórir látast og 

á fjórða tug missir heimili sín.
1991 Haraldur V. verður konungur Noregs eftir andlát föður síns, 

Ólafs V. 
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Einu sinni var maður að 
keyra fram hjá Tjörninni. 
Allt í einu sá hann önd með 
ungana sína fara yfir götuna í 
rólegheitunum. Hann snögg-
hemlaði, steig út og tók alla 
ungana og öndina upp í 
bílinn og keyrði sem leið lá 
upp á lögreglustöð. Þar sagði 
hann varðstjóranum að hann 
hefði næstum keyrt yfir end-
urnar en vissi ekki alveg hvað 
hannn ætti að gera við þær. 
- Farðu með þær í Húsdýra-

garðinn! sagði varðstjórinn. 
Nokkru seinna rakst varð-
stjórinn aftur á sama mann-
inn keyra vestur Hringbraut-
ina. Hann stoppaði manninn 
og spurði hvort hann hefði 
ekki farið með endurnar í 
Húsdýragarðinn, því endur-
nar voru enn þá í bílnum hjá 
manninum.
- Ha, jú sagði hann, en nú 
erum við á leiðinni í bíó!

Sendandi: Selma Kristín 
Eydal 9 ára.

Á Vísi er hægt að horfa 
á myndskreyttan upp-
lestur úr þessum sígildu
ævintýrum.

Hlustaðu á Dísu ljósálf 
og Alfinn álfakóng á Vísi

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 
1928 í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið 
endurprentað. Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna holl-
enska meistarans G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum 
börnum í tugi ára. 

Ertu alltaf glöð? Nei, það er ég 
ekki.

Hvað gerir þig leiða ef þú verð-
ur einhvern tímann leið? Það 
er margt sem gerir mig leiða. 
Allt óréttlæti og þegar einhver 
fer sem við viljum ekki að fari, 
það gerir mig mjög leiða.

Hefurðu farið í fýlu? Nei, ég 
hef aldrei farið í fýlu. 

Ertu aldrei feimin? Jú, ég 
er oft feimin. Það er mjög 
skemmtilegt, þá er allt svo 
spennandi.

Segirðu alltaf satt? Nei, það er 
ekki hægt, stundum veit maður 
ekki hvað er satt eða langar að 
eitthvað annað sé satt en sem 

er satt og þá segir maður fyrst 
það sem er ósatt. En svo segi ég 
stuttu seinna satt þegar ég er 
búin að fatta að ég sagði ósatt.

Sérðu einhvern tíma eftir ein-
hverju sem þú segir? Já, oft. Og 
þá hlæ ég yfirleitt mjög hátt 
þegar ég fatta að það passaði 
ekki að segja það sem ég sagði 
– og reyni að laga það.

Hefurðu gert skammarstrik? 
Nei, það held ég ekki. En ég 
hef grínast og strítt, sem sagt 
gleði-strítt en ekki reiði-strítt 
eða fýlu-strítt.

Kanntu á hljóðfæri? Já. Saxó-
fón og flautur.

Áttu uppáhaldslag? Nei, mér 
finnst mjög mörg lög falleg.

Hvað finnst þér best að borða? 
Salat, avókadómauk og súkku-
laði.

Hver er besti vinur þinn? Hall-
dóra Geirharðsdóttir.

Er rauða nefið fast á þér? Nei, 
það er laust á Halldóru, bestu 
vinkonu minni.

krakkar@frettabladid.is

Ég hef grínast 
og strítt, sem 

sagt gleði-strítt en 
ekki reiði-strítt eða 
fýlu-strítt.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is
HITT OG ÞETTA

HEF ALDREI FARIÐ Í FÝLU
Barbara trúður getur orðið leið en hún verður aldrei fúl. Hún segir að ekki sé 
hægt að segja alltaf satt því stundum er erfitt að vita hvað er satt og hvað ósatt.

 Barbara kann að spila á saxófón og besti vinur hennar heitir Halldóra Geirharðsdóttir. MYND/HEIDA.IS

LEYNILEIKHÚSIÐ  hefur nýja 
önn með leiklistarnámskeiðum 
fyrir börn í 2.-10. bekk á höfuð-
borgarsvæðinu og skráning er 
í gangi. Nánari upplýsingar á 
vefnum leynileikhusid.is.

BORGAR-
BÓKASAFN-
IÐ  stendur 
fyrir sérstakri 
dagskrá fyrir 
börn alla 
sunnudaga 

klukkan 
15. Á 

morgun, 
23. janúar, er 

efnt til sögu-
stundar þar sem lesið 

er fyrir börnin.

DRAUGATEIKNISAMKEPPNI 
 stendur yfir á morgun í Gerðu-
bergssafni og hefst klukkan 14. 

SORPA.IS/UM-SORPU/LEIKIR/ er svæði á vef 
Sorpu þar sem hægt er að spila skemmtilega leiki, finna 
myndir til að lita og fræðast um endurvinnslu í leiðinni.

Þorgeir Bragi Leifsson
Nafn og aldur: Þorgeir Bragi 
Leifsson, 11 ára.

Í hvaða skóla ertu? Laugar-
nesskóla.

Í hvaða stjörnumerki ertu? 
Vog.

Áttu happatölu? Já, 6.

Helstu áhugamál: Fót-
bolti, hundar og hestar.

Besti matur: Pitsa.

Eftirlætisdrykkur: 
Fanta.

Hvaða námsgrein er í 
uppáhaldi? Íslenska.

Áttu gæludýr – ef svo 
er, hvernig dýr og hvað 
heitir það? Já, ég á tík 
sem heitir Rispa.

Skemmtilegasti 
dagurinn og 

af hverju: Hann verður bráð-
um þegar ég vinn fótboltamót 
með liðinu mínu. 

Eftirlætistónlistarmaður/
hljómsveit: Kanye West 

Uppáhaldslitur? Rauður.

Hvað gerðirðu í sumar? 
Ferðaðist innan-

lands og 
fannst falleg-
ast í Atlavík. 

Skemmtileg-
asta bók sem 
þú hefur lesið: 
Heimsmetabókin. 

Hvað ætlarðu að 
verða þegar þú 

ert orðinn stór? Ég 
býst við að verða 

lögfræðingur. 
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BAKÞANKAR 
Davíðs Þórs 
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja stúfur, 
þetta er nú 
kannski ekki 

Nordica...

En það 
munar ekki 

miklu!

Þú gerir þér grein 
fyrir því að það er 
nú hægt að fá föt í 
nokkrum litum og 
með mynstrum, 

ekki satt?

Fataskáp-
urinn minn 
kemur þér 
ekki neitt 

við.

Ái!
Hannes, láttu 
systur þína í 

friði!

En... ég 
gerði 
ekk... 
hún...

Æi 
gleymdu 

því.

Það er 
gaman að 
vera prins-

essan.

LÁRÉTT
2. vín, 6. tímabil, 8. meiðsli, 9. meðal, 
11. nudd, 12. rithöfundur, 14. bolur, 
16. mun, 17. berja, 18. skörp brún, 
20. hljóm, 21. pottréttur.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. kringum, 4. skordýr, 5. 
hyggja, 7. heimilistæki, 10. fum, 13. 
umrót, 15. jarðgöng, 16. kirna, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. must, 6. ár, 8. mar, 9. lyf, 
11. nú, 12. skáld, 14. stofn, 16. ku, 17. 
slá, 18. egg, 20. óm, 21. ragú. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. um, 4. sandfló, 
5. trú, 7. ryksuga, 10. fát, 13. los, 15. 
náma, 16. ker, 19. gg. 

... nei! 

Honum finnst 
móðir hans 

EKKI skipta sér 
of mikið af!!

Ég er farinn að gera mér far um það 
þegar ég kaupi bensín á bílinn að fá 

þjónustu í stað þess að dæla sjálfur. Ástæð-
an er einföld. Ég vil að þessi þjónusta sé 
til staðar. Með því að nýta mér hana, jafn-
vel þótt ég sé ekkert of góður til að dæla 
bensíni á bílinn minn sjálfur, finnst mér 
ég leggja mitt af mörkum til að henni verði 
haldið áfram. Maður getur nefnilega lent í 
því að vera á ferð í sparifötunum í slagviðri 
og þurfa nauðsynlega að skipta um vinnu-
konu. Þótt ég ráði við það sjálfur vil ég að 
undir slíkum kringumstæðum geti einhver 

gert það fyrir mig.

MJÖG víða, einkum úti á landi, er engin 
þjónusta á bensínstöðvum. Í námunda 
við bensínsjálfsala er sjoppa með sæl-
gæti, skyndibita og hugsanlega sitthvað 
fyrir bílinn til sölu. Aftur á móti er 
afgreiðslufólkið gjarnan jafnilla að sér 

og ég um það sem mig kynni að 
vanta. Þess eru jafnvel dæmi 

að fyrir því sé orðið „vinnu-
kona“ ekki annað en 
starfsheiti.

ÉG held að af þessu geti 
stafað hætta. Bensín-
afgreiðslumaður, sem óum-
beðinn þvær framrúð-
una fyrir mann, bendir 
manni á að það sé ójafn 

þrýstingur í dekkjunum og spyr hvort hann 
eigi að athuga olíuna eða bæta á rúðupissið, 
getur hæglega komið í veg fyrir slys. Það er 
líka hægt að spyrja hann um færðina á heið-
inni og fá mun nytsamlegri upplýsingar en 
þær sem eru á upplýsingaskiltinu við veg-
inn, þótt stærðfræðileg nákvæmni um vind-
átt, loftraka og veghita standist e.t.v. ekki 
samanburð.

KANNSKI er ég bara að mikla þetta fyrir 
mér. Kannski er ég bara kominn á þann 
aldur að ég sakna heims sem er að hverfa, 
heimsins sem ég ólst upp í. Heims þar sem 
þjónusta fól í sér mannleg samskipti. Ekki 
mikil eða náin, kannski bara hjal um dag-
inn og veginn, veðrið og leikinn – en samt 
samskipti við aðra manneskju. Ég ætla ekki 
að fullyrða að aukin tíðni á athyglisbresti 
og andfélagslegri hegðun stafi af því að 
allt, sem heyrir til framþróunar í þjónustu, 
skuli einmitt miða að því að má úr lífinu öll 
mannleg samskipti, s.s. netverslun, sjálf-
salar og upplýsingaskilti sem spara manni 
að þurfa að spyrja einhvern. En ég yrði ekki 
hissa þótt rannsóknir myndu leiða það í ljós.

ÉG reiknaði það einu sinni út að það kosti 
mig 100-150 kr. að láta dæla bensíninu 
fyrir mig (40 l tankur). Ef ég get lagt það af 
mörkum til að hægja örlítið á afmennskun 
samfélagsins finnst mér það hverrar krónu 
virði.

Lifi bensínafgreiðslumaðurinn!

Sjóðurinn veitir tvennskonar styrki
 Til rannsóknarverkefna sem tengjast vinnuumhverfi eða   

 aðbúnaði vélstjóra og vélfræðinga og þróun námsefnis 
 og kennsluaðferða til vélstjórnarnáms. 

  Til ýmiss konar brautryðjenda- og þróunarstarfs sem hefur   
 samfélagslegt gildi, menningarstarfsemi eða listsköpunar.

Einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna- og menntastofnanir geta sótt 
um styrk úr sjóðnum.

Umsóknir berist Akki, Styrktar og menningarsjóði vélstjóra og 
vélfræðinga, eigi síðar en 21. febrúar 2011.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu VM, www.vm.is,
þar sem nálgast má umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar.

VM  Stórhöfða 25  110 Reykjavík  sími 575 9800  www.vm.is
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Sími 568 9400 KRINGLUNNI

Allt að 
80% afsláttur

20%
Áður 5.489

Tilboð 4.391

Sparnaður
1.098

Ergorapido skaft- 
og handryksuga

20%
Áður 19.900

Tilboð 15.900

Tristar hitablásari 
2000w

40%
Áður 4.990

Tilboð 2.990

Sparnaður
4.000

Saltkristals-
lampi

25%
Áður 3.999

Tilboð 2.999

Francis Francis 
espressovél

19%
Áður 36.900

Tilboð 29.900

Eva Trio panna 
28cm Duraline

25%
Áður 16.973

Tilboð 12.730

Knopex viðarútvarp

25%
Áður 7.995

Tilboð 5.995

Babyliss hárklippur 
22 stk sett

40%
Áður 9.999

Tilboð 5.999

Severin blandari

22%
Áður 8.990

Tilboð 6.990

Verkfæri 
14 möguleikar

35%
Áður 1.999

Tilboð 1.299

Bodum pressukanna+
froðusnakkur

40%
Áður 9.999

Tilboð 5.999

Eva Trio pottur 
3.8l Duraline

25%
Áður 18.404

Tilboð 13.803

Copco hitakanna

36%
Áður 6.999

Tilboð 4.499

Hnetukvörn

Áður 1.738

Tilboð 348

Tristar stafræn 
eldhúsvog 

40%
Áður 4.999

Tilboð 2.999

Sparnaður
2.000

Síðustu 
dagar 

útsölunnar
20 VINSÆLUSTU
ÚTSÖLUVÖRURNAR

ÁFRAM ÍSLAND

Sparnaður
2.000

Sparnaður
7.000 Sparnaður

4.243

Sparnaður
4.000

Tristar vöfflu-
járn - stórar 
vöfflur

40%
Áður 9.990

Tilboð 5.990

Sparnaður
4.000

Tristar rakatæki 
ultrasonic

23%
Áður 12.990

Tilboð 9.990

Sparnaður
4.000

Sparnaður
4.601

Sparnaður
2.500

Severin poppvél, 
loftvél
engin transfitusýra

Sparnaður
2.500

Garmin bílaleiðsögutæki
NUVI1440

20%
Áður 44.990

Tilboð 35.992

Sparnaður
8.998

Kökukefli non-stick

Áður 2.999

Tilboð 1.500

80%
Sparnaður
2.000

Tristar 
hraðsuðu-
kanna

50%
Áður 4.999

Tilboð 2.499

Nákvæmnis 
skrúfjárnasett

50%
Áður 1.499

Tilboð 750

50%

Fimm lög etja kappi í undankepppni Eurovision í kvöld. Ef 
ég hefði vængi og Ástin mín eina komust áfram í síðustu 
viku. Álitsgjafar Fréttablaðsins, Ragnheiður Mjöll Baldurs-
dóttir, útvarpskona hjá FM 957, og ljósmyndarinn Hörður 
Sveinsson, voru þá sammála um að Elísabet færi áfram en 
svo varð ekki. Í þetta sinn bætist Kamilla Ingibergsdóttir, 
verkefnastjóri hjá ÚTÓNi og markaðskona hjá Iceland Air-
waves, í hóp álitsgjafa. Lögin Þessi þrá og Beint á ská fá 
flestar stjörnur hjá þeim og færu því áfram ef þau fengju 
að ráða. 

Þessi þrá er flott-
asta lagið í kvöld

Nótt 
(Flytjandi: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir) 

K: „Bíddu, er ég að fá déjà vu? Vann Jóhanna Guðrún ekki íslenskan sigur 
þarna um árið? Bíðum aðeins með að senda hana aftur. Sætt lag samt.“ 
 ★★

R: „Flott lag sem er sniðið fyrir Jóhönnu. Spurning hvort landinn velji lagið 
eða flytjandann áfram. Ég vel bæði.“  ★★★★

H: „Jóhanna Guðrún að reyna við kommbakk. Ég spái laginu áfram, ekki út af 
gæðum heldur út af Jóhönnu. Voðalega formúlukent og óspennandi.“  ★★  

Segðu mér
(Flytjandi: Bryndís Ásmundsdóttir)

K: „Bryndís er með svolítið rokkaða rödd og gerir ágæta hluti við þetta 
dægurlag.“  ★★

R: „Lagið náði til mín eftir u.þ.b. fimm endurtekningar. Spurning hvort lagið 
verði sett á „replay“ í keppninni svo hinir nái því líka.“  ★

H: „Ég veit ekki hvað ég get sagt um þetta lag. Ég held ég hafi heyrt 
nákvæmlega þetta lag svona þúsund sinnum áður.“  ★★

Þessi þrá 
(Flytjandi: Kristján Gíslason og Íslenzka sveitin)

K: „Þarna erum við með góða Eurovisionblöndu. Dúett, svaka hápunktar og 
stuð. Raddirnar þeirra virka líka vel saman. Ef þau eru með samstillt dans-
spor líka þá geta undur gerst.“  ★★★★

R: „Flottur dúett sem kemur á óvart. Þessi þrá, þráir að komast áfram.“ 
 ★★★★★

H: „Ágætis poppslagari sem slagar samt ekki upp í nema tvær stjörnur af 
fimm.“  ★★

Beint á ská 
(Flytjandi: Rakel Mjöll Leifsdóttir)

K: „Þetta er mjög krúttlegt lag. Heimsborgaralegur stíll yfir því og ég náði 
að dilla mér í stólnum á meðan ég hlustaði.“  ★★★

R: „Já svei mér þá, létt og þægilegt kvöldverðarlag. Spurning hvort það fari 
beint áfram eða á ská? Ég er í vafa.“  ★★★ 

H: „Skemmtilegt popplag, ekki mikið Eurovision (sem í mínum bókum er 
gott mál). Rakel er með sönginn á hreinu, lagið létt og poppað. Ef ég mætti 
ráða myndi Beint á ská fljúga áfram.“   ★★★★

Eldgos 
(Flytjandi: Matthías Matthíasson og Erla Björg Káradóttir)

K: „Vá, þetta lag held ég að myndi fjalla í kramið hjá Austur-Evrópuþjóð-
unum. Svaka kraftur, strengir og svona glysrokkstemning með smá óperu 
hent í mixið. Ég kaupi þetta.“  ★★★★

R: „Mjög áhugavert lag, þjóðlegt og kraftmikið. Veit samt ekki alveg með 
sópraninn sem kemur þarna við sögu.“  ★★

H: „Fyrst þegar ég heyrði þetta lag var ég viss um að þetta væri nýtt lag 
frá Baggalúti. Svo var þetta ekki alveg jafn fyndið þegar ég komst að því 
að lagið er þátttakandi í Eurovision-keppninni. Ég sprakk úr hlátri þegar ég 
heyrði óperupartinn í fyrsta skipti. Þetta hlýtur að komast áfram, annars ét 
ég hattinn minn.“  ★★★

DÓMARAR
K: Kamilla Ingibergsdóttir, mark-

aðskona
R: Ragnheiður Mjöll Baldursdótt-

ir, útvarpskona á FM957
H: Hörður Sveinsson, ljós-

myndari og tónlistará-
hugamaður K R H

Sacha Baron Cohen ætlar að leika 
Saddam Hussein, fyrrverandi 
Íraksforeta, í gamanmyndinni The 
Dictator. Myndin er byggð á bók-
inni Zabibah and The King sem 
Hussein skrifaði sjálfur. „Þessi 
mynd fjallar um hetjulega sögu 
einræðisherra sem hætti lífi sínu 
til að tryggja að lýðræði kæmi 
aldrei til landsins sem hann beitti 
harðræði af svo mikilli ástríðu,“ 
segir í laufléttri yfirlýsingu fram-
leiðandans Paramount. Cohen, 

sem er þekktur fyrir persónur á 
borð við Borat og Brüno, er einn 
af handritshöfunum myndarinnar, 
sem er væntanleg í bíó í maí 2012. 

Cohen hefur fleiri járn í eld-
inum. Hann er þessa dagana að 
leika í nýjustu mynd Martins 
Scorsese, Hugo Cabret, sem 
kemur út í desember, auk þess 
sem hann á að leika Freddie Mer-
cury, söngvara Queen, í nýrri 
mynd um ævi hans sem kemur til 
sýninga á næsta ári.

Í hlutverki Saddams
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menning@frettabladid.is

Leikhús  ★★★

Afinn
Höfundur og leikstjóri: Bjarni Haukur Þórsson. 
Leikari: Sigurður Sigurjónsson. 

Borgarleikhúsið

Barnabörnunum má skila 
Einleikur á litla sviðinu. Sigurður Sigurjónsson segir 
sögu sína eins og honum einum er lagið. Að verða afi 
er nýtt hlutverk ungra karlmanna sem búnir eru að 
afgreiða pabbahlutverkið, reyndir og góðir, leitandi að 
lesgleraugunum, fjarstýringunni og að hluta til sjálf-
um sér. Öll þessi litlu atriði hversdagsins, allar þær 
breytingar sem verða í lífi miðaldra fólks voru tekin 
fyrir í þessum hlýlega og fyndna einleik þar sem hinn 
reyndi leikari Sigurður Sigurjónsson fór algerlega á kostum. 

Það hlýtur að vera vissum erfiðleikum bundið að kasta sér út í þetta form og 
þessa frásögn þar sem áhorfendur eru spenntir af væntingum og ætlast bók-
staflega til þess að hver sekúnda sé fullkomið sprell. Þeir félagar Bjarni Haukur 
og Sigurður hafa hér fundið lendingar sem voru að hluta til mjög persónulegar 
og eins með almenna skírskotun sem ekki síður hleypti bylgjum um salinn. 
Söguna um tengdasoninn sem var ekki alveg nógu fullkominn fyrir dótturina 
góðu kannast nú margir við þótt hún sé oft á tíðum á hvíslustiginu eða aldrei 
sögð. Sigurður leikur sjálfan sig, segir sögu sína nánast frá fæðingu og fram 
að deginum í dag. Hann féll aldrei í þá gryfju að íklæðast þeim persónum 
sem hann er þekktastur fyrir. Þegar hann segir frá raunum sínum í tæknilegri 
ristilspeglun og síðar uppskurði, ætlaði salurinn að rifna. Það var ekki laust við 
að Woodie Allen brygði stundum fyrir í öllum fettunum og brettunum.

Líf Sigurðar var alls ekki bara sprell og djók eins og fram kom í sögu hans. 
Ungur missir hann elskaðan föður og er sá kafli þegar hann segir frá samskipt-
um þeirra mjög hjartnæmur og aðferðin til þess að komast í gegnum frásögn-
ina eins og áður að grípa bolta á lofti og sprengja upp salinn með fyndnum 
athugasemdum. Hann situr á kolli og segir okkur farir sínar ekki sléttar þegar 
hljómur háværarrar bjöllu tekur að glymja. Afinn stekkur fram, það gerir einnig 
starfsmaður af svölum og leikhússtjórinn, meðan áhorfendur sátu pollrólegir og 
biðu eftir meira sprelli. Hér glumdi í alvöru brunabjöllu sem hvorki leikarinn né 
áhorfendur létu koma sér úr jafnvægi við að heyra í. Það er gott til þess að vita 
að brunavarnir Borgarleikhússins eru í lagi meðan brunaviðbrögð áhorfenda 
eru á öðru plani. Leikurinn var fjölbreyttur og líkamsbeiting nánast rassadans í 
læknisskoðuninni sem líktist helst trúðafimleikum.

Leiksviðið er golfvöllur, hringlaga grasblettur og eins nýtir hans sér syllu fyrir 
ofan sviðið en þar mætir hann á rafgolfbíl sem stendur náttúrulega fyrir golfið 
sem á það til að heltaka karla á þessum aldri (kerlingar líka) og eins veitir 
þetta svona hjólastólahughrif, ábending um ellina. Lýsingin er björt og þar sem 
áhorfendur sitja í hálfhring miðast allur leikurinn við að ná til allra í skeifulaga 
salnum. Samtalið við áhorfendur var mjög skemmtilegt. 

Þessi einleikur bætir í sjálfu sér ekkert við hinn glæsilega feril Sigurðar 
Sigurjónssonar annað en að hér gefur hann á sinn einlæga hátt úr eigin ranni, 
og voru augnablikin mörg algerar perlur en þó fátt sem kom á óvart eða vakti 
umhugsun. Engu að síður er víst alveg óhætt að mæla með þessari sýningu 
einkum og sér í lagi fyrir nýorðna afa og þá sem þurfa að pukrast í apótek í 
útjaðri Stór-Reykjavíkursvæðisins til þess að ná sér sjúdderallarei-töflur sem 
ættu nú bara að fást í næstu kjörbúð.  Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Hlýlegur og fyndinn einleikur þar sem Sigurður Sigurjónsson 
gefur á einlægan hátt úr eigin ranni. 

Leikhópurinn Hugleikur frumsýn-
ir í dag gamanleikinn Helgi dauð-
ans eftir Sigríði Láru Sigurjóns-
dóttur. 

Í verkinu beinir höfundur-
inn sjónum sínum að veruleika 
íslenskra háskólanema sem reyna 
eftir fremsta megni að feta einstig-
ið milli lærdóms og skemmtunar. 

„Verkið gerist á einni helgi,“ 
segir Sigríður Lára. „Raktir eru 
atburðir á heimilum þriggja ung-
menna, tvíburanna Birtings og 
Ninnu og vinkonu þeirra Dagnýj-
ar, sem á afmæli. Ýmsir litríkir 
vinir þeirra koma í heimsókn svo 
og óboðnir gestir. Þríeykið þarf að 
takast á við ófyrirséðar og óþægi-
legar uppákomur sem reyna á vin-
áttuna.“ Umhverfi sýningarinnar 
sækir Sigríður Lára í eigin reynslu-
banka. 

„Þetta fjallar um kommúnulíf-
ið sem maður lifði í gamla daga, 
þegar menn leigðu nokkrir saman 
og það voru ýmsir karakterar sem 
héngu með manni.“

Þetta er fimmta leikritið í fullri 
lengd sem Sigríður Lára skrifar, 
það þriðja sem hún skrifar upp á 
eigin spýtur. Verk hennar Ungir 
menn á uppleið, í sviðsetningu 
Stúdentaleikhússins 2001, og List-
in að lifa í sviðsetningu Leikfé-
lags Fljótsdalshéraðs 2006, voru 
báðar valdar athyglisverðustu 

áhugasýningar ársins og sýndar 
í Þjóðleikhúsinu. Mest hefur hún 
þó starfað með Hugleik, sem leik-
skáld, leikari og leikstjóri. 

Leikstjórar eru Rúnar Lund og 
Sigurður H. Pálsson. Verkið er 
frumsýnt í húsnæði leikfélagsins 
að Eyjarslóð 9 klukkan 20 í kvöld. 
Alls verða átta sýningar. Nánari 
upplýsingar má finna á hugleikur.
is. - bs 

Hugleikur sýnir 
Helgi dauðans 

HELGI DAUÐANS Verkið fjallar um 
nokkra samleigjendur sem fá nokkra 
vini í gleðskap með ófyrirséðum og 
óþægilegum afleiðingum. 

Tenerife
15. febrúar

frá 79.900 

Heimsferðir bjóða einstök tilboð 
til Tenerife þann 15. febrúar.
Veðurfarið er einstaklega milt og notalegt sem og 
allt umhverfi , hvort sem dvalið er við amerísku 
ströndina, á Costa Adeje eða í Los Cristianos. Nú 
fer hver að verða síðastur að panta sér þessa ferð 
til Tenerife, því það eru fá sæti laus.

- Ekki missa af þessari ferð! 

Frá kr. 109.900 – Hotel Adonis Isla Bonita **** 
með allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í 
fjölskylduherbergi í viku.  Innifalið er fl ug, gisting, skattar og 
„allt innifalið“ þjónusta. Verð kr. 119.900  á mann m.v. tvo 
fullorðna í herbergi. Aukagjald fyrir einbýli kr. 14.180.

Ekki missa af þessum 
einstöku tilboðum í sólina 

 -   bókaðu strax! 

Ath. takmarkaður fjöldi sæta og gistingar í boði – verð getur hækkað án fyrirvara!

Frá kr. 79.900 – Atlandita *** 
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára í smá-
hýsi með einu svefnherbergi í viku. Netverð kr. 89.900 á 
mann í tvíbýli í smáhýsi  með einu  svefnherbergi.

Frá kr. 119.900 – Iberostar Bouganville **** 
með hálfu fæði
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi í viku.  
Aukagjald fyrir einbýli kr. 22.880. Sértilboð 1. febrúar 

Á Myrkum músíkdögum verður fjölbreytt 

efnisskrá að vanda. Daníel Bjarnason

stjórnar tónleikunum og semur auk þess 

nýtt hljómsveitarverk. Tveir nýir íslenskir 

konsertar hljóma og hinn heillandi hljóðmúr, 

Atmosphéres, eftir György Ligeti verður fluttur.

Miðasala á www.sinfonia.is og 545 2500

„Mig langar 

sífellt að 

prófa nýja 

hluti“ 

György Ligeti

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

FÁÐU FÍNA OG FRÆGA FÓLKIÐ Í HEIMSÓKN
Meiri Vísir.
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ÁFRAM STELPUR 2011 Flytja lög af plöt-
unni Áfram stelpur frá 1975 í Samkomu-
húsinu á Akureyri í kvöld. 

Steinunn Helgadóttir, myndlistar-
maður og ljóðskáld, hlaut í gær 
Ljóðstaf Jóns úr Vör fyrir ljóð 
sitt Kaf í ljóðasamkeppni lista- 
og menningarráðs Kópavogs. 
Steinunn er tíundi handhafi 
verðlaunanna sem voru veitt við 
hátíðlega athöfn í Salnum í gær, 
að kvöldi fæðingardags Jóns úr 
Vör. 

Steinunn kveðst stolt af því að 
hafa hlotið verðlaunin; hún hafi 
skrifað lengi og myndlist hennar 
oft tengst orðum og ljóðum. Hún 
segist munu fylgja verðlaunun-
um eftir með útgáfu ljóðabókar 
á næstunni. 

Alls 342 ljóð bárust í sam-
keppnina undir dulnefni og vissi 
dómnefnd ekki hver var höfund-
ur fyrr en sigurljóðið hafði verið 
valið. Í rökstuðningi dómnefnd-
ar segir meðal annars að ljóðið 
bregði upp áhrifamiklum mynd-
um af síðustu ferð rússneska kaf-
bátsins Kúrsk sem fórst með allri 
áhöfn í Barentshafi árið 2000 og 
að höfundurinn kunni þá list að 
ljúka ljóði. Dómnefnd skipuðu 
Gerður Kristný, ljóðskáld og rit-
höfundur, Jón Yngvi Jóhannsson 
bókmenntafræðingur og Sigurð-
ur Pálsson, ljóðskáld og rithöf-
undur.

Steinunn Helgadóttir hlaut ljóðstaf Jóns úr Vör 

STEINUNN HELGADÓTTIR Kaf var sagt 
bregða upp áhrifamiklum myndum.

KAF 
Sólin lýsti bara upp 
yfirborðið 
þegar Kursk hvarf 
í djúpið. 
Hjátrúarfullar eiginkonur 
sátu heima. 
Þorðu ekki að kveðja. 

Sjónpípan er 
hettuklædd slanga 
og gleraugað skoðar 
hafflötinn það er 
íshröngl úti. 
Inni er móða sólbekkir 
sex metra sundlaug 
sána tafl fiskabúr 
kvikmyndir pottaplöntur 
köttur ruggustólar. 
Strendur og furuskógar 
í myndvarpanum. 
Eldkúla 
og að lokum 
tíminn. 

Hin sígilda hljómplata Áfram 
stelpur frá 1975 verður flutt í 
heild sinni á tónleikum í Sam-
komuhúsinu á Akureyri í sam-
starfi við Leikfélag Akureyrar í 
kvöld klukkan 20. 

Á þrjátíu og fimm ára afmæli 
Kvennafrísins í haust fluttu 
fimm leik- og söngstelpur plöt-
una Áfram stelpur í heild sinni 
á tónleikum í Slippsalnum við 
góðar undirtektir. Fyrr um dag-
inn stjórnuðu þær fimmtíu þús-
und kvenna fjöldasöng á Arnar-
hóli. Vegna fjölda áskorana verða 
þessir tónleikar endurteknir og 
nú norðan heiða. 

Áfram stelpur 2011 eru Aðal-
heiður Þorsteinsdóttir, Brynhild-
ur Björnsdóttir, Esther Jökuls-
dóttir, Margrét Pétursdóttir og 
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir.

Áfram stelp-
ur á Akureyri

Kristjana Stefánsdóttir flytur 
tregafulla dagskrá í Slippsalnum 
klukkan 21 í kvöld. Á dagskránni 
verða blúsar, fönk og soul í bland 
við frumsamið efni úr fórum 
dívunnar. Hljómsveitina skipa 
þeir Agnar Már Magnússon á 
píanó og Hammond, Ómar Guð-
jónsson á gítar, Róbert Þórhalls á 
bassa og Halldór G. Hauksson á 
trommur.

Kristjana í 
Slippsalnum 
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Það er ekkert grín að vera fyrirsæta í dag. 
Reyndar virðist vera sérstaklega erfitt að 
vera karlfyrirsæta.

Breska fyrirsætan David Gandy hefur verið 
að gera það gott innan tískuheimsins undan-
farin ár. Hann segir starf karlfyrirsætu 
ekki metið að verðleikum og segist gjarnan 
hafa orðið fyrir aðkasti vegna starfs síns.

„Fólk hugsar enn aðeins um Zoolander 
þegar það heyrir orðið „karlfyrir-
sæta“. Það er erfitt að halda virð-
ingu sinni á meðan svo er. En ég 
er stoltur af starfi mínu,“ var 
haft eftir Gandy í nýlegu viðtali. 

Gandy hóf fyrirsætustörf árið 
2002 og hefur meðal annars 
verið andlit tískuhússins Dolce 
& Gabbana. Hann hefur unnið 
með ofurfyrirsætum á borð við 
Gemmu Ward og Naomi Camp-
bell og er í dag ein vinsælasta 
karlfyrirsæta heims á eftir 
Matt Gordon and Sean O’Pry.

Gandy segir jafnframt að 
fyrirsætustarfið sé eitt af 
fáum störfum þar sem konur 
fái meira greitt fyrir vinnu sína 
en karlar. „Auðvitað þurfti ég að 
velja mér starfsvettvang þar sem 
konur fá hærri laun en karlmenn 
og meiri virðingu að auki. Valda-
staðan í þessum bransa er þessi; 
efstur er ljósmyndarinn, næst kemur 
kvenkynsfyrirsætan, svo stílistinn, 
aðstoðarmenn fagfólksins og loks karl-
fyrirsætan. Við erum þeir lægstu af 
þeim lágu,“ sagði Gandy.

Karlfyrirsætur hafa það skítt

ÓSÁTTUR Fyrirsætan David Gandy segir 
karlfyrirsætur fá litla virðingu á vinnu-
stað og úti í samfélaginu. 

NORDICPHOTOS/GETTY

4 ÁRA FANGELSISVIST  gæti beðið Mel Gibson, 
verði hann fundinn sekur um að hafa lamið fyrrver-
andi kærustuna sína Oksönu Grigorievu.

VILTU VINNA MIÐA?
SENDU SMS ESL GHV 
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ BÍÓMIÐA! 
Fullt af aukavinningum:
Tölvuleikir · DVD myndir 
og fleira!

VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.  
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.   
VINNINNINNINNI GARGARGARARR AFAFAFAFAFHHHHEHENTIRTIRIR ÍÍÍÍÍÍ ELKELKELELEL O
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU

9. HVER
VINNUR!

folk@frettabladid.is
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Grínistinn Ricky Gervais ætlar að 
leika skrifstofustjórann óþolandi, 
David Brent, í fyrsta sinn síðan 
2003 í bandarísku útgáfunni af 
The Office.

Gervais, sem hefur verið í 
sviðsljósinu vegna umdeildra 
brandara á Golden Globe-hátíð-
inni, leikur Brent í lokaþætti sjö-
undu þáttaraðarinnar. Þar spjall-
ar hann stuttlega við Steve Carell, 
sem leikur Michael Scott, banda-
rísku útgáfuna af Brent. Þetta 
verður í síðasta sinn sem Carell 
leikur í The Office. Búist er við 
því að áhorfið á þennan lokaþátt 
verði það mesta til þessa. 

Snýr aftur 
í The Office

DAVID BRENT Ricky Gervais í hlutverki 
Davids Brent í The Office.

Í samtali við tíma-
ritið People segist 
leikkonan Cameron 
Diaz vera nokkuð 
viss um að hún hafi 
keypt kannabis af tónlistar-
manninum Snoop Dogg á 
menntaskólaárum sínum. 

„Við vorum í sama mennta-
skóla. Hann er ári eldri en ég og 
ég man greinilega eftir honum. 
Hann var mjög hávaxinn og 
grannur, var með fullt af fléttum 
í hárinu. Og ég er nokkuð viss 
um að ég hafi keypt kannabis af 
honum,“ sagði leikkonan.

SAMAN Í MENNTA-
SKÓLA Leikkonan 
Cameron Diaz og 
tónlistarmaðurinn 
Snoop Dogg gengu í 
sama menntaskóla. 
Diaz man glöggt eftir 
Snoop Dogg.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Man vel eftir 
Snoop Dogg

Glasafjölskyldan
kr. 1.250,- glasið

Kerti
kr. 1.870,-  stk.

Servíettur
kr. 790,-  pk.

Brennivínssokkur
kr. 2.490,-

S K Ó L A V Ö R ‹ U S T Í G  1 2  •  S Í M I  5 7 8  6 0 9 0

Við erum ekki með brennivín og hákarl, en eigum margt annað til að lífga upp á veisluborð þorrans!

NÝ OG SPRIKLANDI ÞÁTTARÖÐ
LAUGARDAGA KL. 9:40 
Nú lenda persónur Latabæjar í nýjum og skemmti-
legum ævintýrum með eldhressum íslenskum 
krökkum. Íþróttaálfurinn heldur öllum við efnið og 
hvetur krakkana til að hreyfa sig og borða meira af 
hollum mat. Misstu ekki af fjörinu í Latabæ!

NÝIR ÞÆTTIR

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000



VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

Stöð 2 Sport styður Strákana okkar. Hluti af áskriftargjaldi rennur til íslenska landsliðsins í handbolta.

SJÁÐU ALLT UM HM Í HANDBOLTA Á VISIR.IS

ALLIR LEIKIR ÍSLANDS SÝNDIR Í HD!
Þorsteinn J & gestir fyrir og eftir alla leiki Íslands

LAUGARDAGUR 22. JANÚAR

17:20 Þýskaland – Ísland

20:00 Frakkland – Ungverjaland (sýnt með seinkun)

21:25 Spánn – Noregur  (sýnt með seinkun)

SUNNUDAGUR 23. JANÚAR

17:05 Svíþjóð – Króatía

19:05 Argentína – Danmörk

MÁNUDAGUR 24. JANÚAR

14:50 Ísland – Spánn

17:30 Ungverjaland – Þýskaland (sýnt með seinkun)

19:20 Noregur – Frakkland

ÞRIÐJUDAGUR 25. JANÚAR

15:05 Þýskaland – Noregur

17:05 Króatía – Pólland

19:35 Frakkland – Ísland

22:15 Danmörk – Svíþjóð (sýnt með seinkun)



512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Nýtt útlit hljómsveitarinnar 
The Charlies vakti athygli 
lesenda Fréttablaðsins fyrir 
skemmstu. Manneskjan á 
bak við fötin sem stúlkurn-
ar í The Charlies klæddust 
er Elísabet Kristófersdóttir.

Elísabet Kristófersdóttir stund-
ar fatahönnunarnám við The Art 
Institute of Seattle í Bandaríkj-
unum og hefur hannað búninga á 
stúlknasveitina The Charlies. 

Að sögn Elísabetar er námið 
fjölbreytt og skemmtilegt og kom 
það henni skemmtilega á óvart þar 
sem Seattle er þekkt fyrir ýmis-
legt annað en hátísku. „Mig lang-
aði ekki í nám í Evrópu heldur eitt-
hvert allt annað. Móðurbróðir minn 
býr nálægt Seattle og það róaði 
fjölskyldu mína að vita af mér ekki 
alveg einni og þess vegna ákvað ég 
að sækja um í þennan skóla. Skól-
inn er mjög góður og hér lærum við 
allt mögulegt, allt frá sníðagerð til 
markaðssetningar,“ segir Elísabet, 
sem kann ágætlega við sig í borg-
inni. „Ég geri nú samt ekki mikið 
annað en að læra og er fyrir vikið 
alltaf með hæstu einkunn. En ætli 
ég færi mig ekki um leið og ég 
klára námið.“

Elísabet hefur þekkt Ölmu Guð-
mundsdóttur, söngkonu í The Charl-
ies, í mörg ár en hún segir það hafa 
verið hálfgerða tilviljun að hún fór 
að hanna búninga á sveitina. „Þær 
voru fastar á flugvellinum í Seattle 
í tvo daga og ég bauð þeim að gista 
hjá mér. Þær vildu endilega sjá eitt-
hvað af því sem ég hafði verið að 
gera í skólanum og báðu mig svo 
um að hanna eitthvað fyrir sig og 
ég sagði auðvitað já.“ 

Stúlkurnar klæddust meðal 

annars hönnun Elísabetar þegar 
þær komu fram á tónleikum á 
skemmtistaðnum Esju í desem-
ber og vakti klæðnaðurinn nokkra 
athygli áhorfenda. Þá vakti frétt 
Fréttablaðsins um nýtt útlit sveit-
arinnar talsverðar umræður. „Ég 
hafði hannað þetta fyrir tískusýn-
ingu í skólanum í fyrra og þær voru 
mjög hrifnar af þessu sem tónleika-
dressi. Þetta er auðvitað ekkert 
sem þú mundir klæðast dagsdag-
lega,“ segir hún og hlær. 

Elísabet lýkur námi nú í vor og 
langar þá út á vinnumarkaðinn. 
Aðspurð segir hún draumastarfið 
vera hjá tískuversluninni All 
Saints. „Það væri draumur að fá að 
vinna við sníðagerð hjá því fyrir-
tæki. Þau eru með svo flókin snið 
og ég held að það yrði bæði reynslu-
ríkt og skemmtilegt að starfa þar 
um hríð,“ segir þessi hæfileikaríka 
stúlka að lokum.   sara@frettabladid.is

Draumastarfið hjá All Saints

NÝTT ÚTLIT Stúlkurnar í The Charlies þóttu meira ögrandi en áður í fötum Elísabetar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STENDUR SIG VEL Elísabet Kristófersdótt-
ir stundar nám í fatahönnun í Seattle. 
Hún stendur sig vel í skólanum og hefur 
meðal annars hannað fatnað á stúlkna-
sveitina The Charlies.

MYND/STEFANÍA REYNISDÓTTIR

NÁNARI UPPL. Á AF.IS OG MIDI.IS

-H.S, MBL-K.G, FBL

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
THE GREEN HORNET 3D KL. 5.50 - 8 - 10.10
BURLESQUE KL. 5.50 - 8 
ALFA OG ÓMEGA 3D KL. 2 (900kr.)
THE TOURIST KL. 10.10
GAURAGANGUR KL. 4
LITTLE FOCKERS KL. 2 (600kr.)
GULLIVER´S TRAVEL 3D KL. 4

12
L
L
12
7
12
L

Nánar á Miði.is
THE GREEN HORNET 3D kl. 2.50 - 5.25 - 8 - 10.35
THE GREEN HORNET 3D LÚXUS kl. 2.50 - 5.25 - 8 - 10.35
BURLESQUE kl. 8 - 10.35 
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 1 (950kr.) - 3.10
THE TOURIST kl. 5.40 - 8 - 10.20 
GULLIVER´S TRAVELS 3D kl. 1 (950) 3.30 - 5.50 - 8 - 10.10
GAURAGANGUR KL. 5.50
MEGAMIND 3D  ÍSL. TAL KL. 1 (950kr.)
NARNIA 3 3D KL. 1 (950kr.) - 3.30

12
12
L
L
12
L
7
L
7

BURLESQUE KL. 8 - 10.30
GAURAGANGUR KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
GULLIVER´S TRAVELS 3D kl. 1.30 (950kr.) - 3.40
LAFMÓÐUR kl. 4 lau/kl. 1.30 sun. En. texti - VELKOMIN kl. 1.50 lau/kl. 10 sun. En. t.
BARA HÚSMÓÐIR kl. 6 - 8 lau. og sun En. texti 
HVÍTAR LYGAR kl. 10 lau/kl. 5.20 sun. En. texti - SKRIFSTOFA GUÐS kl. 3.40 lau/kl. 10 s.
ÆVINTÝRI ADÉLE kl. 5.50 lau/kl. 3.10 sun. Ís. texti
LEYNDARMÁL KL. 8 lau/kl. 6 sun. En. texti - EINS OG HINIR kl. 10 lau/kl.8 sun. En. t.
LÍFSLÖNGUN KL. 6 lau/kl. 2 sun. En. texti - STÚLKAN Í LESTINNI KL. 1.40 lau/kl. 4 sun

L
7
L
L
L
L
L
L
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

5%

5%

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE GREEN HORNET 3D 8 og 10.20 16

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI 3D 2(950 kr), 4 og 6 L

SAW 3D - ÓTEXTUÐ 8 og 10   L

ALFA OG ÓMEGA 3D - ISL TAL 2(950 kr), 4 og 6 12

ALFA OG ÓMEGA 2D - ISL TAL 2(700 kr) og 4 L

LITTLE FOCKERS 6, 8 og 10 L

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.

3D gleraugu seld sér

3D gleraugu seld sér

3D gleraugu seld sér
3D gleraugu seld sér

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

�����
„hláturvöðvarnir munu halda 
veislu í einn og hálfan tíma“
- Politiken

VINSÆLASTA 
MYNDIN Á 

ÍSLANDI Í DAG!

SPENNANDI ÆVINTÝRI SEM FÆR 
ÞIG TIL AÐ GRENJA ÚR HLÁTRI.

FRÁBÆR TEIKNIMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

�����
„skemmtileg fyndin og 
spennandi“
- BOXOFFICE MAGAZINE

V I P

14

14

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

10

10

14

12

12

12

12

12

12

KLOVN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
KLOVN - THE MOVIE kl. 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D ísl. kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
ROKLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
YOU AGAIN kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
HEREAFTER kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
HARRY POTTER kl. 8
LIFE AS WE KNOW IT kl. 10:40

L

L

L

L

L

14KLOVN - THE MOVIE kl. 5:50 - 9 - 10:10
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D  ísl. kl. 2 - 4:10 - 6:20
TANGLED-3D (Ótextuð) M/ Ensku kl. 3:40 - 8
YOU AGAIN kl. 5:50 - 8 - 10:20
MEGAMIND M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
MEGAMIND-3D M/ Ensku kl. 1:30

TANGLED-3D ísl. kl. 1.15 - 3.30 og 5.45
GREEN HORNET-3D kl. 2.40 - 5.20 - 8 og 10.40
KLOVN: THE MOVIE kl. 5.45 - 8 og 10.15
ROKLAND kl. 8 og 10.30
GUILIVERS TRAVEL-3D kl. 1.15 - 3.30 og 5.45
HEREAFTER kl. 8
TRON: LEGACY-3D kl. 10.40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 1:15 - 3.30

TANGLED-3D ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
TANGLED-3D M/ Ensku kl.  5:50
YOU AGAIN kl.  3:40 - 8 - 8  
ROKLAND kl.  10:10
MEGAMIND-3D ísl. Tali kl. 1:30
KLOVN kl.  5:50 - 10:10

SETH ROGEN  JAY CHOU CHRISTOPH WALTZ CAMERON DIAZ

LÖGIN ERU BROTIN 
ÞEIM TIL BJARGAR

sýnd í

SP
A

R
B

ÍÓ TILBOÐSSÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU OG 
APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓA

KL. 1 SMÁRABÍÓ & 1.30 HÁSKÓLABÍÓKL. 1 SMÁRABÍÓ & 2 HÁSKÓLABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ KL.1 SMÁRABÍÓ
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Frumsýning 

9. febrúar 

UPPSELT

 

Næstu sýningar:

10.  febrúar  laus sæti
16.  febrúar  örfá sæti laus
23. febrúar  laus sæti
24. febrúar örfá sæti laus
25. febrúar örfá sæti laus

Miðasala 568 8000  •  midasala@borgarleikhus.is

Frumsýning g g

9. febrúar 9. feb

UPPSELTTTT

Leikstjóri: Gunnar Helgason

Danshöfundur: Selma Björnsdóttir

Lýsing: Þórður Orri Pétursson

Hljóð: Torbjoern Knudsen

Svona 
hefurðu 

aldrei séð 

þá áður!

Svona 
hefurðu 

aldrei séð 
þá áður!
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sport@frettabladid.is

UTAN VALLAR
Sigurður Elvar Þórólfsson
segir sína skoðun

ÍSLENSKA HANDBOLTALANDSLIÐIÐ  er búið að vinna fimm leiki í röð á móti Þjóðverjum (mótherjum dagsins á HM) 
og hefur ekki tapað fyrir þeim í undanförnum sjö leikjum (6 sigrar, 1 jafntefli) eða síðan Þjóðverjar unnu 35-27 á EM í Noregi 
2008. Síðustu fjórir leikir, allt vináttulandsleikir, hafa allir unnist með fjögurra marka mun (32-28, 33-29, 27-23 og 31-27).

Það hefur ekki farið framhjá mörgum hér á landi að íslenska karla-
landsliðið í handbolta hefur komið sér í gríðarlega sterka stöðu á 
heimsmeistara mótinu í Svíþjóð. Liðið hefur unnið alla fimm leikina og 
er efst í milliriðlinum þegar keppni hefst í dag í Jönköping. Þýskaland, 
Spánn og Frakkland verða næstu mótherjar og það getur því allt gerst 
í framhaldinu. 

Við tökum því sem sjálfsögðum hlut að landsliðið sé á stórmóti á þess-
um tíma árs enda góðu vön. Þetta er ellefta stórmótið frá árinu 2000 
þar sem Ísland er í lokakeppni í janúar – og það þrettánda ef ÓL er talið 
með. Það er gjörsamlega búið að gjörspilla okkur með þessu góðgæti 
ár eftir ár. 

Ég legg til að við veltum því aðeins fyrir okkur næst þegar Alexand-
er Petersson skorar mark hvernig við sem þjóð tókum þátt í því marki. 
Borgum við 15-20 milljóna kr. kostnað HSÍ við þetta mót? 

Fór hluti af þeim skatti sem við greiddum um síðustu mánaðamót í 
rekstur HSÍ? Hvernig virkar þetta eiginlega?  

Svarið er: Þú leggur fram 80 kr. í Afrekssjóð á þessu ári í gegnum 
skattinn og þegar búið er að deila því á alla aðila fær Handknattleiks-
samband Íslands 3 kr. í sinn hlut frá þér. Þrjár krónur. 

Ríkið leggur til 24,7 milljónir í sjóð sem nefnist Afrekssjóður ÍSÍ. Hluti 
af hagnaði Íslenskrar getspár rennur einnig í Afrekssjóð og potturinn er 
því alls 44 milljónir kr. Eins og áður segir eru þetta 80 krónur frá hverj-
um Íslendingi en til samanburðar er þessi upphæð um 400 krónur á íbúa 
í Noregi og um 300 í Danmörku.  

Það má reyndar minnast á það að norska karlalandsliðið fær 160 millj-
ónir króna til ráðstöfunar á ári en við unnum Norðmenn í fyrrakvöld 29-
22. Heildarvelta HSÍ á árinu 2010 er um 150 milljónir kr. og  hlutfallslega 
stunda jafnmargir handbolta hér á landi og í Noregi. 

Ef ég væri ungur og efnilegur afreksmaður á Íslandi væri það mitt 
fyrsta verk að kanna hve langan tíma það tekur að skipta um ríkisfang.  
Íslenskir afreksíþróttamenn eru núll og nix þegar kemur að úthlutun 
úr sameiginlegum sjóðum okkar sem þjóðar – 24,7 milljónir á ári eru 
bara grín og jafnvel móðgun. Íþróttahreyfingin gerir sitt allra besta til 
að hlúa að afreksfólkinu en það er úr litlu 
að moða þegar allt okkar afreksfólk og 
landslið skipta á milli sín 44 milljón-
um kr. á ári. 

Það er áhugavert fyrir alla að renna 
í gegnum Fjárlagafrumvarpið 2011. 
Það plagg er pólitísk forgangsröðun 
á sameiginlegum sjóði okkar.  
Afrekssjóður ÍSÍ fær 0,005% 
af heildarkökunni. 

Það er eitthvað svo rangt 
við þetta allt saman – eða 
hvað? Það eru kjörnir 
fulltrúar okkar á Alþingi 
sem taka ákvörðun 
um þessa hluti. Þeir 
eru þar af því að við 
kusum þá. Kannski 
hefur enginn þeirra 
áhuga á íþróttum 
– nema í janúar 
þegar það eru 
stórmót í hand-
bolta. Þá eru 
allir í stuði. 
Áfram 
Ísland. 

Þrjár krónur frá mér 
til þín, Alexander

HM 2011 Íslenska handboltalands-
liðið tryggði sér sigur í leikjunum 
á móti Austurríki og Noregi með 
frábærri frammistöðu í seinni 
hálfleik. Íslenska liðið vann seinni 
hálfleik þessara tveggja leikja 
samtals með fimmtán marka mun, 
skoraði 32 mörk á móti aðeins 17. 
Vörnin var frábær og í markinu 
var Björgvin Páll Gústavsson svo 
í svaka stuði.

Björgvin hafði aðeins varið 2 
af 12 skotum í fyrri hálfleiknum 
á móti Austurríki (17 prósent) en 
mætti eins og nýr maður í seinni 
hálfleikinn þar sem hann varði 14 
af 21 skoti Austurríkismanna sem 
gerir 67 prósenta markvörslu. 

Björgvin hélt uppteknum 
hætti í leiknum á móti Nor-
egi. Hann varði vel í fyrri 
hálfleik, 9 af 21 skoti (43 
prósent) en fór síðan í miklu 
meira stuð í seinni hálfleikn-

um þar sem hann varði 12 af 
22 skotum Norðmanna sem 

gerir 55 prósenta markvörslu.
Björgvin hefur því varið 61 pró-

sent skota sem hafa komið á hann 
í seinni hálfleik í síðustu tveimur 
leikjum (26 af 43). 

Björgvin tók 68 prósent lang-
skota í þessum tveimur hálfleikj-
um (15 af 22) og varði 83 prósent 

skota úr hornum (83 prósent). 
Fimm af þeim sextán mörkum sem 
hann fékk á sig komu úr hraðaupp-
hlaupum eða úr vítum sem er ekki 
hægt að ætlast til að markvörður 
verji nema í einstökum tilfellum.

Það hefur annars verið mikill 
stöðugleiki í markvörslu Björg-
vins á HM en hann hefur varið 
yfir 48% prósent skota eða meira 
í undanförnum þremur leikjum. 
Björgvin hefur alls varið 73 skot í 
leikjunum fimm eða 14,6 að meðal-
tali en hann hefur tekið 43,5 pró-
sent skota sem hafa komið á hann.
 ooj@frettabladid.is

Björgvin Páll í miklu stuði:
Seinni hálfleikur á móti Austurríki
Frá skyttum: 90 prósent (9 af 10)
Úr hornum : 75 prósent (3 af 4) 
Af línu: 100 prósent (2 af 2)
Samtals:: 67 prósent (14 af 21)
Seinni hálfleikur á móti Noregi
Frá skyttum: 50 prósent (6 af 12)
Úr hornum : 100 prósent (2 af 2) 
Af línu: 43 prósent (3 af 7)
Samtals:: 55 prósent (12 af 22)
Samantekt:
Frá skyttum: 68 prósent (15 af 22)
Úr hornum : 83 prósent (5 af 6) 
Af línu: 56 prósent (5 af 9)
Samtals:: 61 prósent (26 af 43)

Björgvin fer á 
kostum eftir hlé
Björgvin Páll Gústavsson fór mikinn í leikjunum 
gegn Noregi og Austurríki og varði alls 62 prósent 
þeirra skota sem hann fékk á sig í síðari hálfleik.

BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON Sverre Jakobsson fagnar íslenska markverðinum í 
leikslok. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Forkeppni EM í Futsal
Ísland - Lettland 4-5
Mörk Íslands: Þórarinn Ingi Valdimarson 2, Guð-
mundur Steinarsson, Magnús Sv. Þorsteinsson.
Grikkland - Armenía 2-2

Iceland Express deild karla
Hamar - Fjölnir 73-80 (43-32)
Stigahæstir hjá Hamri: Darri Hilmarson 17, Ellert 
Arnarson 15, Kjartan Kárason 11, A. Dabney 10.
Stigahæstir hjá Fjölni: Brandon Springer 29 (18 
frák.), Magni Hafsteinsson 21, Ægir Steinarss. 15.
Snæfell - Njarðvík 92-91 (47-44)
Stigahæstir hjá Snæfelli: Jón Ólafur Jónsson 32 
(13 frák.), Pálmi Freyr Sigurgeirsson 22 (6 stoðs.).
Stigahæstir hjá Njarðvík: Christopher Smith 30, 
Friðrik Stefánsson 14, Hjörtur H. Einarsson 12.
ÍR - KFÍ 92-82 (47-42)
Stigahæstir hjá ÍR: Nemanja Sovic 27, Kelly Bidler 
16 (15 frák.), James Bartolotta 16. 
Stigahæstir hjá KFÍ: Darco Milosevic 16, Craig 
Schoen 16, Marco Milicevic 15.
Umfjöllun um leikina má finna á íþróttavef Vísis.

ÚRSLIT

FUTSAL Ísland tapaði í gær sínum 
fyrsta opinbera landsleik í futsal, 
eða innanhússknattspyrnu, 
er liðið mætti Lettlandi í for-
keppni Evrópumeistaramótsins. 
Riðill inn er leikinn á Ásvöllum í 
Hafnarfirði.

Lettar fóru með sigur af hólmi, 
5-4, eftir að staðan var 2-2 í hálf-
leik. Keflvíkingurinn Magnús 
Sverrir Þorsteinsson á heiður að 
fyrsta landsliðsmarki Íslands í 
futsal er hann skoraði á 16. mín-
útu leiksins. Eyjamaðurinn Þór-
arinn Ingi Valdimarsson skoraði 
tvö þar til viðbótar og Guðmund-
ur Steinarsson, leikmaður Kefla-
víkur, eitt.

Grikkland og Armenía skildu 
í gær jöfn í sama riðli og mætir 
Ísland liði Grikkja klukkan 17.00 
í dag. - esá

Forkeppni EM í futsal:

Ísland tapaði 
fyrir Lettum

SKORAÐI TVÖ Þórarinn Ingi Valdimars-
son var öflugur í fyrsta landsleik Íslands 
í futsal. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is eða í síma 515 1141.
ÓB-lykilhafar geta safnað Vildarpunktum Icelandair. Giskaðu á úrslitin á Facebook-síðu ÓB 

og þú getur unnið inneign á eldsneyti.
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Það geta fleiri en 
strákarnir okkar 

unnið!
Ef þú kaupir eldsneyti með ÓB-lyklinum eða ÓB-frelsi meðan 

á milliriðlinum stendur gætir þú unnið Nokia N8 síma eða 
100 þúsund Vildarpunkta Icelandair! Fylltu á tankinn og 
freistaðu gæfunnar um leið. Einn vinningshafi á dag.*

Minnum á
markatöluafsláttinn á 

morgun ef Ísland vinnur 
Þýskaland á HM í handbolta í dag!

ÍSL – ÞÝSÍS Þ S

* Milliriðillinn stendur yfir dagana 22.–25. janúar
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HM 2011 Mótshaldarar á HM í 
Svíþjóð tilkynntu í gærmorgun 
tímasetningu á leikjum milli-
riðlakeppninnar. Ísland byrjar 
á því að mæta Þýskalandi í dag 
klukkan 17.30, svo Spáni á mánu-
dag klukkan 15.00 og loks Frakk-
landi á þriðjudagskvöldið klukk-
an 19.30.

Það má svo geta þess að þessi 
þrjú lið hafa orðið heimsmeistar-
ar í síðustu þrjú skipti sem HM 
hefur verið haldið – Frakkland 
árið 2009, Þýskaland árið 2007 og 
Spánn árið 2005. - esá

Leiktímar ákveðnir á HM:

Ekkert nema 
heimsmeistarar

HM 2011 Íslendingar eru áberandi 
þegar einstakir tölfræðiþættir á 
HM í handbolta 
eru skoðaðir. 
Alexander Pet-
ersson er þó 
sá eini sem er 
í efsta sæti í 
tölfræðiþætti 
en hann hefur 
stolið bolta tíu 
sinnum í leikj-
unum fimm. 

Ísland hefur 
skorað áberandi flest hraðaupp-
hlaupsmörk allra liða, 46 talsins 
og þrettán fleiri en næsta lið. 
Ísland er í þriðja sæti í bæði lang-
skotum (52) og skoruðum mörk-
um (157). Ísland er þó neðarlega á 
lista yfir gegnumbrotsmörk. Tólf 
slík mörk fleyta liðinu aðeins í 21. 
sæti af alls 24 liðum. - esá

Tölfræðin á HM:

Alexander stel-
ur oftast bolta

ALEXANDER 
PETERSSON

Vátryggingafélag Íslands hf. |  Ármúla 3   |  108 Reykjavík   |  Sími 560 5000 | vis.is

Baráttukveðjur 
frá VÍS!
Strákarnir okkar eru svo skemmtilega 
ólíkir og okkur þykir óskaplega vænt 
um þá alla. VÍS er stoltur styrktaraðili 
íslenska landsliðsins á HM í Svíþjóð.

HM 2011 Guðjón Valur Sigurðsson var afslapp-
aður og vel stemmdur þegar Fréttablaðið hitti 
á hann eftir komu landsliðsins til Jönköping 
þar sem milliriðillinn verður spilaður.

„Það er fínt að byrja á Þjóðverjum. Það er 
lið sem við þekkjum vel og okkur hefur geng-
ið vel með þá síðustu árin. Þeim finnst eflaust 
ekkert sérstaklega gaman að mæta okkur. 
Það er búin að vera smá krísa í gangi með þá. 
Það er óánægja með þeirra gengi og spila-
mennsku. Við verðum að nýta okkur það og 
ná yfirhöndinni. Þá vonandi ná þeir sér ekki á 
strik,“ sagði Guðjón Valur.

Það hefur ekki verið hægt að sjá það á 
þessu móti að Guðjón sé nýkominn á lappir 
eftir tíu mánaða fjarveru. Hann er að spila 
hreint frábærlega og hefur leikið mest allra 
leikmanna íslenska liðsins á mótinu.

„Nei, ég er ekkert þreyttur. Það er öðruvísi 

álag á mér en mörgum af hinum í liðinu. Eins 
og Noregsleikurinn spilaðist til að mynda þá 
var ekki mikið álag. Þá var maður meira í því 
að skokka og passa sinn mann. Ég undirbjó 
mig undir að spila allt mótið. Það er þjálfar-
inn sem ákveður hver er inni á vellinum og 
hversu lengi. Á meðan hann biður mig um að 
vera inná þá er ég þar,“ sagði Guðjón ákveð-
inn.

Hann er ánægður með að vera kominn frá 
Linköping og yfir á hið glæsilega liðshótel í 
Jönköping. „Það er fínt að vera kominn hing-
að. Við fengum líka stærra herbergi og erum 
ekki með lyftuna á koddanum eins og á hinu 
hótelinu.“    - hbg

Guðjón Valur Sigurðsson er ekki þreyttur og tilbúinn fyrir leikinn gegn Þýskalandi í dag:

Það er smá krísa hjá Þjóðverjunum

FÓTFRÁR 
Guðjón Valur er hér búinn að stinga alla af og er í þann 

mund að skora úr hraðaupphlaupi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HM 2011 Guðmundur Guðmunds-
son landsliðsþjálfari þekkir vel 
til þýska liðsins en hann þjálfar í 
Þýskalandi og svo lék Ísland tvo 
æfingaleiki við Þýskaland skömmu 
fyrir HM sem báðir unnust. Þrátt 
fyrir það slakar hann og þjálfara-
teymið ekkert á við að undirbúa 
liðið sem best.

„Við erum búnir að vera að 
skoða hina leikina þeirra í riðlin-
um og greina þá. Þetta er alltaf 
sama vinnan og það þarf að fara 
í gegnum hana. Við erum búnir 
að fara yfir þau atriði sem eru ný 
hjá Þjóðverjum og svo leitumst við 
alltaf eftir því að bæta okkar leik 
í vörn og sókn,“ segir Guðmundur 
en hann dvelur ekki í fortíðinni og 
er ekki að ofmetnast eftir þessa 
sigra rétt fyrir HM.

„Þetta er þannig bransi að það 
skiptir engu hvað hefur áður gerst. 
Við verðum að einbeita okkur að 
því að gefa allt í leikinn. Þjóðverj-
ar mæta dýrvitlausir enda ætla 
þeir að komast í undankeppni ÓL. 
Það munum við auðvitað líka gera. 
Okkur hefur gengið vel með þá 
undanfarið en það er ekki víst að 
það hjálpi okkur núna.“

Leikirnir fimm í mótinu hafa 
tekið á og það er nóg að gera hjá 
sjúkraþjálfurum og nuddara lands-
liðsins við að halda strákunum í 
sem bestu formi.

„Þessi átök hafa tekið sinn toll. 
Sverre og Diddi eru hálflemstraðir 
eftir mikil átök. Svo eru menn með 
ýmiss konar meiðsli hér og þar. Ég 
vona að menn komist tiltölulega 
heilir í gegnum þetta og við getum 
spilað af fullum krafti. Við þurf-
um á öllu að halda til þess að vinna 
leikinn,“ segir Guðmundur, sem 

telur ágætt að byrja milli riðillinn 
á Þjóðverjum.

„Við erum á ákveðinni siglingu 
og þurfum að halda henni gang-
andi. Við verðum að halda þess-
ari frábæru einbeitingu áfram og 
horfa á einn leik í einu. Við megum 
ekki fara fram úr okkur og von-
andi fer íslenska þjóðin ekki held-
ur fram úr sér. Við verðum að 
feta okkur áfram. Nú mætum við 
enn sterkari liðum en í riðlinum. 

Næstu leikir verða svakalegir,“ 
segir Guðmundur.

Liðið flutti í gær frá Linköping 
til Jönköping og voru strákarn-
ir ánægðir með að komast í nýtt 
umhverfi. Landsliðið er þess utan 
á betra hóteli og allir vonast til 
þess að maturinn sé líka skárri.

„Það er ágætt að breyta til. Tím-
inn var farinn að standa í stað í 
Linköping. Það er gott að koma 
hingað en það breytir ekki öllu. Við 

erum bara að vinna,“ segir Guð-
mundur og glottir við tönn.

Megum ekki fara fram úr okkur
Guðmundur Guðmundsson er með báða fætur á jörðinni fyrir fyrsta leik Íslands í milliriðli HM en leikið 
er í Jönköping. Strákarnir mæta Þýskalandi í dag en Ísland hefur haft gott tak á Þjóðverjum síðustu árin.

LÍFLEGUR Á LÍNUNNI Guðmundur Guðmundsson hvetur sína menn áfram ásamt línumanninum Kára Kristjáni Kristjánssyni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Henry Birgir 
Gunnarsson
og Valgarður 
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is  -  valgard.gislason@365.is

Auglýsingasími
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SUNNUDAGSKVÖLD

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

SVT 1

RÁS 1 FM 92,4/93,5

08.00 Wayne‘s World
10.00 Yes Man
12.00 The Flintstones
14.00 Wayne‘s World
16.00 Yes Man
18.00 The Flintstones
20.00 Groundhog Day
22.00 The Butterfly Effect 2
00.00 The Black Dahlia
02.00 The Lost World: Jurassic 
Park
04.05 The Butterfly Effect 2
06.00 The Cable Guy

07.00 Aðalkötturinn 
07.30 Sumardalsmyllan 
07.35 Lalli
07.45 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Algjör Sveppi
09.00 Mörgæsirnar frá Mad-
agaskar
09.25 Ógurlegur kappakstur 
09.45 Kalli kanína og félagar
09.50 Histeria! 
10.15 Hannah Montana. The 
Movie
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.10 Smallville (11:22) 
14.55 Masterchef (3:13) 
15.40 Cougar Town (3:24) 
16.05 Logi í beinni
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (24:24) 
19.40 Sjálfstætt fólk

20.20 Chase (4:18) Hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Jerry Bruckheimer 
um lögreglukonuna Annie Frost sem 
leggur sig alla fram við að vera skref-
inu á undan glæpamönnunum. 

21.05 Numbers (13:16) Sjötta 
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki 
sem fjalla um tvo ólíka bræður sem 
sameina krafta sína við rannsókn 
flókinna sakamála. 

21.50 Mad Men (8:13) Þriðja 
þáttaröðin þar sem fylgst er með 
daglegum störfum og einkalífi aug-
lýsingapésans Dons Drapers og kol-
lega hans í hinum litríka auglýsinga-
geira á Madison Avenue í New York. 

22.40 60 mínútur Glænýr þátt-
ur í virtustu og vinsælustu fréttaskýr-
ingaþáttaröð í heimi.

23.25 Spaugstofan

23.55 Daily Show: Global 
Edition

00.25 Glee (10:22) 

01.10 Undercovers (7:13) 

01.55 The Deep End (5:6) 

02.35 Tripping Over (1:6) 

03.25 Imagine Me and You

04.55 Numbers (13:16) 

05.35 Fréttir

09.40 Newcastle - Tottenham

11.25 Wolves - Liverpool

13.10 QPR - Coventry Bein út-
sending frá leik Queens Park Rang-
ers og Coventry City í ensku B-deild-
inni.

15.20 Premier League World 
2010/11

15.50 Blackburn - WBA Bein út-
sending frá leik Blackburn Rovers og 
West Bromwich Albion.

18.00 Sunnudagsmessan 
Sunnudagsmessan með þeim Guð-
mundi Benediktssyni og Hjörvari 
Hafliðasyni.

19.00 Man. Utd. - Birmingham

20.45 Sunnudagsmessan

21.45 Blackburn - WBA

23.30 Sunnudagsmessan

00.30 Aston Villa - Man. City

02.15 Sunnudagsmessan

16.15 Bold and the Beautiful

16.35 Bold and the Beautiful

16.55 Bold and the Beautiful

17.15 Bold and the Beautiful

17.35 Bold and the Beautiful

17.55 Spaugstofan

18.25 Logi í beinni

19.15 Ísland í dag - helgar-
úrval Hröð og skemmtileg saman-
tekt með því helsta sem boðið var 
uppá í Íslandi í dag í vikunni sem 
er að líða.

19.45 Auddi og Sveppi Frá-
bær skemmtiþáttur með Audda og 
Sveppa þar sem félagarnir eru með 
allskyns skrautleg uppátæki og allt 
er leyfilegt.

20.10 American Idol (1:45) Vin-
sælasti skemmtiþáttur veraldar snýr 
aftur í tíunda skiptið. Níu sigurvegar-
ar fyrri þáttaraða hafa slegið í gegn 
um allan heim og mun fleiri kepp-
endur eru orðnir heimsfrægir söngv-
arar og leikarar. 

21.30 American Idol (2:45) 

22.10 Masterchef (3:13) Stór-
skemmtilegur matreiðsluþáttur sem 
sló fyrst í gegn í Bretlandi. Þúsundir 
manna taka þátt í prufum víðs vegar 
um Bandaríkin halda 30 áfram á 
næsta stig. Eftir hverja áskorun sem 
felur í sér áskoranir sem eru af ýmsu 
tagi og krefjast bæði færni og hug-
myndaflugs, fækkar kokkunum og 
á endanum stendur einn uppi sem 
sigurvegari. Það er Gordon Ramsey 
sem leiðir keppnina.

22.55 Sex and the City (15:18) 

23.25 ET Weekend

00.10 Sjáðu

00.35 Fréttir Stöðvar 2 

01.20 Tónlistarmyndbönd frá 
Nova TV 

08.20 Leeds - Arsenal

10.05 Spænski boltinn: Barce-
lona - Racing

11.50 Spánn - Noregur Útsend-
ing frá leik Spánverja og Norðmanna 
í milliriðli 1.

13.15 Þýskaland - Ísland Út-
sending frá leik Íslands og Þýska-
lands í milliriðli 1.

14.40 Frakkland - Ungverja-
land Útsending frá leik Frakka og 
Ungverja í milliriðli 1.

16.05 Samantekt Þorsteinn J. og 
gestir hans fara yfir gang mála á HM 
í handbolta í Svíþjóð.

17.05 Svíþjóð - Króatía Bein út-
sending frá leik Svía og Króata í milli-
riðli 2 á HM í handbolta.

19.05 Argentína - Danmörk 
Bein útsending frá leik Argentínu og 
Danmerkur í milliriðli 2 á HM í hand-
bolta.

20.45 Spænski boltinn: Real 
Madrid - Mallorca

22.30 Svíþjóð - Króatía Útsend-
ing frá leik Svía og Króata í milliriðli 2 
á HM í handbolta.

00.15 Argentína - Danmörk Út-
sending frá leik Argentínu og Dan-
merkur í milliriðli 2 á HM í hand-
bolta.

09.35 Rachael Ray (171:175) 
10.20 Rachael Ray (172:175) 
11.05 Rachael Ray (173:175) 
11.50 Dr. Phil (96:175) 
13.15 Judging Amy (3:22)
14.00 Single Father (3:4) 
15.00 The Bachelorette (3:12) 
16.30 HA? (1:12)
17.20 7th Heaven (6:22) 
18.05 How to Look Good 
Naked (9:12) 
18.55 The Office (21:26) 
19.20 30 Rock (7:22)

19.45 America‘s Funniest 
Home Videos (36:46) 
Bráð skemmtilegur fjölskylduþáttur 
þar sem sýnd eru fyndin myndbrot.

20.10 Top Gear (4:6) Skemmti-
legasti bílaþáttur í heimi. Félagarnir 
Jeremy Clarkson, Richard Hammond 
og James May skoða allt sem við-
kemur bílum með hárbeittum húmor 
í bland við alvarlega umfjöllun.

21.10 The Defenders (2:18) Lög-
fræðingarnir Nick og Pete leggja allt 
undir á skjólstæðinga sína í borg 
freistinganna Las Vegas.

22.00 Dexter (10:12) Fimmta 
þáttaröðin um dagfarsprúða morð-
ingjann Dexter Morgan sem drepur 
bara þá sem eiga það skilið.

22.50 House (21:22) Bandarísk 
þáttaröð um lækninn skapstirða dr. 
Gregory House og samstarfsfólk 
hans.

23.40 Saturday Night Live 
(3:20) Stórskemmtilegur grínþáttur 
sem hefur kitlað hláturtaugar áhorf-
enda í meira en þrjá áratugi. 

00.25 Flashpoint (15:18) Spenn-
andi þáttaröð um sérsveit lögregl-
unnar sem er kölluð út þegar hætt-
an er mest.

01.10 The Defenders (2:18) 

01.55 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

19.30 Bubbi og Lobbi         

20.00 Hrafnaþing         

21.00 Undir feldi         

21.30 Rokk og tjatjatja         

22.00 Hrafnaþing         

23.00 Ævintýraboxið                

Dagskrá ÍNN er endurtekin um 
helgar og allan sólarhringinn.      

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norður-
lands er endurtekið allan sólar-
hringinn og um helgar.

08.10 Golfing World (5:240) 
09.00 Abu Dhabi Golf 
Championship (2:2) 
13.00 Bob Hope Classic (4:5) 
16.00 PGA Tour Yearbooks (8:10) 
17.00 Abu Dhabi Golf 
Championship (2:2) 
21.00 Bob Hope Classic (5:5) 
00.00 ESPN America 
00.35 Golfing World (5:240) 
06.00 ESPN America 

Hörkuspennandi þáttaröð frá 
Jerry Bruckheimer um lög-
reglukonuna Annie Frost sem 
leggur sig alla fram við að 
vera skrefinu á undan glæpa-

mönnunum. Að þessu sinni er 
hún að eltast við unga móður sem 
er á flótta með dóttur sína eftir 
hrottafengið morð. 

STÖÐ 2 KL. 20.20
Chase

08.00 Morgunstundin okkar 

09.30 Gló magnaða (18:19) 

09.52 Artúr (7:20) 

10.15 Söngvakeppni Sjón-
varpsins (2:5) (e)

11.25 Landinn (e)

11.55 Návígi (e)

13.50 Lifandi líkami (e)

15.35 Er olían á þrotum? (1:2) 
(e)

16.30 Undur vatnsins (e)

17.20 Dýraspítalinn (1:10) 

17.50 Táknmálsfréttir 

18.00 Stundin okkar

18.28 Með afa í vasanum 
(22:52) 

18.40 Skúli Skelfir (14:52) 

18.51 Pip og Panik (3:4) (e)

19.00 Fréttir 

19.35 Veðurfréttir 

19.40 Landinn 

20.10 Átta raddir (3:8) 

20.55 Dorrit litla (6:8) Breskur 
myndaflokkur byggður á sögu eftir 
Charles Dickens um erfiða lífsbaráttu 
fólks í London um 1820. 

21.50 Sunnudagsbíó - Kona 
stjórnleysingjans Þýsk bíómynd 
frá 2008. Þetta er saga Manuelu, 
eiginkonu Justos, sem verður eftir 
þegar hann fer að berjast við þjóð-
ernissinna Francos í borgarastríð-
inu á Spáni.

23.50 Silfur Egils (e)

01.10 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 
07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir 
08.05 Sumar raddir 09.03 Landið sem 
rís 10.05 Veðurfregnir 10.15 Hnignun 
11.00 Guðsþjónusta í Laugarneskirkju 
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00 
Útvarpsleikhúsið: Í sviðsvængnum með 
George Tabori 15.00 3 dagar, 3 spyrj-
endur, 485 viðtöl 16.00 Síðdegisfréttir 
16.05 Úr tónlistarlífinu 18.00 Kvöldfréttir 
18.17 Skorningar 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Óskastundin 19.40 
Fólk og fræði 20.10 Ástir gömlu meistar-
anna: Wolfgang Amadeus Mozart 21.10 
Tilraunaglasið 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Orð kvöldsins 22.20 Hendingar 23.20 
Sagnaslóð 00.05 Næturútvarp Rásar 1

12.25 V-cup alpint 13.35 V-cup skis-
kyting 15.00 V-cup hopp 16.00 Sport 
i dag 16.30 Åpen himmel 17.00 
Bokprogrammet 17.30 Newton 18.00 
Søndagsrevyen 18.45 Sportsrevyen 
19.15 Hvem tror du at du er? 20.15 
Downton Abbey 22.05 Kveldsnytt 22.20 
Filmbonanza 22.50 Koselig med peis 
23.50 Kjendisbarnevakten 00.30 Blues 
jukeboks 02.00 Norsk på norsk jukeboks  

12.20 OBS 12.30 Vores Liv 13.00 
Gudstjeneste i DR Kirken 13.45 Kender 
du typen 14.15 Merlin 14.30 Robin Hood 
15.15 Glitter 17.00 Håndbold 17.30 TV 
Avisen med Sport og Vejret 19.00 Lykke 
20.00 21 Søndag 20.40 SportNyt med 
VM Håndbold 21.00 Elskerinder 21.50 
Klodens kræfter 22.40 Eureka 23.20 
Eureka  

12.45 Vinterstudion 13.35 Skidskytte. 
Världscupen Oberhof 15.25 Vinterstudion 
15.30 Bandy. VM 16.55 Sportnytt 17.00 
Rapport 17.10 Regionala nyheter 17.15 
Landet runt 18.00 Sportspegeln 18.30 
Rapport 18.55 Regionala nyheter 19.00 
Minuten 20.00 Morden i Midsomer 
21.30 Big Love 22.30 Plus 23.30 
Bibliotekstjuven 

12.15 Deal or No Deal 12.50 Keeping 
Up Appearances 13.20 Keeping Up 
Appearances 13.50 After You‘ve Gone 
14.25 After You‘ve Gone 14.55 Vicar 
of Dibley 15.20 Vicar of Dibley 15.50 
Blackadder Goes Forth 16.20 Blackadder 
Goes Forth 16.50 The Inspector Lynley 
Mysteries 17.35 The Inspector Lynley 
Mysteries 18.20 Monarch of the Glen 
19.10 Robin Hood 20.00 The Office 
20.30 Lead Balloon 21.00 Wrong Door 
21.30 Wrong Door 22.00 Mistresses 
22.50 Robin Hood 23.30 Monarch of the 
Glen 00.20 The Office 

> Bill Murray
„Ég held að tölvuvæðingin hafi aukið 
lestur til muna. Fólk les af því að það 
les á fjandans tölvuskjáinn. Það er meiri 
lestur en áður.“
Bill Murray leikur veðurfréttamann 
sem er sendur ásamt upptökuliði 
til smábæjar nokkurs þar sem 
hann á að fjalla um dag múrmel-
dýrsins fjórða árið í röð og fer í 
kjölfarið að upplifa sama daginn 
aftur og aftur í kvikmyndinni 
Groundhog Day sem er á Stöð 2 
Bíó í kvöld kl. 20.
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands 
er endurtekið allan sólarhringinn og 
um helgar.

19.00 Ævintýraboxið 19.30 Heilsu-
þáttur Jóhönnu 20.00 Hrafnaþing 
21.00 Svartar tungur 21.30 Græðlingur         

22.00 Svavar Gestsson 22.30 Alkem-
istinn 23.00 Harpix í hárið 23.30 Bubbi 
og Lobbi         

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn         

06.20 Algjör Sveppi og leitin að Villa
08.00 Liar Liar
10.00 Fjölskyldubíó: Surf‘s Up
12.00 Trading Places
14.00 Liar Liar
16.00 Fjölskyldubíó: Surf‘s Up
18.00 Trading Places
20.00 Algjör Sveppi og leitin að Villa
22.00 Lonely Hearts
00.00 Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street
02.00 Witness
04.00 Lonely Hearts
06.00 Groundhog Day

07.45 Golfing World (4:240) 

08.35 Inside the PGA Tour (3:42) 

09.00 Abu Dhabi Golf Champions-
hip (1:2) 

13.00 Bob Hope Classic (3:5) 

16.00 PGA Tour Yearbooks (8:10) 

17.00 Abu Dhabi Golf Champions-
hip (1:2) 

21.00 Bob Hope Classic (4:5) 

00.00 ESPN America 

06.00 ESPN America 

10.10 Premier League Review 2010/11

11.05 PL Classic Matches: Chelsea - 
Arsenal, 1997 

11.35 Premier League World 2010/11

12.05 Premier League Preview 
2010/11 Hitað upp fyrir ensku úrvalsdeildina 
í knattspyrnu. Allar helstu breytingarnar á lið-
unum skoðaðar, viðtöl tekin við leikmenn og 
þjálfara og stuðningsmenn teknir tali.

12.35 Wolves - Liverpool Bein útsend-
ing frá leik Wolves og Liverpool í ensku úr-
valsdeildinni.

14.45 Man. Utd - Birmingham Bein út-
sending frá leik Manchester United og Birm-
ingham City í ensku úrvalsdeildinni.

17.15 Aston Villa - Man. City Bein út-
sending frá leik Aston Villa og Manchester 
City í ensku úrvalsdeildinni.

19.45 Newcastle - Tottenham

21.30 Arsenal - Wigan

23.15 Everton - West Ham

01.00 Fulham - Stoke

08.45 The Royal Trophy Fyrsta stórmót 
ársins í golfi fer fram í Taílandi þar sem úr-
valslið Evrópu og Asíu mætast.

11.45 Man. City - Leicester

13.30 La Liga Report

14.00 Ísland - Noregur

15.25 Þorsteinn J. og gestir 
(Samantekt) Þorsteinn J. og gestir hans fara 
yfir gang mála á HM í handbolta í Svíþjóð.

16.20 Þýskaland - Ísland Bein útsend-
ing frá leik Íslands og Þýskalands í milliriðli á 
HM í handbolta.

19.00 Þorsteinn J. og gestir 

20.00 Frakkland - Ungverjaland Út-
sending frá leik liðanna í milliriðli 1.

21.25 Spánn - Noregur Útsending frá 
leik liðanna sem fram fór fyrr í dag.

22.50 Barcelona - Racing Útsending 
frá leik Barcelona og Racing Santander í 
spænsku úrvalsdeildinni. Leikurinn er í beinni 
á Stöð 2 Sport 3 kl. 18.55.

02.00 Þorsteinn J. og gestir 

16.15 Nágrannar
17.35 Nágrannar
18.00 Lois and Clark: The New 
Adventure (21:21) 
18.45 ER (11:22) 
19.35 Auddi og Sveppi
20.05 Logi í beinni

20.55 Hlemmavídeó (12:12) Frábærir 
gamanþættir með Pétri Jóhanni Sigfússyni.

21.25 Nip/Tuck (15:19) Sjötta sería þessa 
vinsæla framhaldsþáttar sem fjallar um 
skrautlegt og skrítið líf lýtalæknanna Seans 
McNamara og Christians Troys. 

22.10 Lois and Clark: The New 
Adventure (21:21) Sígildir þættir um blaða-
manninn Clark Kent sem vinnur hjá Daily 
Planet þar sem hann tekur að sér mörg verk-
efni og leysir vel af hendi, bæði sem blaða-
maður og Ofurmennið. 

22.55 ER (11:22) Sígildir þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar 
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og 
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.
23.40 Spaugstofan
00.10 Auddi og Sveppi
00.35 Logi í beinni
01.25 Hlemmavídeó (12:12) 
01.55 Nip/Tuck (15:19) 
03.10 Fréttir Stöðvar 2 
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

11.10 Rachael Ray (169:175) 

11.55 Rachael Ray (170:175) 

13.20 Dr. Phil (94:175) 
14.00 Dr. Phil (95:175) 

14.45 Judging Amy (2:22) 

15.30 90210 (11:22) 

16.15 Top Gear (3:6) 

17.15 7th Heaven (5:22) 

18.00 Survivor (7:16) 

18.45 Got to Dance (3:15) 

19.35 The Ricky Gervais Show (11:13) 

20.00 Saturday Night Live (3:20) Stór-
skemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað hlát-
urtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi.

20.45 Golden Globe Awards 2011 
Golden Globe hátíðin verður í beinni útsend-
ingu á SkjáEinum. Stjörnurnar í Hollywood 
mæta í sínu fínasta pússi á hátíð þar sem 
fyndnasti maður veraldar, Ricky Gervais verð-
ur aðalkynnir.

22.55 The Fourth Angel 

00.30 Dr. Phil (97:175) 

00.35 HA? (1:12) Nýr íslenskur skemmti-
þáttur með spurningaívafi í léttum dúr með 
áhorfendum í sal. Umsjónarmaður þáttarins 
er leikarinn góðkunni Jóhann G. Jóhannsson 
en liðstjórarnir Edda Björg og Sólmundur 
Hólm fá góða gesti sér til aðstoðar. 

01.25 The Defenders (1:18) 

02.10 Whose Line Is It Anyway? (16:39) 

02.35 Worlds Most Amazing Videos (9:13) 

03.20 Jay Leno (182:260) 

04.50 Pepsi MAX tónlist 

08.00 Morgunstundin okkar
09.26 Einu sinni var... lífið (23:26)
09.53 Hrúturinn Hreinn (20:40)
10.02 Elías Knár (31:52)
10.15 Millý og Mollý (4:26)
10.30 Að duga eða drepast (14:20) (e)
11.15 Lögin í söngvakeppninni (e)
11.25 Húsið á Eyrarbakka (e)
12.15 Myndheimur raunveruleikans (e)
12.45 Kastljós (e)
13.15 Kiljan (e)
14.05 Þýski boltinn (4:23) (e)
15.05 Reykjavíkurleikarnir
16.05 Strákarnir okkar (e)
16.50 Lincolnshæðir (Lincoln Heights)
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.54 Lottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir
19.40 Enginn má við mörgum (2:6) 
 (Outnumbered) Bresk gamanþáttaröð.
20.15 Söngvakeppni Sjónvarpsins 
 Bein útsending úr Sjónvarpssal.
21.20 Snilligáfa (Good Will Hunting)  
Bandarísk bíómynd frá 1997. Will Hunting 
er húsvörður í Tækniháskóla Massachusetts, 
MIT.
23.25 Lars og sú útvalda (Lars and the 
Real Girl)  Bandarísk gamanmynd frá 2007. 

01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Hvellur keppnisbíll
07.15 Gulla og grænjaxlarnir
07.25 Sumardalsmyllan 
07.30 Þorlákur
07.35 Tommi og Jenni
08.00 Algjör Sveppi
09.40 Latibær
09.50 Leðurblökumaðurinn
10.10 Geimkeppni Jóga björns
10.30 Stuðboltastelpurnar
10.55 iCarly (22:25)
11.15 Glee (10:22) 
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (1:45) 
15.05 American Idol (2:45)
16.00 Sjálfstætt fólk
16.40 Hlemmavídeó (12:12) 
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir 
18.56 Lottó 
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður 
19.35 Spaugstofan

20.00 Ghost Town Gamanmynd með 
dramatískum undirtón um mann sem getur 
átt samskipti við drauga sem búa í hverfinu 
hans í New York. 

21.40 Twelve Monkeys Í náinni framtíð 
hefur banvænn vírus nánast þurrkað mann-
kynið út og aðeins fáir lifðu af. Vísindamenn 
senda því dæmdan glæpamann aftur í tím-
ann til að reyna koma í veg fyrir þessa skelfi-
legu framtíð áður en mannkynið deyr algjör-
lega út.

23.45 Already Dead Spennutryllir um 
mann sem fær tækifæri til að hefna sín á 
þeim sem lögðu áður hamingjusamt líf hans 
í rúst. En afleiðingar gjörða hans eru mun 
flóknari en hann gat órað fyrir.

01.15 Good Luck Chuck Rómantísk 
gamanmynd með Dane Cook og Jessicu 
Alba í aðalhlutverkum. 

02.55 I Am Legend

04.40 ET Weekend

05.25 Fréttir

> Ricky Gervais
„Fólk sér mig í jakkafötum og veit að 
ég er ekki að plata neinn, það sér að 
ég er rokk og ról út í eitt.“
Ricky Gervais leikur mann sem 
lætur lífið en er lífgaður við 
að nýju og þarf í kjölfarið 
að sætta sig við þann 
óþolandi hæfileika að sjá 
drauga í kvikmyndinni 
Ghost Town sem er á Stöð 
2 í kvöld kl. 20.
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Íslenska þjóðin hefur í aldanna rás unnið ýmsa sigra sem hún 
hefur skilgreint sig út frá. Á miðöldum fann Leifur heppni Vín-
land og Snorri Sturluson og nú óþekktir jöfrar rituðu ódauðleg 
verk á skinn. Íslendingar voru þá þjóð bókhneigðra víkinga. 
Kannski hefur sú ímynd enst jafn vel og raun ber vitni vegna 
þess að lengi vel á eftir gerðu Íslendingar fátt sem vert er 
til frásagnar, annað en að lifa af í harðbýlu landi gegnum 
plágur og óáran. Menningarlíf tók kipp á nítjándu öld í 
kjölfar rómantísku bylgjunnar í Evrópu en vart verður 
sagt að íslenska þjóðin sem slík hafi verið Fjölnismenn.

Svo kreistum við einhvern veginn fram sjálfstæði 
á fyrri hluta síðustu aldar og urðum sjálfstæð þjóð. Á 
seinni hluta aldarinnar unnum við Þorskastríðið með 
klippum og harðfylgi. Síðan höfum við litið á okkur sem 
mikla fiskveiðiþjóð. Á níunda áratugnum fékk hópegóið 
enn væna innspýtingu þegar íslenskir karlar voru þeir 

sterkustu í heimi og íslenskar konur þær fegurstu. Krafta- og fegurðar-
samkeppnir hafa dottið úr tísku síðan þá en hver veit nema margur 

landinn baði sig enn í frægðarljóma Jóns Páls heitins og/eða Lindu Pé.
Ein lífseigasta skilgreiningin á íslensku þjóðinni er að við séum kristin 
þjóð. Hún byggir á þúsund ára gömlum merg; ákvörðun heiðingjans 

Þorgeirs Ljósvetningagoða um að lúffa fyrir hinum nýju trúarbrögð-
um sem boðuð voru með stuðningi Ólafs Tryggvasonar Noregs-

konungs. Lengi vel var hver Íslendingur kristinn samkvæmt 
skilgreiningu en nokkuð hefur þó verið deilt hin síðustu ár um 
réttmæti þessarar skilgreiningar. Nú skilgreinir handboltinn 
okkur, þessi lúterska íþrótt þar sem vinnusemi er í hávegum á 
kostnað fínheita. Hann fær enginn flúið þessa dagana og telja 
margir það stjórnarskrárbundna skyldu ríkisins að færa þjóð-

inni hvern einasta leik landsliðsins, „Strákanna okkar“, í beinni 
sjónvarps útsendingu. Kannski er því kominn tími á málamiðlun. 
Íslendingar eru kristin handboltaþjóð.

VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON LEITAR AÐ LÆGSTA SAMNEFNARA ÞJÓÐARINNAR

Íslendingar eru kristin handboltaþjóð
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VERTU VINUR 
ÍBS Á FACEBOOK

ÍSLAND – ÞÝSKALAND Í DAG KL. 17:30

UPPLIFÐU LEIKINN Á NÝJAN HÁTT ÞEGAR AUDDI STJÓRNAR 
BEINNI LÝSINGU Á IBS.IS OG STÖÐ 2 SPORT 4. 
KJÓSTU UM HVER LÝSIR LEIKNUM MEÐ AUDDA Á IBS.IS:
SVEPPI, GILLZ, LOGI GEIRS EÐA HJÖRVAR HAFLIÐA?

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

10.20 Only Fools and Horses 11.10 Only Fools 
and Horses 12.00 Deal or No Deal 12.35 Deal 
or No Deal 13.15 Deal or No Deal 13.50 Deal or 
No Deal 14.25 Deal or No Deal 15.05 Little Dorrit 
15.55 Torchwood 16.45 Only Fools and Horses 
17.40 Only Fools and Horses 18.30 Blackadder 
Goes Forth 19.00 Blackadder Goes Forth 19.30 
The Inspector Lynley Mysteries 20.15 The Inspector 
Lynley Mysteries 21.00 Only Fools and Horses 
21.50 Only Fools and Horses 22.40 Only Fools 
and Horses 23.30 Only Fools and Horses 

09.45 Ramasjang live mix 10.10 Splint & Co 10.35 
Cowboy, indianer og hest 10.40 Troldspejlet 11.00 
DR Update - nyheder og vejr 11.10 Tidens tegn - TV 
på tegnsprog 11.55 Sign up 12.10 Før søndagen 
12.20 OBS 12.25 Sugar Rush 12.50 Eureka 13.30 
Eureka 14.10 Robin Hood 14.55 Mr. Bean 15.20 
X Factor 16.20 Lykke 17.20 Held og Lotto 17.30 
TV Avisen med vejret 17.55 SportNyt med VM 
Håndbold 18.10 Mr. Bean 18.35 Så er der hund 
19.00 Håndbold 21.00 Flugten fra Absolom 22.55 
Dag og Nat 05.00 Ni-Hao Kai Lan

06.10 Disneytimen 07.10 Ut i naturen 07.40 Folk 
08.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang 09.00 NRKs 
sportslørdag 10.20 V-cup alpint 11.55 V-cup lang-
renn 13.25 V-cup skiskyting 14.25 V-cup skiskyting 
15.20 V-cup hopp 17.15 Sport i dag 17.35 AF1 
18.00 Lørdagsrevyen 18.45 Lotto-trekning 18.55 
Melodi Grand Prix 2011 20.15 Det må jeg gjøre 
før jeg dør 20.55 Nye triks 21.50 Muntre glimt 
fra &quot;Smil til the skjulte kamera&quot; 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Den siste revejakta 23.35 Dating 
i mørket 00.20 Dansefot jukeboks m/chat 

08.00 Rapport 08.05 Vintermagasinet 09.00 
Vinterstudion 09.05 Skidor: Världscupen 10.00 
Vinterstudion 10.30 Alpint: Världscupen 11.35 
Vinterstudion 11.50 Skidor: Världscupen 13.30 
Vinterstudion 14.20 Skidskytte. Världscupen 
Oberhof 15.35 Vinterstudion 15.50 På spåret 
16.50 Helgmålsringning 16.55 Sportnytt 17.00 
Rapport 17.15 Go‘kväll lördag 18.00 Sverige! 
18.30 Rapport 18.45 Sportnytt 19.00 Stjärnorna 
på slottet 20.00 Hipp Hipp 20.30 P3 Guldgalan 
2010 22.00 Rapport 22.05 Kören 23.05 Begärets 
dunkla mål 

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr Samfélaginu 
09.03 Út um græna grundu 10.05 Veðurfregnir 
10.15 Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp 
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00 
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræning-
inn 15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Aldarspegill í útvarpi 17.00 Matur er fyrir öllu 18.00 
Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Ris og fall flugeldahagkerfa 21.00 Á tón-
sviðinu 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 
22.15 „Í allskonar dúrum“ 23.15 Stefnumót 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

Bein útsending frá fyrsta leik Íslands 
í milliriðli. Andstæðingarnir eru 
Þjóðverjar, sem urðu heimsmeistar-
ar fyrir fjórum árum. Liðin mættust 
í tveimur æfingaleikjum í Laugar-
dalshöll skömmu fyrir HM í Svíþjóð 
og þá völtuðu „strákarnir okkar“ yfir 
Þjóðverjana. Núna er það alvaran 
sem tekur við.

STÖÐ 2 SPORT KL. 17.20
Ísland - Þýskaland



58  22. janúar 2011  LAUGARDAGUR

„Hann er pottþéttur og hefur alveg 
gríðarlega sterka nærveru,“ segir 
Óskar Jónasson, leikstjóri sjón-
varpsþáttaraðarinnar Pressu 2. 

Danski leikarinn Bjarne 
Henriksen leikur stórt hlutverk í 
þáttunum sem eru sjálfstætt fram-
hald af Pressu. Henriksen hefur 
leikið í fjöldanum öllum af dönsk-
um kvikmyndum, meðal annars 
hinni margverðlaunuðu Festen 
eftir Thomas Winterberg og þá 
hefur hann leikið í sjónvarpsþátta-
röðum á borð við Rejseholdet og 
Nikolaj og Juliu auk Krónikunnar 
sem allar hafa verið sýndar á RÚV. 
Þekktastur er hann sennilega fyrir 
leik sinn í spennuþáttaröðinni For-
brydelsen eða Glæpnum. Fyrsta 
þáttaröðin sló eftirminnilega í 
gegn fyrir fjórum árum en Bjarne 
lék föður hinnar myrtu stúlku.

Óskar kveðst feikilega ánægður 
með að hafa klófest Bjarne, þar sé 
vanur maður á ferð. „Það var nú 
bara þannig að við létum hugann 
reika og pældum lengi og vel í því 
hvaða danski leikari væri svona 
mótorhjólagengislegur, maður 
hugsaði hver væri líklegur til að 
vera svona tuddi því þeir eru yfir-
leitt svolítið sverir og loðnir.“ Það 
er vel hægt að kvitta upp á það að 
Henriksen falli vel að þessari lýs-
ingu Óskars sem um leið upplýsir 
að eitt aðalmálanna í Pressu snúi 
einmitt að meintri útrás skand-
inavískra mótorhjólagengja til 
Íslands. Bjarne á nefnilega að leika 
höfuðpaurinn í vélhjólaklíkunni 

Bandidos sem sleppur í gegn-
um vegabréfaeftirlitið og kemst í 
samband við sambærilega klíku á 
Íslandi.

Sara Dögg Ásgeirsdóttir verður 
aftur í hlutverk Láru, blaðakon-
unnar ráðagóðu, auk þess sem þeir 
Kjartan Guðjónsson og Þorsteinn 
Bachmann verða á sínum stað. Þá 
mun Gísli Örn Garðarsson leika 

forstjóra olíufyrirtækis með sér-
kennilegt áhugamál. Fyrstu tvær 
vikurnar í tökum eru þegar búnar 
en Bjarne er væntanlegur innan 
skamms til landsins. Óskar getur 
ekki neitað því að þessar vikur 
hafi verið viðburðaríkar. „Við 
erum búin að heimsækja stripp-
búllur og finna lík í fjöru.“

 freyrgigja@frettabladid.is

PERSÓNAN

Guðjón Örn 
Ingólfsson

Aldur: 27 ára.  
Starf:  Frí-
stundaleið-
beinandi og 
nemandi.
Fjölskylda: 
Ókvæntur og 
barnlaus.  
Foreldrar:  
Ingólfur Arnarson hagfræðingur og 
Sigríður Guðjónsdóttir leikskóla-
kennari. 
Búseta: Smárahverfið í Kópavog-
inum.
Stjörnumerki: Vog. 

Guðjón er rapparinn Ramses og hefur 
sent frá sér sína fyrstu sólóplötu.

„Af völdum hrunsins hefur þessi 
hópur þynnst en vonandi þykknar 
hann aftur því þetta er langstærsta 
alþjóðlega kaupstefna heimsins,“ 
segir Jakob Frímann Magnússon, 
formaður FTT, félags tónskálda og 
textahöfunda.

Íslendingar eiga mun færri full-
trúa en oft áður á hinni árlegu 
Midem-tónlistarkaupstefnu sem 
hefst í Cannes í dag. Samkvæmt 
upplýsingum Fréttablaðsins verða 
aðeins fimm Íslendingar á kaup-
stefnunni sem er mikil breyting 
frá því sem var fyrir hrun þegar 
fjörutíu til fimmtíu manns tóku 
þátt þegar mest var. Þá 
var Ísland með sérstakan 
þjóðarbás þar sem íslensk 
tónlist var kynnt og fjöldi 
fyrirtækja kom við sögu. 
Íslenskir tónlistarmenn 
og h ljómsveit ir 
komu þá iðulega 
fram, þar meðal 

Lay Low, Mugison og Hjaltalín, 
auk þess sem Þorgerður Katr-
ín Gunnarsdóttir, þáverandi 

menntamálaráðherra, var 
þar gestur árið 2008.

Nú er öldin önnur og 
enginn kaupbás hefur 
verið starfræktur á 
Midem síðastliðin tvö 
ár, ekki frekar en í ár. 
Á meðal þeirra sem 
sækja kaupstefnuna í 
ár eru Eiður Arnars-
son, útgáfustjóri Senu, 
Ásmundur Jónsson 

hjá Smekkleysu og Anna Hildur 
Hildibrandsdóttir, framkvæmda-
stjóri Útóns.

„Ég myndi segja að þetta væri 
tímabundið ástand. Auðvitað er það 
ekkert launungarmál að hljómplötu-
bransinn í heiminum hefur skropp-
ið saman af völdum ólöglegs niður-
hals,“ segir Jakob, sem vonast til 
að Ísland verði meira áberandi á 
Midem á næstu árum. „Við látum 
ekkert deigan síga. Gengið mun lag-
ast, hagur okkar vænkast og vegur 
íslenskrar tónlistar mun rísa sem 
aldrei fyrr.“  - fb

Örfáir Íslendingar á Midem

„Þetta er náttúrlega frábært að fá 
þessa bók út á þýsku og það verður 
gaman að vita hvernig henni vegnar,“ 
segir metsöluhöfundurinn Arnaldur 
Indriðason. 

Á sunnudaginn verður mikið húllum-
hæ í sendiráði norrænu landanna í 
Berlín þegar 79 af stöðinni eftir föður 
Arnaldar, Indriða G. Þorsteinsson, 
kemur í fyrsta skipti út á þýsku. Dag-
skráin er hluti af heiðursgestahlutverki 
Íslands á bókamessunni í Frankfurt. 
Að sögn Halldórs Guðmundssonar, 
verkefnisstjóra Sögueyjunnar Íslands, 
er mikill áhugi á þessum atburði, öll 
sæti eru frátekin enda les einn þekk-
asti leikari Þjóðverja, Joachim Król, 

upp úr bókinni. Król þessi lék meðal 
annars aðalhlutverkið í þýsku metsölu-
myndinni Hlauptu Lola, hlauptu. 79 af 
stöðinni er hluti af þríleik Indriða um 
þær samfélagsbreytingar sem áttu sér 
stað í kjölfar kreppunnar og hernáms-
ins. Bókin kom fyrst út árið 1955 en 
þríleikurinn var gefinn út í einu riti 
árið 2004.  

Fjölskyldutengslin við Arnald hafa 
eflaust heldur ekki skemmt fyrir. 
Íslenski rithöfundurinn hefur verið í 
fremstu fylkingu í útrás íslensku glæpa-
sögunnar og nýtur töluverðrar hylli 
meðal þýskra áhugamanna um reyfara. 
Arnaldur á hins vegar ekki heiman-
gengt á upplesturinn í Berlín. - fgg

Arnaldur ánægður með nýja útgáfu

JAKOB FRÍMANN 
MAGNÚSSON Jakob 

Frímann vonar að 
fleiri Íslendingar 

eigi eftir að sækja 
Midem-kaupstefn-

una á komandi 
árum.

BÚINN AÐ PLÆGJA AKURINN Arnaldur Indriðason hefur notið 
feikilegra vinsælda í Þýskalandi. Nú er verið að gefa út bók föður 
hans, Indriða G. Þorsteinssonar, 79 af stöðinni, á þýsku. 

NORDICPHOTOS/GETTY

ÓSKAR JÓNASSON: ÞAÐ ER MIKILL FENGUR Í BJARNE HENRIKSEN

Danskur stórleikari höfuð-
paur Bandidos í Pressu

Ein stærsta menningarsíða Ástralíu, 
Artshub.com.au, hefur birt umsögn 
um tónleika hljómsveitarinnar 
Grinderman í Tasmaníu þar sem 
söngkonan Ólöf Arnalds hitaði 
upp. Í umsögninni segir að Ólöf hafi 
átt erfitt með að vinna áhorfendur á 
sitt band, enda biðu þeir óþreyju-
fullir eftir því að landi þeirra, Nick 
Cave, forsprakki Grinderman, myndi 
stíga á svið. Ekki hafi heyrst nógu 
vel í Ólöfu og hafði kjaftagangur 
tónleikagesta þar sitt að segja. 

Blaðamaðurinn bætir þó 
við að Ólöf sé hrein-
skilin söngkona og 
augljóslega mjög 
hæfileikarík. Ólöf 
er á tónleikaferð 

um Ástralíu um 

þessar mundir. Hún spilar á tveimur 
tónlistarhátíðum í Sydney um 
helgina og á þriðjudag spilar hún í 
hinu fræga óperuhúsi í Sydney. Þar 
hitar hún upp fyrir hljómsveitina 
Coco Rosie. 

Ástrós Gunnlaugsdóttir stjórn-
lagaþingmaður hefur um fleira að 
hugsa á næstunni en yfirvofandi 
þingsetu sína. Ástrós á von á fyrsta 
barni sínu í sumar með sambýlis-
manni sínum, Huga Halldórssyni, 

framleiðanda hjá 
Sagafilm. 
 - fb/hdm
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MIDEM Mugison spilar í íslenska básnum á Midem árið 2008. Í bakgrunni eru 
Jakob Frímann Magnússon, Samúel J. Samúelsson og fleiri mætir menn.

Bjarne Henriksen, þekktastur fyrir sjónvarps-
þættina Forbrydelsen, verður höfuðpaur 
Bandidos-vélhjólaklíkunnar í sjónvarpsþátt-

unum Pressu 2 sem Óskar Jónasson 
leikstýrir. Óskar kveðst ákaflega 
ánægður með að hafa klófest 

Bjarne, þar sé vanur maður á 
ferð.
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Fréttablaðið er nú með 187% 
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Daníel braut Stefán
Hljómsveitin Nýdönsk æfir nú 
af kappi fyrir sýningu sína sem 
verður frumsýnd í Borgarleikhús-
inu 9. febrúar. Söngvarinn Daníel 

Ágúst og gítarleikarinn 
Stefán Hjörleifsson ætl-
uðu að vera saman 
með dansatriði í 
sýningunni, en þeim 
áformum var rústað 
á æfingu þegar Dan-
íel missti Stefán með 

þeim afleiðingum að 
Stefán rifbeinsbrotn-
aði. Björn Jörundur 
hleypur í skarðið 
og æfir nú af kappi 
rútínu Stefáns 
fyrir sýninguna 
með Daníel. Við 
spyrjum svo að 
leikslokum.

Mun ráðherra sitja heima?
Fólk er nú farið að velta því fyrir 
sér hvort og þá hvenær hin ófríska 
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, hafi 
hugsað sér að leggja land undir fót 
og styðja við bakið á Strákunum 
okkar í Svíþjóð. Katrín hefur þó 
lýst því yfir að hún sé svokallaður 
„anti-sportisti“ og að hún hafi ekki 
hinn minnsta áhuga á íþróttum. 
En benda menn þá á að það sé 
nú ekki eins og ráðherra þurfi að 
fljúga yfir margar álfur til að sækja 
silfur refina okkar heim, líkt og 
forveri hennar, Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, gerði í sinni ráð-
herratíð. Þorgerður lét sér nefnilega 

ekki nægja að fara einu 
sinni til Kína til að 

sjá strákana spila á 
Ólympíuleikunum, 
heldur fór hún 

tvisvar. Og 
rétt náði 
heim fyrir 
hrun.

  - afb, sv

1 Enn lýst eftir Matthíasi

2 Móðir Matthíasar: „Mig 
dreymir hann á nóttunni“

3 Nýjar vísbendingar í hvarfi 
Madeleine

4 Giffords getur staðið upp 
tveimur vikum eftir skotárásina

5 Milljarðar millifærðir daginn 
sem neyðarlög voru sett
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