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Fyrsta umferð  Íslandsmótsins í Ís-krossi fer fram á 
Mývatni á morgun. Keppt verður í opnum flokki, vetrar-
dekkjaflokki, kvennaflokki, unglingaflokki og 85cc-flokki. 
Nánari upplýsingar um mótið má finna á vefsíðu Vélhjóla-
íþróttaklúbbsins, www.motocross.is.

Þ ráinn Freyr Vigfússon matreiðslumeistari land-aði sjöunda sæti í Bocuse d´Or í Lyon í Frakklandi, eins og greint er frá á vefmiðl-inum Freisting.is. Bocuse d’Or hefur oft verið kölluð hin eina sanna heimsmeistara-keppni í matreiðslu og var Þrá-inn að vonum ánægður með góðan 
árangur, og örlítið eftir sig, þegar Fréttablaðið náði tali af honum ígær. s æ t i

MYND/GUÐJÓN ÞÓR STEINSSON

Þráinn Freyr Vigfússon matreiðslumeistari gerir það gott í virtri matreiðslukeppni í FrakklandiJafnast á við maraþon að taka þátt í Bocuse d´Or
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Lagasmíð og ljóðagerð
Kári Friðriksson tenór er 
fimmtugur í dag og gefur 
út disk.
tímamót 20

Nýstárlegar göngur
HÍ og FÍ bjóða upp á 
gönguferðir með fróðleik.
allt 2

létt&laggott

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

TÖKUM HÖNDUM
SAMAN OG STYÐJUM

TIL SIGURS!
STRÁKANA OKKAR

Goðsögn í Garðabæ
Frosti Gringó frumsýnir 
mynd um Jón Sveinsson 
bæjarstarfsmann.
fólk 34

SAMFÉLAGSMÁL Barnaverndarstofu 
berast um tíu tilkynningar á viku 
frá heilbrigðisstofnunum landsins 
þar sem grunur leikur á að börn 
hafi verið beitt ofbeldi. Heilbrigðis-
stofnanir tilkynntu um 634 tilvik 
árið 2009, en það er 30 prósentum 
meira en árið áður, þegar fjöldinn 
var 450. 

Steinunn Bergmann, félagsráð-
gjafi hjá Barnaverndarstofu, segir 
tilkynningum almennt hafa fjölg-
að umtalsvert milli áranna 2008 
og 2009. 

„Ég tel þetta stafa af því að heil-
brigðisstarfsmenn séu meðvitaðri 
um tilkynningaskylduna,“ segir 
Steinunn. 

Um helmingur allra tilkynn-
inga sem berast til stofnunarinn-
ar er skoðaður nánar, en nær allar 
tilkynningar sem berast frá heil-
brigðisstofnunum. „Það er langoft-
ast ástæða til þess að skoða þær 
frekar,“ segir Steinunn. 

Um 90 prósent þeirra tilvika 
sem Barnaverndarstofa telur ekki 
ástæðu til að kanna frekar eru til-
kynningar frá lögreglu. 

Jón M. Kristjánsson, formaður 
Félags slysa- og bráðalækna, 
segir mikinn áhuga vera fyrir því 
að efla samstarf heilbrigðisstofn-
ana og Barnaverndarstofu enn 
frekar. Nauðsynlegt sé að koma á 
skýrari vinnureglum um í hvaða 

tilvikum tilkynning sé send til 
barnaverndaryfirvalda. 

„Oft kemur upp vafi varðandi 
hvað beri að tilkynna og hvað 
ekki,“ segir Jón. „Erfiðasti hlut-
inn af greiningunni er þegar um 
minni sjáanlega áverka á börn-
unum er að ræða, sem við sjáum 
tiltölulega oft.“ Jón minnist þar á 

brot á útlimum ungbarna og þegar 
börn hafa verið hrist. Það fari þó 
mikið eftir eðli og tegund brota og 
áverka á börnunum, aldri þeirra og 
ástæðum áverkanna. 

Jón var fundarstjóri á fyrir-
lestri um málið á Læknadögum í 
gærdag, þar sem einnig kom fram 
að mikilvægt væri fyrir starfsfólk 
heilbrigðisstofnana að fá einhvers 
konar endurgjöf um stöðu þeirra 
barna sem hafi orðið fyrir ofbeldi. 
Mikilvægt sé að starfsfólk fái að 
vita hvernig börnunum reiði af. Á 
grundvelli þess geti barnaverndar-
yfirvöld þá skilað skýrslu til heil-
brigðisstofnana á ársfjórðungs 
fresti.   - sv

Tvær tilkynningar á dag 
um ofbeldi gegn börnum
Barnaverndarnefndir fá um tíu tilkynningar á viku frá heilbrigðisstofnunum um hugsanlegt ofbeldi gegn 
börnum. 634 tilkynningar bárust Barnaverndarstofu frá heilbrigðisstofnunum árið 2009 en 450 árið áður. 

Tilkynningum 
heilbrigðis-
stofnana um 
ofbeldi gegn 

börnum hefur fjölgað um 30 
prósent. 

30%

ÉLJAGANGUR   sunnan- og vestan-
lands og strekkingsvindur en hæg-
ari vindur og nokkuð bjart austan 
til. Vægt frost inn til landsins en 
frostlaust með ströndum.
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Fimmta sætið í húfi 
Guðjón Valur Sigurðsson 
býst við beittu og grimmu 
liði Króata í lokaleiknum á 
HM í Svíþjóð. 
sport 30

FÓLK „Ég hef haft úr litlu að moða 
og þurft að lifa á framlögum og 
ölmusu frá fólki. Það er niðurdrep-
andi andlega,“ segir hin brasilíska 
Jussanam da Silva sem reynir að 
fá atvinnu- og dvalarleyfi hér á 
landi. 

Vinnumálastofnun hafnaði 
umsókn Jussanam um atvinnu-
leyfi sem hún sendi inn eftir að 
hafa skilið við íslenskan eigin-
mann sinn.

„Ég hef alltaf verið mjög sjálf-
stæð, unnið fyrir mér síðan ég var 
átján ára en ég hef ekki mátt vinna 
síðan í haust,” segir Jussanam.

Útlendingastofnun synjaði 
sömuleiðis umsókn Jussanam 
um dvalarleyfi. Hún kærði þessa 
úrskurði og dómsmálaráðuneytið 
féllst á að hún fengi að vera hér á 
meðan umsóknirnar væru metnar 

í ráðuneytinu. Frestur þess til að 
svara rennur út í dag. 

„Ég er vongóð,“ segir Jussan-
am sem viðurkennir að biðin hafi 
tekið á taugarnar. „Í desember 
var ég orðin mjög svartsýn á að 
ég fengi jákvætt svar en auðvitað 
vona ég það besta.”

Jussanam segir enn fremur 
að hún sé að undirbúa umsókn 
um ríkisborgararétt fyrir sig og 
dóttur sína sem einnig býr hér á 
landi.

Tónlistaráhugamenn hér á 
landi hafa fengið að kynnast söng 
Jussanam en hún hefur komið 
fram með mörgum íslenskum 
djasstónlistarmönnum. 

„Ég er mjög hrifin af íslensku 
tónlistarlífi og finnst það ótrúlega 
öflugt miðað við hve fáir búa hér.“ 
 - sbt / sjá síðu 12

Hin brasilíska Jussanam da Silva hefur þurft að þiggja ölmusu síðustu mánuði:

Vonast til að fá dvalarleyfi

MANNLÍF Í MIÐBORG Umhverfis- og samgönguráð borgarinnar hefur ákveðið að Austurstræti, frá Lækjartorgi að Pósthússtræti, 
verði göngugata til frambúðar. Þá verður gangandi gert hærra undir höfði annars staðar í miðborginni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SKIPULAGSMÁL Austurstræti, frá 
Lækjargötu að Pósthússtræti, 
verður gert að göngugötu til 
frambúðar samkvæmt ákvörð-
un umhverfis- og samgöngu-
ráðs borgarinnar.

Þá verður Austurstræti að 
Ingólfstorgi gert að göngu-
götu um sumur sem og Pósthús-
stræti. Lækjargata verður 
að hluta til sameiginleg fyrir 
gangandi, hjólandi og akandi 
og Pósthússtræti skilgreint 
sem gönguleið að Hörpunni.

Ráðið lagði einnig til að 
gangandi yrði gert hærra 
undir höfði á Laugavegi, Skóla-
vörðustíg og í Bankastræti 
í samráði við verslunar- og 
þjónustuaðila og íbúa 
í nánasta nágrenni. - sh

Fleiri göngugötur á sumrin:

Austurstræti 
að göngugötu 
árið um kring

JUSSANAM DA SILVA Síðustu mánuðir 
hafa verið erfiðir en hún vonast eftir 
lausn sinna mála í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Jón, var þetta áherslulaust 
atkvæði?

„Ef þetta væru stóru mistökin í 
þessu máli þá værum við í góðum 
málum.“

Komið hefur í ljós að Jón Gunnarsson 
greiddi óvart atkvæði með frumvarpi 
um stjórnlagaþing. Hann var hins vegar 
einarður andstæðingur frumvarpsins.

UMHVERFISMÁL „Við Mosfellingar 
sættum okkur ekki við þetta,“ segir 
Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri 
í Mosfellsbæ, um ólykt sem berst 
frá starfsstöð Sorpu á Álfsnesi.

Samtök íbúa í nýju hverfi í 
Leirvogstungu kvarta sérstak-
lega mikið undan óþef vegna urð-
unar á rusli og ólyktar af lífræn-
um úrgangi á Álfsnesi. Björn H. 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Sorpu, segir fyrirtækið hafa gert 
ýmsar úrbætur eftir að það frétti 
af óánægjunni um mitt ár 2009 
og varið til þess 30 til 40 milljón-
um króna á síðasta ári. Kannanir 
sem Sorpa lét gera meðal íbúanna 
sýna þó að þeir telja sig enn verða 
fyrir álíka miklum óþægindum og 
fyrr.

„Það er engin launung á því að 
margir eru ekki sáttir,“ viður-
kennir Björn, sem kveður þó hafa 
dregið úr ólyktinni. Reyna eigi að 
minnka hana enn frekar með fleiri 
aðgerðum.

Í bréfi til bæjaryfirvalda krefj-
ast íbúarnir þess að málið verði 
tekið föstum tökum. „Samtök-
in telja það fullreynt að reyna að 
plástra fyrir vandamálið og óska 
eftir tafarlausri lokun á þeirri 
starfsemi sem snýr að urðun og 
lyktarmengun,“ segja íbúarnir.

Haraldur bæjarstjóri segir að 
þegar íbúðarbyggð hafi verið 
skipulögð í Leirvogstungu hafi 
engar vísbendingar verið um að 
slík hætta væri á lyktarmengun 
frá Sorpu. Ástandið hafi hins 
vegar farið versnandi með hlýrra 
og stilltara veðri en áður. Harald-
ur segir bæjaryfirvöld hafa vegna 
starfseminnar á Álfsnesi sett fram 
fyrirvara og bókanir á samstarfs-
vettvangi sveitarfélaga á höfuð-

borgarsvæðinu, innan stjórnar 
Sorpu og á fundum með forsvars-
mönnum fyrirtækisins. Einnig 
hafi verið gerðar athugasemdir 
við Reykjavíkurborg vegna breyt-
inga á svæðisskipulagi Álfsness 
sem feli í sér útvíkkun á starfsemi 
Sorpu.

Björn og Haraldur eru sam-
mála um að lausnin á vandanum 

geti falist í gasgerðarstöð sem 
áformað hefur verið að rísi í Álfs-
nesi og framleiði metangas úr líf-
rænum úrgangi. Þau áform hafa 
frestast og óvíst er hvenær stöð-
in verður að veruleika. „Ef menn 
ætla að hafa þessa starfsemi á 
þessum stað verður gasstöðin að 
koma. Annars þarf einfaldlega að 
færa þennan urðunarstað. Við vilj-
um ekki hafa þessa lyktarmengun 
í okkar nútímasamfélagi,“ segir 
bæjarstjórinn.

Björn bendir hins vegar á að 
Sorpa hafi verið á Álfsnesi frá 
árinu 1991. „Þetta er nú bara stað-
urinn sem við fengum úthlutað. 
Sveitarfélögin verða þá að úthluta 
okkur nýju svæði ef við eigum að 
fara eitthvert annað,“ segir fram-
kvæmdastjóri Sorpu. 
 gar@frettabladid.is

Mosfellingar ósáttir 
við ólykt af Álfsnesi
Bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir óþef frá Sorpu á Álfsnesi valda Mosfellingum 
óþægindum sem þeir sætti sig ekki við. Íbúar í nýju hverfi í Leirvogstungu vilja 
láta stöðva starfsemina. Framkvæmdastjóri Sorpu segir að dregið hafi úr ólykt.

ÁLFSNES OG MOSFELLSBÆR Dágóður spotti er frá starfssvæði Sorpu á Álfsnesi að 
Leirvogstungu. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ segir þó að aðstæður séu þannig að 
hverfið fái yfir sig meiri ólykt en önnur frá Sorpu. MYND/LOFTMYNDIR.IS

MosfellsbærMosfellsbær

LeirvogstungaLeirvogstunga

ÁlfsnesÁlfsnes

Vesturlandsvegur

Vesturlandsvegur

HARALDUR 
SVERRISSON

BJÖRN H.
HALLDÓRSSON

GJALDÞROT Gjaldþrotum fyrir-
tækja fjölgaði um 25 prósent milli 
desember 2009 og sama mánað-
ar 2010. Í fyrra varð 101 fyrir-
tæki gjaldþrota í desember en 81 í 
sama mánuði 2009.

Þegar litið er yfir heilt ár fjölg-
aði gjaldþrotum fyrirtækja um 7,5 
prósent árið 2010 miðað við 2009. 
978 fyrirtæki urðu gjaldþrota í 
fyrra en 910 árið 2009.

Af einstökum atvinnugreinum 
voru gjaldþrot tíðust meðal fyrir-
tækja í byggingarstarfsemi og 
mannvirkjagerð, að því er segir á 
vef Hagstofu Íslands. - pg

Gjaldþrot fyrirtækja:

25% fjölgun 
í desember

SLYS Lögreglan á Akureyri bíður 
eftir niðurstöðum blóðrannsókn-
ar á ökumanninum sem var undir 
stýri þegar maður lést á Eyjafjarð-
arbraut 20. janúar síðastliðnum. 

Samkvæmt lögreglunni á Akur-
eyri virðist sem ökumaðurinn, sem 
er 24 ára gamall, hafi keyrt yfir 
á öfugan vegarhelming og lent á 
manninum, sem var að skokka við 
veginn. Bæði bíllinn og hinn gang-
andi voru á leið norður þjóðveg-
inn, í átt að Akureyri. Bíllinn lenti 
aftan á manninum með fyrrgreind-
um afleiðingum. Einn farþegi var 
í bílnum, einnig á þrítugsaldri. 

Ekkert bendir til þess að ekið hafi 
verið á ólöglegum hraða, en skyggni 
var slæmt og mikill vindur. Bíllinn 
stoppaði um leið og það voru öku-

maður og farþegi sem tilkynntu 
slysið til lögreglu.  

Gunnar Jóhannsson, yfirmaður 
rannsóknardeildar lögreglunnar, 
segir að leiði blóðrannsókn í ljós að 
ökumaður hafi verið undir áhrif-
um, verði hann að öllum líkindum 
ákærður.

„Ef fíkniefni eða áfengi mælist í 
blóði ökumannsins, gæti farið svo 
að hann verði ákærður fyrir mann-
dráp af gáleysi,“ segir Gunnar. „Það 
er mjög algengt að það sé ákært í 
svona málum.“  

Ökumaður og farþegi hafa komið 
áður við sögu lögreglu.   - sv

Banaslysið á Eyjafjarðarbraut til rannsóknar hjá lögreglunni á Akureyri: 

Bíða niðurstöðu blóðrannsóknar

AKUREYRI Banaslysið gerðist nokkrum 
kílómetrum sunnan við Akureyri og er 
blóðsýni úr ökumanninum nú til rann-
sóknar.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Þingmennirnir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson úr 
Samfylkingu og Árni Johnsen 
úr Sjálfstæðisflokki lögðu í gær 
fram frumvarp um að veita rit-
höfundinum Madinu Salamovu 
íslenskan ríkisborgararétt.

Madinu var fyrr í þessari viku 
gert að yfirgefa Noreg eftir að 
hafa búið þar ólöglega frá barns-
aldri og gengið þar undir nafn-
inu Marie Amelie. Madina, eða 
Marie, er nú komin til fæðingar-
lands síns, Rússlands.

Árna Johnsen segir að honum 
hafi runnið til rifja framkoma 
Norðmanna gagnvart Marie. 
„Það er einstakt á Norðurlöndum 
að það sé komið svona fram við 
manneskju sem hefur búið þar frá 
blautu barnsbeini. Þetta er fyrst 
og fremst mannvonska. Það hefur 
komið fram að hún á enga að í sínu 

fæðingarumhverfi. Henni er bara 
hent út á gaddinn,“ segir Árni.

Óljóst er hvort Marie kærir 
sig um íslenskan ríkisborgara-
rétt. „Við höfum ekkert náð í 
hana heldur göngum bara inn í 
þetta. Við getum þó brugðist við 
á þennan hátt ef okkur sýnist og 
það setur líka kannski einhverja 
pressu á Norðmenn að hugsa 
sitt mál,“ segir Árni, sem kveð-
ur vissulega ekki hægt að veita 
fólki ríkisborgararétt nema það 
óski þess sjálft. Nú sé ferill máls-
ins að hefjast. „Við erum kannski 
að skipta okkur af innanríkis-
máli Norðmanna en þeir hafa 
sýnt okkur lítilsvirðingu og dóna-
skap á liðnum misserum. Þá skul-
um við líka sýna þeim í tvo heim-
ana og að við gætum haft áhrif á 
það þetta breyttist á annan veg en 
þeir vilja.“  - gar

Þingmenn leggja til að gera Marie Amelie að ríkisborgara án hennar vitneskju:

Sýna Norðmönnum í tvo heimana

MARIE AMELIE Kom ólöglega á barns-
aldri til Noregs með rússneskum foreldr-
um og hefur nú verið gerð brottræk.

MYND/NORDICPHOTOS/AFP

FÓLK Íslensk stjórnvöld hafa gefið 
út vegabréf fyrir Jóel Færseth 
Einarsson, sem 
hefur verið fast-
ur á Indlandi 
ásamt foreldr-
um sínum frá 
því fyrir jól. 
Allt útlit er því 
fyrir að fjöl-
skyldan komi 
heim á næstu 
dögum. Frétta-
stofa Stöðvar 2 greindi frá þessu í 
gærkvöld. 

Helga Sveinsdóttir og Einar 
Færseth eignuðust Jóel litla úti á 
Indlandi. Þarlend kona gekk með 
hann gegn greiðslu. Alþingi veitti 
honum íslenskan ríkisborgararétt 
fyrir jólin. Töf varð á útgáfu vega-
bréfsins þar sem óvíst hefur verið 
hver fer með forræði yfir drengn-
um. Í frétt Stöðvar 2 kom jafn-
framt fram að ekki hefði fengist 
staðfest ytra að indversk stjórn-
völd hefðu gefið ákveðin svör um 
forræðið.  - ikh 

Jóel á leið heim frá Indlandi:

Búið að gefa 
út vegabréfið

JÓEL FÆRSETH

MENNTAMÁL Borgarfulltrúar 
minnihluta Sjálfstæðisflokks og 
Vinstri grænna vilja að fulltrúum 
foreldra sé veitt kröftug aðkoma 
að hagræðingarvinnu og öðrum 
breytingum í skólastarfi. 

Á fundi borgarráðs í gær vís-
uðu fulltrúar minnihlutans til 
þess að samtök foreldra skóla-
barna, Samfok, segðust hafa litla 
sem enga aðkomu að málinu og að 
upplýsingum væri haldið leynd-
um. „Er þess krafist að úr þessu 
verði bætt, fulltrúum foreldra 
verði veittur eðlilegur aðgangur 
að þessari vinnu, enda augljóst 
að árangur í þessu stóra verkefni 
næst ekki án góðs samstarfs við 
sem flesta foreldra í Reykjavík,“ 
segir í bókun minnihlutans.  - gar

Vilja samráð í niðurskurði:

Skólaforeldrar 
komi að borði SJÁVARÚTVEGUR Ákveðið hefur 

verið að hætta frystingu á loðnu 
hjá HB Granda á Vopnafirði að 
svo stöddu. Ástæðan er sú að 
mikil óvissa hefur verið á mörk-
uðum fyrir frysta loðnu og hefur 
hún farið vaxandi frekar en hitt 
í kjölfar þess að Rússar bjóða 
nú ódýra, frysta loðnu úr Bar-
entshafi á sömu mörkuðum og 
íslenska loðnan er seld á.

Vilhjálmur Vilhjálmsson, 
deildarstjóri uppsjávarsviðs HB 
Granda, segir að þegar hafi tek-
ist að selja alla loðnu sem fryst 
hefur verið á vertíðinni. Gott 
verð fáist nú á mjöl- og lýsis-
mörkuðum og því lögð áhersla 
á að framleiða frekar fyrir þá 
markaði í stað þess að safna 
birgðum af frystri loðnu.  
  - shá

HB Grandi bræðir loðnu:

Hætt að frysta 
vegna markaða

BJÖRGUNARMÁL Þjóðverja á miðj-
um aldri var leitað á Eyjafjalla-
jökli fram eftir kvöldi í gær. 
Maðurinn gekk 
ásamt tveim-
ur félögum frá 
Baldvinsskála 
á Fimmvörðu-
hálsi á mið-
vikudag og að 
gígnum á Eyja-
fjalljökli. Hann 
sneri til baka 
á undan félög-
unum og varð 
síðan viðskila við þá í þoku. 

Að sögn Ólafar Snæhólm Bald-
ursdóttur, upplýsingafulltrúa 
Slysavarnafélagsins Landsbjarg-
ar, er maðurinn vanur útivist, 
ágætlega búinn og vel á sig kom-
inn. Um 150 manns voru við leit-
ina í gærkvöld. Maðurinn var 
með síma en hefur ekki svarað 
hringingum í hann.  - gar

Miðaldra Þjóðverji týndur:

Hvarf í þokuna 
á Eyjafjallajökli

ÓLÖF SNÆHÓLM 
BALDURSDÓTTIR



Almeria
SUMAR 2011

- falda perlan í Miðjarðarhafinu!

ÓTRÚLEGT

VERÐ!

Drífið ykkur að bóka því ódýrustu sætin bókast fyrst!

Flogið í beinu morgunflugi í sumar!

Í fyrsta sinn á Íslandi verður boðið uppá spennandi ferðir í beinu flugi til Almeria sem er í 

næststærsta héraði Spánar, Andalúsíu. Nú þegar hafa hundruðir Íslendingar bókað sæti og fer hver 

að verða síðastur að tryggja sér allra ódýrstu sætin! Borgin er einstaklega sjarmerandi þar sem 

sólríkar strendur, hvítkölkuð hús, nautaöt og seðjandi flamenco tónlist ráða ríkjum. Í Almeria eru 

fallegar strendur og fjölbreytilegt landslag. 

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð frá kr. 133.652 fyrir 2 fullorðna.
Brottför 15. júní - vika.

110.239 kr.frá

Hotel Colonial Mar
ALLT INNIFALIÐ!
Vika

sumarferdir.is

NÝTT!

Uppfærðu í Junior 
svítu frá aðeins 

7000 kr á mann.



4  28. janúar 2011  FÖSTUDAGUR

IÐNAÐUR Fimm fyrirtæki eru með 
99 prósent af uppsettu afli raforku-
vera á landsvísu, að því er fram 
kemur í skýrslu starfshóps um laga-
ramma orkuvinnslu til iðnaðarráð-
herra. Af þessum fimm er aðeins 
HS Orka í einkaeigu og er fyrir-
tækið með um sjö til átta prósenta 
hlutdeild í raforkuvinnslunni.

Fram kemur í gögnum nefndar-
innar að þau fjögur orkufyrirtæki 
sem séu með lögvarið opinbert 
eignarhald (Landsvirkjun, RARIK, 
Orkubú Vestfjarða og Orkuveita 
Reykjavíkur) séu með um 92 pró-
senta hlut af uppsettu afli raforku-

framleiðslu og 89 prósenta hlutdeild 
í raforkuvinnslu fyrir almenning.

Í umræðum utan dagskrár á 
Alþingi í gær vildi Bjarni Bene-

diktsson, formaður Sjálfstæðis-
flokks, fá úr því skorið hvort beita 
ætti eignarnámi til að ná HS Orku 
í opinbera eigu á ný. „Hugmynd-

in um að fara í eignarnám með 30 
milljarða kostnaði er fullkomlega 
galin,“ sagði hann.

Jóhanna Sigurðardóttir sagði 
umræðu um HS Orku ekki verða 
slitna úr samhengi við almenna 
umræðu um orkumál og slæma 
reynslu af einkavæðingu undir 
forystu Sjálfstæðisflokks. Nú segir 
hún unnið að því að stytta leigu-
tíma, en nefndir sem skoðað hafi 
málið hafi ekki talið gerlegt að 
grípa inn í viðskiptin með HS Orku. 
„Eignarnám er því ekki á dagskrá 
stjórnvalda samkvæmt samþykkt 
ríkisstjórnarinnar.“ - óká

FUNDUR Björk Guðmundsdóttir söng-
kona er meðal þeirra sem mótmælt 
hafa sölu HS Orku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Raforkufyrirtæki í lögvarinni opinberri eigu eru með 92 prósenta hlut:

Hlutur HS Orku nemur 7 til 8 prósentum
Orkufyrirtækin

Fyrirtæki eignarhald  skilyrði sölu
Landsvirkjun        ríki  fjárlagaheimild
RARIK          ríki fjárlagaheimild
Orkubú Vestfjarða ríki  fjárlagaheimild
Orkuveita Reykjavíkur sveitarfél.  sérlög*
Orkuveita Húsavíkur   sveitarfél.  sérlög*
Norðurorka         sveitarfél.  sérlög*
HS Orka       einkaeign  sérlög*
 *einnig þarf samþykki meðeigenda. 

KJARAMÁL Verkalýðsfélag Akra-
ness mun fylgja í fótspor 
bræðslumanna 
á Austurlandi 
og í Vest-
mannaeyj-
um og boða til 
verkfalls, takist 
ekki samningar 
við atvinnurek-
endur fljótlega. 

Þetta segir 
Vilhjálmur 
Birgisson, for-
maður félagsins, í samtali við 
Fréttablaðið. 

„Við erum í sömu sporum og 
félagar okkar fyrir austan og í 
Vestmannaeyjum og ef okkur 
tekst ekki að leysa deiluna á 
næstu dögum munum við boða til 
verkfalls.“

Vilhjálmur segist þó munu bíða 
eftir að félagsdómur kveði upp 
úrskurð sinn um lögmæti verk-
fallsaðgerðanna áður en hann 
taki endanlega ákvörðun. - þj

Verkalýðsfélag Akraness:

Boðar verkfall 
ef ekki er samið

VILHJÁLMUR 
BIRGISSON

SVISS, AP „Brotthvarf evrunnar yrði 
þvílíkt stórslys að við gætum ekki 
einu sinni velt fyrir okkur þeim 
möguleika,“ sagði Nicolas Sarkozy 
Frakklandsforseti á alþjóðlegu efna-
hagsráðstefnunni í Davos í Sviss.

Hann sagði útilokað að Frakkar 
eða Þjóðverjar sneru baki við evr-
unni. Hún væri undirstaða friðar 
og velferðar í álfunni þrátt fyrir 
erfiðan skuldavanda margra evru-
ríkja, sem undanfarið hefur valdið 
bæði fjárfestum og þjóðarleiðtog-
um víða um heim miklum höfuð-
verk.

Hann viðurkenndi þó að hafa 
haft miklar áhyggjur af evrunni 
undanfarna mánuði. - gb

Sarkozy í Davos:

Snúum aldrei 
baki við evru

NICOLAS SARKOZY Á efnahagsráðstefn-
unni í Davos.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNLAGAÞING Stjórnarskrár-
félagið krefst þess að stjórnlaga-
þing verði haldið. Þetta kemur 
fram í ályktun félagsins. 

„Félagið væntir þess að lögum 
um stjórnlagaþing- verði breytt 
með það að markmiði að aukinn 
frestur gefist til undirbúnings í 
aðdraganda þingsins og til þing-
haldsins,“ segir þar.  - pg

Krafa Stjórnarskrárfélagsins:

Stjórnlagaþing 
verði haldið

ALÞINGI Mörður Árnason, þingmað-
ur Samfylkingarinnar, hefur lagt 
fram fyrirspurn á Alþingi til allra 
ráðherra um áskrift ráðuneyta og 
undirstofnana þeirra að dagblöð-
um og héraðsfréttablöðum.

Mörður vill vita hversu mörg 
blöð ráðuneyti og stofnanir kaupa í 
áskrift, hvaða blöð og hversu mörg 
eintök, ítarlega sundurliðað og 
skipt eftir vefáskrift og pappírs-
áskrift.

Mörður vill einnig vita hversu 
mikið þessar áskriftir kosta. - sh

Þingmaður Samfylkingarinnar:

Spyr um blaða-
kaup ráðuneyta

FRÉTTASKÝRING
Hvað var sagt í umræðu um fram-
kvæmd kosninga til stjórnlagaþings?

Þriggja og hálfs klukkustundar 
umræða um ógildingu Hæsta-
réttar var um flest fyrirséð. 
Þingmenn töluðu eins og við mátti 
búast, málflutningur flokkanna 
var eintóna og línur skýrar.

Ögmundur Jónasson innan-
ríkisráðherra hóf umræðuna og 
sagði málið mjög alvarlegt. Hann 
vék að ábyrgð og nefndi Hæsta-
rétt fyrstan til sögunnar. Aðkoma 
réttarins að málinu væri lögum 
samkvæmt óljós þar sem fram-
kvæmd kosningarinnar hefði 
ekki verið kærð í ljósi galla sem 
höfðu áhrif á úrslit þeirra. Í ræð-
unni margítrekaði hann að hvað 
sem þeim skoðunum liði væri 
niðurstaða réttarins óvefengjan-
leg. Ögmundur fjallaði líka um 
ábyrgð Alþingis og þeirra sem 
framkvæmdu kosninguna; ráðu-
neytið, landskjörstjórn og sveitar-
félög. Að endingu boðaði hann að 
ítarleg skýrsla um kosningafram-
kvæmdina verði birt á vef innan-
ríkisráðuneytisins.

Orð Ögmundar um ábyrgð 
Hæstaréttar fóru illa í þing-
menn Sjálfstæðisflokksins. For-
maðurinn, Bjarni Benediktsson, 
sagði Ögmund skjóta sér undan 
ábyrgð og tala niðurstöðu Hæsta-
réttar niður. Stjórnvöld ættu að 
biðjast afsökunar. Siguður Kári 
Kristjánsson sagði ríkisstjórn-
ina fullkomlega vanhæfa, mörg 
hneykslis- og klúðursmál stað-
festu það. Ragnheiður Elín Árna-
dóttir sagði sjálfstæðismenn 
vilja endurskoða stjórnarskrána 
en krafa þeirra væri að það verði 
gert rétt. Einar K. Guðfinnsson 

sagði að ekki væri hægt að hugsa 
sér meira áfall fyrir eina lýðræð-
isþjóð en að standa frammi fyrir 
þeim veruleika sem nú er uppi. 
Guðlaugur Þór Þórðarson sagði 
ábyrgðina liggja hjá ríkisstjórn-
inni allri, sem léti stjórnast af 
stundarhagsmunum fremur en 
hagsmunum þjóðarinnar.

Róbert Marshall Samfylking-
unni, formaður allsherjarnefnd-
ar, sagðist finna til ábyrgðar yfir 
peningunum sem fóru í súginn 
vegna ógildingar kosningarinn-
ar. Bað hann þjóðina afsökunar á 
sínum þætti málsins. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir, 
þingflokksformaður Samfylk-
ingarinnar, sagði að halda þyrfti 

áfram að koma á stjórnlaga-
þingi og taka þyrfti fullt tillit til 
ákvörðunar Hæstaréttar. Hvatti 
hún í þeim efnum til þess að grip-
ið yrði til  þess að hugsa, sem 
væri vanmetin iðja.

Siv Friðleifsdóttir Framsókn-
arflokki átaldi málflutning sjálf-
stæðismanna, sagði að sér leidd-
ist að hlusta á sakbendingar og 
flokksbróðir hennar; Guðmundur 
Steingrímsson gaf lítið fyrir mál-
flutning þeirra sem segja að þing-
ið verði að forgangsraða; koma 
verði atvinnulífinu í gang og bíða 
með allar pælingar um stjórnlaga-
þing. Sagði Guðmundur að þing-
mönnum væri í lófa lagið að gera 
tvennt í einu.  bjorn@frettabladid.is

Afsökun og ásakanir
Róbert Marshall: biðst afsökunar á mínum þætti. Ögmundur Jónasson: Hæsti-
réttur meðal ábyrgra. Einar K. Guðfinnsson: Mesta áfall sem lýðræðisþjóð 
getur staðið frammi fyrir. Sigurður Kári Kristjánsson: Vanhæf ríkisstjórn.

GENGIÐ 27.01.2011

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

214,3276
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

115,68  116,24

184,12  185,02

158,74  159,62

21,294  21,418

20,087  20,205

17,944  18,050

1,3966  1,4048

180,76  181,84

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Í frétt um nýtt borðspil sem Prikið er 
með í bígerð var sagt að borgarfull-
trúinn Óttarr Proppé kæmi að gerð 
spurninganna. Það er ekki rétt og er 
beðist velvirðingar á mistökunum.

LEIÐRÉTTING 
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Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Þvottavél og þurrkari
frá Siemens. 

Einstök gæði. 
Góð þjónusta.

Þetta eru tækin
handa þér!

SUMIR SPJALLA, SUMIR HLUSTA Hér má sjá þingmennina Guðmund Steingrímsson, 
Sigmund Erni Rúnarsson, Tryggva Herbertsson og Össur Skarphéðinsson. 

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VEÐURSPÁ
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Basel
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Billund
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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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0°Á MORGUN 
Vaxandi vindur, fyrst 

vestan til.

SUNNUDAGUR
Strekkingsvindur  eða 

hvassviðri.
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ÉL EÐA SLYDDUÉL  
falla sunnan- og 
vestanlands í dag 
en á morgun fer 
að rigna vestan 
til á landinu með 
vaxandi vindi. Á 
sunnudag kólnar 
heldur og þá má 
búast við éljum 
eða slydduéljum 
á ný sunnan- og 
vestanlands í 
strekkingsvindi eða 
hvassviðri. 

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður



Gildir til 30. janúar á meðan birgðir endast.

1.494kr/kg.
Merkt verð 2.298.-

2.659kr/kg.
Merkt verð 3.798.-

STEIKARSAMLOKA MEÐ BERNAISESÓSU fyrir 4
að hætti Rikku

Setjið kjötið í skál og hellið sósunni yfir. Marínerið í 30 
mínútur. Steikið á meðalheitu grilli í 4 mínútur á hvorri hlið 
og látið kjötið hvílast í 4 mínútur. Ef þið notið kjöthitamæli 
þá á kjarnhitinn að vera um 60° áður en kjötið er hvílt. 
Skerið kjötið og brauðið í sneiðar. Setjið salat, maís, 
paprikur og kjöt á brauðsneiðarnar og kryddið með salti 
og pipar. Setjið rauðlauk og bernaise sósu yfir og berið 
fram með grillkartöflum.

Hitið olíuna á pönnu og 
steikið rauðlaukinn þar til 
hann verður mjúkur í gegn. 
Hellið balsamikgljáa yfir og 
steikið áfram í 2–3 mínútur.

NÆRINGARGILDI  LDS Kcal:   364 / 18%Prótein:   27,2 / 54%Fita:   18 g / 27%Kolvetni:   23 g / 8%Trefjar:   4 g / 17%C-vítamín:   58,5 mg / 97%B6-vítamín:   0,9 mg / 44%
Leiðbeinandi dagsskammtur (LDS) er miðaður við 2.000 kcal (hitaeininga) orkuþörf.

594kr/pk.
Merkt verð 849.-

1.499kr/kg.
Merkt verð 1.998.-

2.849kr/kg.

UNGNAUTA
FILE

Merkt verð 3.798.-

400 g nautafilé
1½ dl BBQ sósa
ferskt salat
1 lítil dós maís, niðursoðinn
1 stk grillaðar paprikur
1 stk maísbrauð

KARAMELLUSERAÐUR 
RAUÐLAUKUR
2 msk ólífuolía
2 stk rauðlaukar, 
sneiddir
1 msk balsamikgljái

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
30%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
35%

TILBOÐ

afsláttur við kassa
25%

syndsamlega 
gott!

      Ómissandi 
með vængjunum!

Nýbakað 
     fyrir þig!

Ekta gráðostasósa

nautakjöt

VINSÆLASTA FABRIKKU
SKYRTERTAN Í HEIMINUM

LambagúllasUngnauta mínútusteik Hamborgarar
4 stk. með brauði

Lambahryggur

TILBOÐ TILBOÐ

GOTT VERÐ

TILBOÐ TILBOÐ

TILBOÐTILBOÐTILBOÐ

399kr/pk.

KJÚKLINGA
VÆNGIR 2 TEG.

229kr/stk.

TRÓPÍ
SJÖAN

379kr/pk.

HAFRAMJÖL
950g

269kr/pk.

NÓA KROPP
DÖKKT 150g

898kr/stk.

PIZZA
FOR-ELDBÖKUÐ

399kr/stk.

VÍNARBRAUÐS
LENGJA

129kr/stk.

SNÚÐAR

259kr/stk.

FIMMKORNA
BRAUÐ
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ATVINNULÍF Mikið var um dýrðir í 
Ráðhúsi Reykjavíkur í gær þegar 
Félag kvenna í atvinnurekstri, 
FKA, afhenti sínar árlegu viður-
kenningar. 

Aðalheiður Birgisdóttir, betur 
þekkt sem Heiða í Nikita, hlaut 
FKA-viðurkenninguna 2011. 
Undir stjórn Heiðu og félaga hefur 
fatahönnun Nikita náð fótfestu á 
erlendum markaði og þykir bera 
af á sínu sviði hvað snertir list-
ræna útfærslu og vönduð vinnu-
brögð.

Margrét Pála Ólafsdóttir, leik-
skólastjóri og stofnandi Hjalla-
stefnunnar, hlaut hvatningarvið-
urkenningu FKA. Hún er löngu 
landsþekkt fyrir baráttu sína 
fyrir mannréttindum kvenna, geð-
sjúkra, samkynhneigðra og ekki 
síst barna.

Dóra Guðbjört Jónsdóttir, gull-
smiður í Gullkistunni við Frakka-
stíg, fékk þakkarviðurkenningu 
FKA. Dóra fagnaði áttatíu ára 
afmæli sínu í haust en rekur enn 
bæði verkstæði og verslun í mið-
borg Reykjavíkur.

Loks kom Gæfusporið 2011 í 

hlut Íslandsbanka, en Gæfusporið 
er ár hvert veitt íslensku fyrirtæki 
sem þykir hafa skarað fram úr 
við að virkja kraft kvenna innan 
sinna raða. Hlutfall kynjanna í 
framkvæmdastjórn bankans er 
nú hnífjafnt.

Það var Árni Páll Árnason, efna-
hags- og viðskiptaráðherra, sem 
afhenti viðurkenningarnar fyrir 
hönd FKA að viðstöddum fjölda 
þeirra karla og kvenna sem standa 
í framlínu íslensks viðskipta- og 
atvinnulífs. - gb

STJÓRNMÁL Líklegast er að einhver 
núverandi ráðherra VG gegni 
embætti mennta- og menningar-

málaráðherra 
í fæðingaror-
lofi Katrínar 
Jakobsdóttur. 

Katrín á von 
á sér í maí. 

Samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðs-
ins hefur málið 
verið rætt og 
skoðað á vett-
vangi VG og 

stjórnsýslunnar. Eins og nú horfi 
sé ólíklegt að nýr maður taki sæti 
í ríkisstjórninni. 

Meðal annars hefur verið horft 
til fordæma. Eitt íslenskt er til en 
Árni M. Mathiesen var í fjórð-
ungs starfi sem sjávarútvegsráð-
herra í fæðingarorlofi sumarið 
2001. Í Svíþjóð hefur verið venja 
að aðrir ráðherrar bæti á sig 
verkefnum ráðherra í fæðingar-
orlofi. 

Á hinn bóginn er reiknað með 
að varamaður taki sæti Katrínar 
á Alþingi. Auður Lilja Erlings-
dóttir, framkvæmdastjóri VG, er 
fyrsti varamaður flokksins í kjör-
dæmi Katrínar. - bþs

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

Fæðingarorlof ráðherra:

Ólíklegt að nýr 
ráðherra komi í 
stað Katrínar 

✃ ✃

✁ ✁

Bruggari var tekinn
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
stöðvaði landaframleiðslu í mið-
borginni í fyrrinótt. Lagt var hald á 
tæplega 150 lítra af gambra sem og 
ýmsan búnað tengdan starfseminni. 
Húsráðandi, karlmaður um sextugt, 
játaði sök.

LÖGREGLUFRÉTT

EGYPTALAND, AP „Þetta er úrslita-
stund í sögu Egyptalands og ég 
verð að taka þátt með egypsku þjóð-
inni,“ sagði Mohammed ElBaradei, 
fyrrverandi yfirmaður kjarnorku-

eftirlits Samein-
uðu þjóðanna, 
þegar hann kom 
til Egyptalands 
í gær.

Fjölmenn mót-
mæli hafa stað-
ið yfir frá því á 
þriðjudag gegn 
Hosni Mubar-
a k  fo r s e t a , 
sem krafinn er 

afsagnar eftir þrjátíu ára valdatíð. 
Á annað þúsund manna hafa verið 
handteknir, hundruð særst í átök-
um við lögregluna og að minnsta 
kosti fimm manns látið lífið.

Mótmælin hófust í kjölfar sams 
konar mótmæla í Túnis undan-
farnar vikur, sem urðu til þess að 
forseti landsins hrökklaðist frá 
völdum og flúði til Sádi-Arabíu.

Stjórnarflokkurinn í Egypta-
landi sagðist reiðubúinn til við-
ræðna við mótmælendur en bauð 
þó enga eftirgjöf: „Lýðræðið hefur 
sínar reglur og ferli. Minnihlutinn 
þröngvar ekki vilja sínum upp á 
meirihlutann,“ sagði Safwat El-
Sherif, framkvæmdastjóri Þjóðar-
lýðræðisflokksins og náinn sam-
starfsmaður Mubaraks.

Mubarak sjálfur, sem orðinn er 
82 ára, hefur hins vegar ekki látið 
sjá sig frá því mótmælin hófust. 

Talið er að hann vilji láta son sinn, 
Gamal, taka við af sér í næstu for-
setakosningum, sem líklega verða 
haldnar í haust.

ElBaradei sagðist ekki slá hend-
inni á móti því að verða leiðtogi 
uppreisnar gegn Mubarak, ef hann 
yrði beðinn um það. ElBaradei er 
einn öflugasti talsmaður lýðræð-
isumbóta í Egyptalandi og hlaut 
friðarverðlaun Nóbels árið 2005 
fyrir framlag sitt til baráttunn-
ar gegn notkun kjarnorka í hern-
aðartilgangi. Hann er einkum tal-
inn njóta stuðnings millistéttanna 
í Egyptalandi, sem ekki er víst að 
dugi honum til forystu lýðræðis-
byltingar.

Það sem skipt getur sköpum um 
möguleika mótmælendanna til að 
hafa áhrif er að Bræðralag mús-
lima, stærsti stjórnarandstöðuhóp-
ur landsins, lýsti í gær yfir stuðn-
ingi við mótmælin. Búist er við 
fjölmennum mótmælum að loknum 
föstudagsbænastundum í moskum 
landsins í dag.

Órói er víða í löndum araba-
heimsins í kjölfar mótmælanna 
í Túnis. Fjölmenn mótmæli hafa 
verið í Jemen og víðar óttast leið-
togar um framtíð sína.

 gudsteinn@frettabladid.is

Stjórnin lofar viðræðum 
en alls engum breytingum
Mohammed ElBaradei tekur þátt í mótmælunum í Egyptalandi gegn Hosni Mubarak forseta. Bræðralag 
múslima hefur lýst yfir stuðningi við mótmælendur. Mubarak hefur ekki látið sjá sig og svarar engu.

MYND MUBARAKS RIFIN Mótmælendur eyðilögðu stóra mynd af Hosni Mubarak 
forseta í Alexandríu. NORDICPHOTOS/AFP

MOHAMMED 
ELBARADEI

hefur Hosni 
Mubarak hald-
ið fast um 

valdataumana í Egyptalandi.

30ár

AÐ LOKINNI AFHENDINGU Árni Páll Árnason og Hafdís Jónsdóttir lengst til hægri 
ásamt verðlaunahöfunum Birnu Einarsdóttur, Margréti Pálu Ólafsdóttur, Dóru Guð-
björtu Jónsdóttur og Aðalheiði Birgisdóttur. Lengst til vinstri er svo Linda Svanbergs-
dóttir frá Secret North, sem hlaut styrk til náms. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þrjár konur og einn banki fengu viðurkenningu frá Félagi kvenna í atvinnurekstri:

Fatahönnun Nikita þykir bera af 

SAMFÉLAGSMÁL Öryggismál á vist-
heimilum og sambýlum í borginni 
hafa verið tekin til endurskoðun-
ar samhliða flutningi á málefnum 
fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. 
Meðal þess sem er til athugunar er 
hvort rétt sé að hafa neyðarhnappa 
á slíkum heimilum.

Fréttablaðið sagði frá því í vik-
unni að barnshafandi starfskona 
á skammtímavistun fyrir fatlaða 
hefði orðið fyrir alvarlegri árás 
vistmanns um síðustu helgi. Hún 
var ein á næturvakt á heimilinu 
þar sem sjö manns gistu. Henni 

tókst að forða sér undan árásar-
manninum við illan leik og loka 
sig af í öðru herbergi í þann mund 

sem hann réðst á hana með stól.
Elfa Björk Ellertsdóttir, upp-

lýsingafulltrúi velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar, segir að 40 
nýir starfsstaðir bætist við verk-
svið borgarinnar með tilfærslunni. 
Nú sé verið að samþætta alla verk-
ferla sem til staðar voru hjá ríki og 
borg og við þá vinnu sé eðlilegt að 
fara í raun yfir þá frá grunni.

„Það er ýmislegt sem kemur 
þarna upp, til dæmis notkun örygg-
ishnappa,“ segir Elfa og ítrekar að 
mál sem þessi séu tekin mjög alvar-
lega. - sh

Verið er að endurskoða öryggismál á heimilum fyrir fatlaða:

Neyðarhnappar til athugunar

RÁÐHÚSIÐ Í REYKJAVÍK Málefni fatlaðra 
fluttust frá ríki til sveitarfélaga um ára-
mót. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Finnst þér rétt að tengja kjara-
viðræður við lagasetningu um 
sjávarútvegsmál?
Já 24,1
Nei 75,9

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er álitshnekkir að stjórnlaga-
þingsmálinu fyrir þjóðina?

Segðu þína skoðun á visir.is

MENNTUN „Heimili og skóli, lands-
samtök foreldra, krefjast þess 
að ríkisstjórn og sveitarfélög 
landsins tryggi gæði skólastarfs 
á öllum skólastigum á landinu 
og gangi ekki á lögbundin rétt-
indi skólabarna nú þegar skera á 
niður útgjöld hins opinbera.“

Þetta segir í ályktun sem Heim-
ili og skóli hafa sent frá sér vegna 
niðurskurðar í skólum landsins. 
Þá er kallað eftir „raunveru-
legu samráði“ við foreldra áður 
en teknar eru ákvarðanir um 
breytingar á skólastarfi. - óká

Foreldrar vilja samráð:

Tryggja verður 
gæði skólastarfs

KJÖRKASSINN
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afsláttur

Skráðu þig á póstlistann á www.netto.is
Mjódd - Salavegur - Hverafold - Akureyri - Höfn - Grindavík - Reykjanesbær

Tilboðin gilda  27. – 30. jan.  
eða meðan birgðir endast
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998kr/kg

áður 1.331 kr/kg

FRÁBÆR TILBOÐ Í NETTÓ – NÁLÆGT ÞÉR

Ódýrt fyrir heimiliðÓdýrt fyrir heimilið

KKKJÚKJJÚJÚKÚKKLLIINNGAGAAVÆVÆÆNNGGIRIR
HHOTOT EEÐÐA BBBBQ
FFRRYYSTSTTIIVVARARRA

398kr/pk.

áður 689 kr/pk.

GRÍRÍSÍSASAAMMÍNÍNÚTTUUSTSTTEIK
FFERERRSSK

1.139kr/kg

áður 1.898 kr/kg

 40%
afsláttur

 42%
afsláttur

 25%
afsláttur

25%
afsláttur

LLAAMMBBAALLÆRÆRRI
NINIIÐÐURURRSSAAGGAAÐ

SS OODS SÓSURHAHARARRWOWOOOODDS SSÓSÓSSURUR
TTiikkkaka MM laassaalala
SSwweeeet & SSoouur

MMaaanngogo CChuhututntneneey
SSaaaaag MM laassaalala 

MM daaddraraas 
KK ng Pouunng PoPo

KKorormrmma
HHoioi-i--SSiin

BBaalltiti

LLLAAXXAASTSTTEEIIKKUUR
FFFERSKAR MEÐ ROÐIERERRSSKAKARAR MEÐEÐ RROOÐI

ÞOÞORRRRARAABABAAKKKIKI
GGOOÐI

2.249kr/kg

áður 2.498 kr/kg

GULRÓFUR

 50%
afsláttur

99kr/kg

áður 198 kr/kg

1.162kr/pk.

áður 1.549 kr/pk.

 25%
afsláttur



8  28. janúar 2011  FÖSTUDAGUR

12. mars

23. júní

10. september

29. október

12. nóvember

Á morgun – 29. janúar Leiðsögn: Leiðsögumenn frá FÍ og 
kennarar námsbrautar í sjúkraþjálfun. 
Lagt af stað frá Leirtjörn kl. 11.15.

19. mars

7. apríl

10. apríl

14. maí

28. maí

12. febrúar

Með fróðleik í fararnesti
– gönguferðir Háskóla Íslands og Ferðafélags Íslands

Háskóli Íslands og Ferðafélag Íslands taka höndum saman og standa fyrir reglulegum 
gönguferðum á aldarafmælisári skólans. Reynsla og þekking leiðsögumanna Ferðafélagsins 
og kennara og vísindamanna háskólans blandast saman í áhuga   verðum gönguferðum um 
höfuðborgar    svæðið og nágrenni. Hver gönguferð tekur um 2 klukkustundir.

Aðrar gönguferðir á afmælisárinu

Sjá nánar í viðburðadagatali á www.hi.is

Gengið á Úlfarsfell

Þorpið í borginni – Árbæjarhverfi, 
vöxtur Reykjavíkur og myndun borgar

Fjaran – gósenland – gengið um 
fjörur á Álftanesi

Skólaganga – á slóðir menntunar og 
fræðslu í höfuðborginni

Hvers virði er náttúran?

Tugthúsmeistarinn, strípibúllur og 
fyrsti dómsalurinn

Goð og garpar í fornum heimildum

Plöntuskoðunarferð á Esjuna – 
hvað leynist undir yfirborðinu?

Tjörnin, lífríki og möguleikar

Jarðfræði Reykjavíkur

Byggingar og hugmyndafræði 
Guðjóns Samúelssonar

Fæðuhringurinn í miðborg Reykjavíkur – 
saga matar frá landnámi til okkar daga

TÆKNI Íslenska sprotafyrirtækið 
MindGames varð í desember fyrsta 
fyrirtækið í heiminum til að setja 
á markað forrit fyrir iphone, sem 
nýtir hugarorku notandans.

Forritið, sem er eins konar leik-
ur, nefnist Tug of Mind og notast 
við heilabylgjur notanda sem eru 
beislaðar með heilabylgjutæki sem 
situr á höfði líkt og heyrnartól. 

Takmarkið með leiknum er einn-
ig að ná einbeitingu og slökun. Spil-
ari tekur mynd af manneskju sem 
veldur honum streitu, til dæmis 
yfirmanni. Svo setur hann upp 
höfuðbúnaðinn, tengir við símann 

og horfir á myndina sem sýnir 
fyrst um sinn reiðilegan svip. Haldi 
spilari hins vegar ró sinni, verður 
myndin á skjánum smátt og smátt 
blíðari á svip og endar brosandi.

Mindgames hlaut nýverið styrki 
frá Tækniþróunarsjóði og iðnaðar-
ráðuneytinu og var einnig tilnefnt 
til Nýsköpunarverðlauna forseta 
Íslands, en sú tilnefning tengist 
næsta verkefni fyrirtækisins. Það 
er fjölspilunartölvuleikur fyrir 
Facebook, Gods and Mortals, sem 
er sá fyrsti sinnar tegundar þar 
sem stjórnað er með hugaraflinu 
einu saman.  - þj

Íslenskt sprotafyrirtæki í fremstu röð við gerð forrita sem nota hugarorku:

Beisla hugarorku fyrir iPhone

HUGARORKAN Starfsfólk Mindgames 
með heilabylgjutækið góða. Forrit fyrir-
tækisins, Tug of War, er hið fyrsta sinnar 
tegundar fyrir iphone. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

1. Hvað heitir Egyptalands-
forseti?

2. Hver hlaut íslensku mynd-
skreytiverðlaunin 2010?

3. Hvað heitir ameríska útgáf-
an af kvikmyndinni Reykjavík-
Rotterdam?

SVÖR

1. Hosni Mubarak. 2. Karl Jóhann Jóns-
son myndlistarmaður. 3. Contraband.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
ísi
U

EVRÓPUMÁL Mörkuð hefur verið 
„sú stefna, að breyta ekki íslenskri 
stjórnsýslu, eða lögum fyrr en 
fyrir liggur að aðildarsamningur 
hafi verið samþykktur í þjóðarat-
kvæðagreiðslu,“ segir í yfirlýsingu 
fulltrúa Íslands gagnvart ESB, sem 
flutt var á fjögurra daga löngum 
rýnifundi um landbúnaðarmál í 
Brussel í vikunni.

Á hinn bóginn munu stjórn-
völd sækja um Taiex-sérfræðiað-
stoð til að kynna sér landbúnaðar-
stjórnsýslu ESB-ríkja. Þannig 
geti íslenskir sérfræðingar greint 
íslenska stjórnsýslugetu og „teikn-
að upp“ landbúnaðargreiðslustofn-
un í takt við þær sem finnast ytra. 
Tekið er fram að einfaldra og hag-
kvæmra lausna verði leitað, en lög-
gjöf ESB geri ráð fyrir viðamikilli 
stjórnsýslu.

Bændasamtökin hafa lengst af 
haldið því fram að umsóknarferli 
Íslands sé réttnefnt aðlögunarferli 
en ekki umsóknarferli og gengu 
minnst fimm bréf milli þeirra 
og utanríkisráðherra um þetta á 
síðasta ári.

Formaður Bændasamtakanna, 

Haraldur Bene-
diktsson, segir 
að með þessari 
yfirlýsingu sé 
verið að „forðast 
að nefna hlut-
ina réttu nafni“. 
Enginn munur 
sé á undirbún-
ingi og aðlögun.

„Menn eiga 
bara að segja 

hlutina eins og þeir eru. Stjórnvöld 
verða að kannast við að þau eru að 
undirbúa sig fyrir aðild að Evrópu-
sambandinu. Þau eru að undirbúa 
breytingar með því að átta sig á 
hvað þurfi að gera. Það er aðlög-
un,“ segir Haraldur.

Samtökin séu ekki andsnúin 
aðlögun sem slíkri. „Við höfum 
aldrei sagt að það væri ekki gott 
að það væri aðlögun, ef menn bara 
vita hvað þeir eru að gera,“ segir 
hann. 

Sendinefnd ESB vill ekki tjá 
sig um þetta sem stendur og ekk-
ert hefur náðst í samningamenn 
Íslands í vikunni. 
 klemens@frettabladid.is

Ísland hyggst
ekki aðlagast
Íslensku landbúnaðarkerfi verður ekki breytt fyrr 
en að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB. 
Bændur segja undirbúning það sama og aðlögun.

HARALDUR 
BENEDIKTSSON

RÝNIFUNDI UM LANDBÚNAÐ LOKIÐ Stjórnvöld hyggjast ekki laga íslenska kerfið að 
kerfi ESB fyrr en að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Bændur segja að enginn munur 
sé á undirbúningi fyrir aðild að ESB og aðlögun að ESB. MYND/ÚR SAFNI

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur 
ómerkt dóm héraðsdóms yfir 
manni sem reyndi að smygla dýru 
Rolex-úri, fimm silkihálsbindum, 
tuttugu og einum silkihálsklút og 
leðurhandtösku í gegnum tollinn. 
Verðmæti góssins nam ríflega 
einni milljón króna. Tollgæslan 
fann varninginn við leit.

Hæstiréttur vísaði dómnum 
aftur heim í hérað, þar sem sak-
borningur kvaðst hafa verið 
ákærður fyrir tiltekið ákvæði 
tollalaga en dæmdur eftir öðru 
ákvæði. Hefði þetta komið niður á 
vörn sinni fyrir dómi. - jss

Hæstiréttur ómerkir dóm:

Silkibindin aft-
ur í héraðsdóm

VEISTU SVARIÐ?
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Meiri kraftur, 
meiri vellíðan.

Cheerios er er trefjaríkt, sykur lítið 
morgunkorn, unnið úr heilum 

höfrum, hlaðið kolvetnum, orku og uppbyggjandi 
hollustu. Í hverri skeið eru lífsnauðsynleg næringarefni,  
14 fjörefni og steinefni, og fyrirheit um aukinn kraft og 
meiri líkamlega vellíðan.

Mikilvægasta  
máltíð dagsins.

Rannsóknir sýna að þeir sem hefja 
daginn á að borða morgunmat 
ná betri árangri í námi og starfi og eiga auðveldara 
með að halda þyngdinni í skefjum en þeir sem sleppa 
morgunmatnum. Morgunverðurinn þarf samt ekki að 
vera margbrotinn eða flókinn málsverður. 
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UPPLÝSINGATÆKNI Nærri fjórðungur 
notar íslenskt viðmót Windows-
stýrikerfisins í tölvum, samkvæmt 
könnun Capacent Gallup fyrir 
Microsoft á Íslandi. Fyrir tveimur 
árum var hlutfallið 16,5 prósent.

Breytingin er öllu meiri þegar 
horft er til yngsta hópsins. Fyrir 
tveimur árum notuðu bara tvö 
prósent 16 til 24 ára ungmenna 
íslenskt viðmót. Núna gera það 11 
prósent.

Microsoft gefur í dag út íslenska 
þýðingu á skrifstofuhugbúnaðin-
um Office 2010, en notendur geta 

sótt sér hana að 
kostnaðarlausu 
á microsoft.is. 
Með í pakkan-
um er íslensk 
stafsetningar-
orðabók.

Halldór Jörg-
ensson, fram-
kvæmdastjóri 
Microsoft 
Íslandi, segir 
þýðinguna mikið 

og kostnaðarsamt verk. „Þetta eru 
mörg orð og mörg nýyrði,“ segir 
hann. Tíu ár séu síðan fyrsta 
íslenska þýðingin á Windows 
var afhent Birni Bjarnasyni, þá 
menntamálaráðherra. Nú sé hins 
vegar flestur hugbúnaður Micros-
oft fáanlegur á íslensku. „Og meira 
er á leiðinni því verið er að ljúka 
þýðingu á Windows Live-þjónust-
unum. Undir þær falla til dæmis 
MSN og Hotmail.“ 

Halldór segir ánægjulegt að sjá 
í könnun Capacent Gallup aukna 
notkun íslensks notendaviðmóts, 
en frá árinu 2008 hafi notkun á 
vinnustöðum farið úr 16 prósentum 

í 23 prósent. Þá hafi eins prósents 
aukning orðið á notkun heimila. 
Hann segir hins vegar 
koma á óvart að notk-
un íslenskrar þýð-
ingar Windows-
stýrikerfisins 
í skólum drag-
ist saman milli 
mælinga, fari 
úr 16 prósentum 
í tæp 12 prósent. 

„Ekki síst kemur 
þetta á óvart þar sem 
íslensk málstefna var 
samþykkt á Alþingi 2009, 
en í henni er kveðið á um 
að í lok árs 2012 skuli sem 
flestur tölvubúnaður í skól-
um vera með íslensku viðmóti,“ 
segir Halldór, en bendir um leið á 
að nýja könnunin nái í raun bara 
til ungmenna á framhaldsskóla-
aldri. „Staðan kann að vera betri 
í grunnskólum.“

Halldór bendir á að komið hafi 
fram í rannsókn á málskilningi 
barna að þau sem noti móðurmál 

sitt í tölvunni öðlist við það dýpri 
skilning á hugtökum og virkni. 
„Og í raun er þarna um tvöfaldan 

ávinning að ræða, því hugtaka-
skilningur sem næst með 

notkun móðurmálsins 
yfirfærist svo á ensk-

una ef börnin skipta 
yfir í það viðmót 

síðar. Það virkar 
hins vegar ekki 
í hina áttina,“ 
segir hann.

Einfalt er 
að breyta við-
móti hugbún-

aðarins þegar 
ný t t  t u ng u -

mál hefur verið 
sett upp og hægt að 

skipta fram og til baka eftir hent-
ugleikum. Halldór segir reynsluna 
sýna að best gangi að innleiða nýtt 
tungumál þegar notendur fái sjálf-
ir að ráða. „Til dæmis má benda á 
að flestir notendur Facebook hér 
á landi eru með íslenskt viðmót á 
síðunni.“  olikr@frettabladid.is

HALLDÓR 
JÖRGENSSON

Tvöfaldur ávinningur 
með íslensku viðmóti
Framhaldsskólar eru aftarlega á merinni í notkun hugbúnaðar með íslensku 
viðmóti. Í íslenskri málstefnu, sem samþykkt var á þingi, segir að notendaum-
hverfi í skólum skuli vera á íslensku. Íslensk útgáfa Office 2010 kemur út í dag.

Tungumálastillingar notenda Windows á Íslandi*
Hópar enskt viðmót  íslenskt viðmót
Allir 76,7%  23,3%
Karlar  85,0%  15,0%
Konur  67,0%  33,0%
16-24 ára  89,0%  11,0%
25-34 ára  89,0%  11,0%
35-44 ára  77,0%  23,0%
45-54 ára  72,0%  28,0%
55-75 ára  64,0%  36,0%
Stórhöfuðborgarsvæðið  78,5%  21,5%
Landsbyggðin  73,0%  27,0%

Heimild: Könnun Capacent Gallup fyrir 
Microsoft á íslandi í desember 2010.

DÝRAHALD „Skjöldur er fundinn og 
kominn í góðar hendur 
eftir mikla hrakninga,“ 
segir Gunnar Ólafsson, 
sem leitað hefur ákaft 
að hundinum Skildi, sem 
hann þurfti að láta frá sér 
vegna búferlaflutninga.

Fréttablaðið birti viðtal 
við Gunnar fyrr í mánuð-
inum, þar sem hann lýsti 
áhyggjum sínum af afdrif-
um hundsins. Gunnar hafði þá þurft 
að flytja í fjölbýli vegna örorku 
sinnar og þar var bannað að vera 
með hunda. Hann auglýsti eftir 

nýjum eiganda handa Skildi með 
því skilyrði að hann mætti hitta 

hundinn öðru hvoru enda 
eftirsjáin mikil. Karlmað-
ur svaraði auglýsingunni 
og fékk hundinn sam-
kvæmt þessu samkomu-
lagi. Þegar Gunnar fór að 
reyna að hafa samband 
við manninn virtist hann 
hafa gufað upp, sem olli 

ómældum áhyggjum af 
afdrifum Skjaldar. 

„Svo þegar þetta birtist í Frétta-
blaðinu stoppaði síminn hjá mér 
ekki,“ segir Gunnar. „Allir voru 
boðnir og búnir til að svipast um 
eftir Skildi og aðstoða mig við 

leitina að honum. Ég er öllu þessu 
fólki afskaplega þakklátur.“

Besta símtalið sem Gunnar fékk 
þó var frá fjölskyldu í Njarðvík-
um. Hjá henni var Skjöldur í góðu 
yfirlæti. Maðurinn sem upphaflega 
fékk hann auglýsti hann nokkru 
síðar gefins, að sögn Gunnars. 
Fólkið sem tók við Skildi þá ætlaði 
að láta svæfa hann þar sem hann 
var orðinn grindhoraður og illa til 
reika. Nágrannafjölskylda fólksins 
bað þá um að fá hundinn, sem nú 
er allur að hjarna við og taka gleði 
sína á ný. Hjá henni verður hann til 
frambúðar. - jss

FRÉTT FRÉTTABLAÐSINS Fjöldi fólks 
hringdi í Gunnar eftir fréttina í Frétta-
blaðinu og bauð fram hjálp sína.

Síminn stoppaði ekki eftir frétt í Fréttablaðinu um leit að hundinum Skildi:

Hundurinn fundinn eftir hrakninga
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DÝRAHALD „Hræddastur er ég um 

að eitthvað slæmt hafi komið fyrir 

hundinn.“
Þetta segir Gunnar Ólafsson, 

sem leitar nú ákaft að hundinum 

Skildi, sem hann þurfti að láta frá 

sér.
„Ég er öryrki og þurfti að flytja 

í íbúð í fjölbýli á höfuðborgar-

svæðinu þar sem hundahald er 

bannað,“ útskýrir Gunnar. Hann 

sá þann kost vænstan að finna gott 

heimili fyrir hundinn og auglýsti 

hann því á Barnalandi og Hvutt-

ar.net.
„Nokkrir svöruðu auglýsing-

unni og fólkið mitt sá um að velja 

Skildi gott heimili. Sá sem varð 

fyrir valinu sagðist eiga husky-

hund og væri búinn að ráða hunda-

þjálfara til að þjálfa þann hund og 

Skjöld.“
Loforð var gefið um að Gunn-

ar fengi að hitta Skjöld öðru 

hvoru, enda sér hann sárlega eftir 

honum. 
„Ég ákvað að gefa þessu tíma 

þannig að hann gæti aðlagast nýju 

heimili áður en hann sæi mig aftur,“ 

segir Gunnar. En þegar til átti að 

taka fannst nýi eigandinn hvergi. 

Hann hafði gefið upp nafnið Ástþór, 

tvö símanúmer, bæði í heimasíma 

og farsíma, og kvaðst búa í Elliða-

árdalnum. 
„Ég fór að reyna að hringja fyrir 

um það bil viku, en annað númerið 

var þá óvirkt og alltaf slökkt á hinum 

símanum,“ segir Gunnar.

Þá kannast enginn hjá HRFÍ við 

nafnið sem maðurinn gaf upp og eng-

inn hundaþjálfari sem Gunnar hefur 

rætt við segist hafa verið ráðinn til 

að þjálfa husky-hunda. Gunnar er 

hræddur um afdrif Skjaldar og vill 

jafnframt vara fólk við að láta dýr í 

hendur ókunnugra, nema að kynna 

sér hagi viðkomandi vel áður. - jss

Fyrrverandi eigandi hefur leitað hundsins síns, sem hann neyddist til að láta frá sér vegna breytinga á búsetu:

Hundurinn Skjöldur hvarf sporlaust

HUNDURINN SKJÖLDUR Þetta er Skjöld-

ur sem fyrrverandi eigandi hefur leitað 

að, en án árangurs. Síminn hjá Gunnari 

er 690-4000, hafi einhver séð Skjöld.

ds

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50
MEÐ HEIMI OG KOLLU
ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50

DÓMSMÁL Matfugl ehf. má ekki 
nota vörumerki sem nefnt hefur 
verið „fánaröndin“ á framleiðslu 
sína, samkvæmt dómi Hæstarétt-
ar. Fyrirtækið skal eyða öllum 
umbúðum, kynningarefni og 
öðrum munum og gögnum með 
merkinu.

Samband garðyrkjubænda 
hafði fengið vörumerkið skráð. 
Sambandið taldi að Matfugl notaði 
merki sem auðkenni á umbúðir 
fyrir lausfrystar kjúklingabring-
ur, sem væri svo líkt merki sínu 
að af því stafaði hætta á ruglingi. 
Héraðsdómur Reykjavíkur hafði 
dæmt að ekki væri hætta á rugl-
ingi og Matfugli væri því heimilt 
að nota merkið. Þeim dómi sneri 
Hæstiréttur við.  - jss

MATFUGL Vörumerkið sem tekist var á 
um.

Dæmt um „fánaröndina“:

Má ekki nota 
vörumerki

VIÐSKIPTI Alþjóðlega sjávarfrétta- og greiningar-
fyrirtækið Intrafish gagnrýnir harkalega viðræður 
og mögulega sölu Fjárfestingarsjóðs Íslands á erlendu 
verksmiðjuneti Icelandic Group til evrópska fjárfest-
ingarsjóðsins Triton.

Í nýjum pistli Tom Seaman, blaðamanns frétta-
stofu Intrafish, er orðspor Íslands sagt að veði, verði 
verksmiðjurnar seldar Triton án þess að opnað verði 
á viðræður við fleiri. Hann segir virktavinavæðingu 
og tengsl stjórnmála og viðskipta hafa verið til siðs 
á Íslandi fyrir hrunið 2008. „Og söluferli Icelandic 
Group virðist ekki vera af öðrum meiði.“

Seaman segir aðkomu Friðriks Jóhannssonar, fyrr-
verandi stjórnarformanns Icelandic Group, sem hafði 
milligöngu um tilboð Tritons, auka á tortryggni og 
ýta undir samsæriskenningar um söluferlið. 

Finnbogi Jónsson, framkvæmdastjóri Fjárfestingar-
sjóðs Íslands, hefur ítrekað vísað á bug sögusögnum 
um aðkomu Íslendinga að Triton, og segir sjóðinn 
sjálfráðan um með hverjum hann kjósi að vinna, 
gangi sala í gegn. Ágúst Einarsson, stjórnarformaður 
Fjárfestingarsjóðsins, hefur einnig sagt að enginn 
hafi boðið jafn vel og Triton og því hafi verið geng-
ið til viðræðna. Náist ekki samkomulag kunni nálg-

unin að verða önnur þegar frekari skref verði tekin 
í sölunni á verksmiðjustarfsemi Icelandic Group. 
Viðræðum við Triton á að ljúka í þessum mánuði. - óká

FÆRIBANDAVINNA Í verksmiðju Pickenpack, dótturfélags 
Icelandic Group í Þýskalandi.

Viðræður við Triton um kaup á eigum Icelandic Group sæta gagnrýni:

Aðstæður sem ýta undir sögusagnir

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt 
sex karlmenn í sex til níu mánaða 
fangelsi fyrir að hafa veist með 
ofbeldi að tveimur lögreglumönn-
um sem kvaddir voru í Hraunbæ í 
Reykjavík aðfaranótt 19. október 
2008. Þar með staðfesti Hæstirétt-
ur dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 
yfir sexmenningunum.

Lögreglumennirnir höfðu verið 
kvaddir til að stöðva hávaðasamt 
samkvæmi sem hinir dæmdu voru 
í. Þeir síðarnefndu réðust í sam-
einingu að tilefnislausu á lög-
reglumennina, sem hlutu varan-
lega áverka.  - jss

Hæstiréttur dæmir sex menn:

Í fangelsi eftir 
árás á lögreglu

JAPAN Eldgos hófst í fjallinu Shin-
moedake í Japan í gær. Íbúar í 
næsta nágrenni fjallsins þurftu 
að fara að heiman og öskulag 
dreifðist yfir götur og ræktar-
lönd.

Eldfjallafræðingar telja 
almennt litlar líkur á að þetta 
gos valdi miklu tjóni eða standi 
lengi. Engu að síður var gefin út 
viðvörun og fólk hvatt til að hafa 
varann á.

Eldfjallið Shinmoedake er 
einn af tuttugu tindum fjallsins 
Kirishima á eyjunni Kyushu, sem 
er ein af syðstu eyjum Japans. - gb

Eldgos í Japan:

Ösku dreifði 
yfir nágrennið

ÞYKKUR REYKJARMÖKKUR Íbúar fylgd-
ust grannt með þróun mála.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EKKI MANNESKJA Þótt þetta japanska 
vélmenni í Tókíó sé í mannsmynd og 
klætt í föt á það fátt annað sameiginlegt 
með fólkinu sem bjó það til.

NORDICPHOTOS/AFP

Höfuðkúpubraut mann
Ríkissaksóknari hefur ákært karlmann 
á þrítugsaldri fyrir að ráðast á mann 
og höfuðkúpubrjóta hann. Árásin 
átti sér stað að morgni nýársdags á 
þessu ári. Manninum er gefið að sök 
að hafa ráðist á manninn, sparkað 
ítrekað í höfuð hans og líkama. 
Fórnarlambið hlaut lífshættulegan 
höfuðáverka. Gerð er krafa um að 
árásarmaðurinn verði dæmdur til 
að greiða tæpar 2,5 milljónir króna í 
skaðabætur. 

DÓMSMÁL
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iðin tekur á taugarnar. Í desem-
ber var ég orðin mjög svartsýn 
á að ég fengi jákvætt svar en 
auðvitað vona ég það besta,“ 
segir Jussanam Da Silva, sem 
hefur lifað í óvissu undanfarna 

mánuði um hvort draumur hennar um að búa 
á Íslandi áfram muni rætast. 

„Frestur dómsmálaráðuneytisins til að 
svara því hvort ég fæ dvalarleyfi rennur út 
á föstudag [í dag, 28. janúar] þannig að ég 
fæ vonandi svar þá,“ segir Jussanam, sem 
missti dvalar- og atvinnuleyfi sitt þegar hún 
skildi að borði og sæng við íslenskan eigin-
mann sinn til tveggja ára. Umsókn hennar 
um atvinnuleyfi var synjað af Vinnumála-
stofnun og sömuleiðis synjaði Útlendinga-
stofnun umsókn hennar um dvalarleyfi. 
Báðir úrskurðir voru kærðir til ráðuneyta, 
sá fyrri til félagsmálaráðuneytisins og sá 
síðari til dómsmálaráðuneytisins, og Jussan-
am leyft að vera hér á landi þar til ráðuneyt-
in kveddu upp sinn dóm. „Ég og Jóhannes 
Eiríksson, lögfræðingurinn minn, teljum að 
það hafi verið ólöglegt að hafna umsókninni 
því að lögskilnaður var ekki genginn í gegn 
hjá mér og manninum mínum, og er reynd-
ar ekki enn,“ segir Jussanam, sem vonar 
að umsókn hennar hljóti náð fyrir augum 
embættismanna. „Svo erum við að undirbúa 
umsókn um ríkisborgararétt, bæði fyrir mig 
og dóttur mína sem býr hér líka.“

Langaði frá Brasilíu
En hvernig kom það til að brasilísk lista-
kona settist að á Íslandi? „Mig langaði til að 
flytja til Evrópu. Það er mjög erfitt að búa í 
Brasilíu, mikið af vandamálum í samfélag-
inu. Ég bjó í Ríó, sem er milljónaborg með 
mikilli fátækt. Íslenskur vinur minn benti 
mér á að leita fyrir mér á Íslandi og ég sló 
til og gerði það.“

Þetta var í ársbyrjun 2008 en um haust 
sama ár höfðu ástir tekist með Jussanam og 
vininum og þau gengu í hjónaband. Í sinni 
fyrstu heimsókn komst Jussanam að því að 
vinnu var að hafa á íslenskum frístunda-
heimilum, en hún hafði starfs-
reynslu af skapandi starfi með 
börnum og langaði að vinna við 
það hér á landi. „Ég hef skrifað 
fyrir börn og vann verkefni með 
börnum í skólum í Ríó,“ segir 
Jussanam, sem hefur yndi af því 
að vinna með börnum. „Ég var 
komin með tvö atvinnutilboð 
þegar ég fór aftur til Brasilíu og 
þegar ég svo flutti til Íslands hóf 
ég störf á Hlíðaskjóli, frístunda-
heimili Hlíðaskóla. Þar vann ég 
ýmiss konar skapandi verkefni 
með börnum og það gekk mjög 
vel,“ segir Jussanam, sem auk 
vinnunnar þar varð strax áber-
andi í íslensku tónlistarlífi.

Frábært tónlistarlíf
„Þegar ég kom til Íslands fyrst 
hitti ég Tómas R. Einarsson og 
við ákváðum að spila saman. 
Hann er minn tónlistarlegi guð-
faðir hér á landi,“ segir Juss-
anam, sem hefur spilað með 
mörgum íslenskum djasstón-
listarmönnum. „Bossanova, 
brasilíski djassinn, er mín tón-
list,“ segir Jussanam, sem hefur 
sungið víða á Íslandi. „Árið 2009 
tók ég þátt í öllum stóru menningarhátíð-
unum hér á landi. Ég hef starfað með svo 
mörgum frábærum tónlistarmönnum hér, 
Tómasi auðvitað en líka Hauki Gröndal, 

Ásgeiri Ásgeirssyni og Agnari Má Magnús-
syni svo einhverjir séu nefndir. Ég er mjög 
hrifin af íslensku tónlistarlífi og finnst það 
ótrúlega öflugt miðað við hve fáir búa hér,“ 
segir Jussanam, sem næstu laugardaga 
mun kom reglulega fram á Café Haítí með 

hljómsveitinni Afró-Kúba. 
Jussanam er lífleg og glaðleg 

þegar hún segir sögur af íslensk-
um vinum og félögum, en á þess-
um þremur árum sem liðin eru 
síðan hún kom hingað fyrst hefur 
hún aðlagast íslensku samfélagi 
vel. Tvítug dóttir hennar fluttist 
til hennar í desember 2009 og er 
að ljúka stúdentsprófi við Fjöl-
brautaskólann í Ármúla. „Hún 
vill alls ekki fara aftur til Bras-
ilíu, finnst svo gott að vera hér 
og á marga vini. Sama segi ég; 
samstarfsfólk mitt í Hlíðaskjóli 
er til dæmis mjög góðir vinir 
mínir og við hittumst síðast í 
gær,“ segir Jussanam, sem fékk 
mikinn stuðning frá starfsfólki 
ÍTR, sem rekur frístundaheim-
ilin, þegar umsókn hennar um 
atvinnuleyfi var hafnað. „Ég fékk 
bestu meðmæli og átti von á fast-
ráðningu. Vinnumálastofnun vís-
aði bara í atvinnuleysistölur, 7,5 
prósenta atvinnuleysi, en það eru 
bara tölur á blaði. Í sömu viku og 
ég þurfti að hætta þurfti að aug-
lýsa eftir fólki til starfa á mörgum 
frístundaheimilum.“

Gaman að vinna með börnum 
Jussanam hlakkar til að byrja aftur að 
starfa í Hlíðaskjóli, fái hún jákvæð svör um 
atvinnuleyfi. „Það er svo gaman að vinna 

með börnum. Vonandi bíður starfið mín,“ 
segir Jussanam og eftirgrennslan Frétta-
blaðsins leiðir í ljós að svo er.

„Mér líkar ótrúlega vel á Íslandi við fólk-
ið og samfélagið, það hefur allt gengið svo 
vel fyrir utan samskiptin við Útlendinga-
stofnun og Vinnumálastofnun,“ segir Juss-
anam og hlær. Alvörusvipur færist þó yfir 
þegar talið berst að síðustu mánuðum. „Ég 
hef alltaf verið mjög sjálfstæð, unnið fyrir 
mér síðan ég var átján ára, en ég hef ekki 
mátt vinna síðan í haust. Ég hef því haft úr 
litlu að moða og þurft að lifa á framlögum, 
ölmusu frá fólki. Það er niðurdrepandi and-
lega. Ég er fullfrísk manneskja sem langar 
að vinna og gæti verið með vinnu. Það er 
erfitt að vera í þessari stöðu.“

FÖSTUDAGSVIÐTALIÐföstudagur Jussanam da Silva tónlistarkona 

Niðurdrepandi að lifa á ölmusu
Síðustu mánuðir hafa verið erfiðir fyrir Jussanam Da Silva. Í marga mánuði hefur hún beðið eftir því að fá svar um atvinnu- og 
dvalarleyfi á Íslandi og hefur því þurft að framfleyta sér með aðstoð velgjörðarmanna. Hún sagði Sigríði Björgu Tómasdóttur frá 
lífinu á Íslandi, draumavinnunni á frístundaheimilinu Hlíðaskjóli og tónlistaráhuganum.

Ásgerður Bergsdóttir var yfirmaður Jussanam í 
Hlíðaskjóli. Hún segir Jussanam strax hafa náð 
til barnanna á frístundaheimilinu, þrátt fyrir að 
tala ekki íslensku. „Hún hefur sett upp jólaleik-
rit og sumarleikrit með börnunum og þetta 
skarð hefur ekki verið fyllt,“ segir Ásgerður og 
bætir við að ekki sé hlaupið að því að ráða 
hæft fólk til framtíðarstarfa á frístundaheim-
ilinum, þó að það gangi betur nú en fyrir 
kreppu. „Við réðum manneskju til tímabund-
innar afleysingar fyrir Jussanam,“ segir Ásgerð-
ur, sem reyndar er í fæðingarorlofi en hefur 
fylgst vel með framvindu mála Jussanam.

Bíða eftir Jussanam

Ásthildur Kjartansdóttir kvikmyndagerðar-
kona las um mál Jussanam í fréttum í haust 
og fékk áhuga á að vita meira. „Ég hringdi í 
hana og ræddi málin og úr varð að ég ákvað 
að gera heimildarmynd um hana, líf hennar 
hér og málareksturinn í kringum umsókn 
hennar um atvinnu- og dvalarleyfi. Ég hef 
fengið að fylgja henni eftir og svo hef ég líka 
tekið viðtöl við fólk sem hún þekkir til að 
taka alla fleti á lífi hennar,“ segir Ásthildur, 
sem á að baki nokkrar heimildarmyndir, 
meðal annars um listakonuna Rósku og Ernu 
Ómarsdóttur dansara. 

Gerir heimildarmynd um Jussanam

JUSSANAM OG TÓMAS R. EINARSSON Verið var að 
mynda Jussanam og Tómas R. Einarsson fyrir heim-

ildarmynd um Jussanam í vikunni. Jussanam er 
Tómasi mjög þakklát fyrir að hafa kynnt hana fyrir 

íslensku tónlistarlífi þegar hún kom hingað fyrst. 

JUSSANAM DA SILVA Bíður eftir svörum um framtíð sína á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ég hef því 
haft úr litlu 
að moða 
og þurft 
að lifa á 
framlögum, 
ölmusu frá 
fólki. Það er 
niðurdrep-
andi and-
lega.



COLUMBIA 
NEWTON RIDGE
GÖNGUSKÓR 
DÖMU OG HERRA
VERÐ KR.

12.990
ÁÐUR 27.990

AF DIDRIKSON
BARNAREGNGÖLLUM

30 % 
AFSLÁTTUR

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

RISA
ÚTSÖLULOK

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

20–80 % 
AFSLÁTTUR AF 
ÚTIVISTARFATNAÐI
FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA

ÚTSÖLULOK
LAUGARDAGINN

29. janúar

 ALLT AÐ 

80%   
 
AFSLÁTTUR

AF SÉRVÖLDUM 
COLUMBIA ÚLPUM 
OG BUXUM FYRIR 
DÖMUR OG HERRA

50% 
AFSLÁTTUR

DEVOLD ACTIVE
XS–XXL 
DÖMU OG HERRA
VERÐ KR.

7.540
ÁÐUR 9.490

AF DEVOLD 
ULLARVÖRUM

AF ÖLLUM SKÓM

20 % 
AFSLÁTTUR

50 % 
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM 
BARNASTÍGVÉLUM

30–50 % 
AFSLÁTTUR

CONWAY 
KULDASKÓR
VERÐ KR.

3.990
ÁÐUR 6.799

30–80 % 
AFSLÁTTUR

COLUMBIA SKÓR
BARNA OG UNGLINGA 
VERÐ KR.

7.495
ÁÐUR 14.990

NÝ 
SENDING

TAKMARKAÐ 
MAGN

CONWAY GÖNGUSKÓR 
DÖMU OG HERRA
VERÐ KR.

9.990
ÁÐUR 15.990

LOOP YELLOW LINE 
FLUGUSTÖNG
VERÐ KR.

27.495
ÁÐUR 54.990

ELLINGSEN

VERÐ FRÁ KR.

4.893
ÁÐUR 6.990

AF SÉRVÖLDUM 
COLUMBIA 
ÚTIVISTARFATNAÐI 
FYRIR BÖRN OG 
UNGLINGA 
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ÞARF AÐEINS
AÐ HITA !

á aðeins

Bónus tilbúið pizzadeig 400g KNORR GOURMET SÚPUR
BLÓMKÁL/BROKKÓLÍSÚPA, SVEPPASÚPA,

GÚLLASSÚPA, ÍTÖLSK MINESTRONE
OG HUMAR/RÆKJUSÚPA 

MOUNTAIN DEW 500ml COKE ZERO DÓS 33 CLEGILS ORKA 500ml
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FRÁ DEGI TIL DAGS
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HALLDÓR

Þegar sonur minn var að hefja grunn-
skólagöngu hélt skólastjórinn í skól-

anum hans mikla ræðu eins og venjan er. 
Ég er ekkert sérstaklega góður að hlusta á 
ræður, fer oftast að láta hugann 
reika ef ræðan dregst á langinn. 
Hins vegar tók ég eftir því að 
eitt af því sem skólastjórinn var 
stoltur af var sú staðreynd að 
skólinn var móðurskóli drengja 
í Reykjavík. Ég hef lengi haft 
áhuga á stöðu drengja í grunn- 
og leikskólum svo mér þótti þetta 
áhugavert. Þegar skólastjórinn 
hafði lokið við ræðuna gaf hún 
færi á spurningum. Ég greip 
tækifærið og spurði hve margir 
karlkennarar störfuðu við skól-
ann. Skólastjórinn var hálfvand-
ræðaleg þegar hún svaraði „enginn“. 

Það er ekki konum að kenna hve fáir 
karlmenn kjósa að vera kennarar og 
þegar ég segi kennarar meina ég bæði 
leik- og grunnskólakennarar. Það er því 
skrítna samfélagi sem við höfum skapað 
að kenna. Við búum í samfélagi þar sem 
ekki er borin virðing fyrir kennarastarf-
inu. Það sjá allir kennarar svart á hvítu 
hver einustu mánaðamót. Hvers vegna 
kjarabarátta kennara hefur skilað svo 

litlum árangri er mér hulin ráðgáta. Ég 
velti því líka fyrir mér hvers vegna það 
eru frekar karlmenn sem láta ekki bjóða 
sér léleg kjör kennarastarfsins.

Nýtt Ísland var slagorð sem 
sást oft á prenti fyrstu árin eftir 
hið margfræga hrun. Ég var 
bjartsýnn á að í nýju Íslandi 
væru kennarar virðingarverð 
stétt og samfélagið sýndi það í 
orði og á borði. Við erum hins 
vegar ekkert byrjuð á að byggja 
upp nýtt Ísland. Við erum að 
mestu leyti ennþá að hjakka í 
sama farinu. Það er samt aldrei 
of seint að byrja. Ef við viljum 
í alvöru að hæfasta fólkið sé að 
vinna með það sem við köllum á 
tyllidögum „það dýrmætasta sem 

við eigum“ þurfum við að forgangsraða 
öðruvísi.

Kæra samfélag þessa stórkostlega 
lands. Drengir og stúlkur eiga rétt á því 
að hafa kennara af báðum kynjum. Það 
er ekki jafnrétti ef fjölgun karlkennara 
verður til þess að laun kennara hækki. 
Við vitum hins vegar að við erum á réttri 
leið ef kvennastétt nær það miklum kjara-
bótum að karlmönnum fjölgar í faginu.

Spáið aðeins í það. 

Léttur jafn réttur
Öðlingurinn

Haraldur F. 
Gíslason
leikskólakennari  

Drengir og 
stúlkur eiga 
rétt á því að 
hafa kennara 
af báðum 
kynjum.

Bragðgott tyggjó
með 100% náttúrulega
sætuefninu Xylitol sem
stuðlar að betri tannheilsu

SprySpry TYGGJÓ

100%
Xylitol
100%
Xylitol

Fyrir alla sem vilja forðast
sykur í matvælum!

Xylitol er ekki aðeins bragðgott sætuefni heldur stuðlar það
hreinlega að betri tannheilsu! Heilbrigðissamtök víða um heim
mæla eindregið með Xylitoli sem sætuefni í tyggigúmmí.

Brosum og verum hraust!

Fæst í heilsubúðum & apótekum

Allt að
Gróa Jóhannesdóttir, læknir á 
Akureyri, er ekki hress með ríkis-
stjórnina. Í erindi á Læknadögum 
sagði hún, samkvæmt mbl.is, að 
breytingastjórnun, mannauðsstjórn-
un og forystustjórnun hefðu brugðist 
hjá ríkisstjórnininni, gegnsæi við 
ákvarðanatökur væri ekki nægjanlegt 
og skortur væri á faglegum vinnu-
brögðum í stjórnkerfinu. Að hennar 
mati þarf miklu betri stefnumótun 
og framtíðarsýn enda einkennir 
stefnuleysi aðkomu stjórnvalda að 
heilbrigðismálum. Meðalstjórnar-
andstöðuþingmaður hefði ekki 
orðað þetta betur.

Óhjákvæmilegt
Eins og stórfyrirtæki sæmir lætur 
Eimskipafélagið sig velferð starfs-
fólks síns varða. Sagt var í fréttum 
frá uppsögnum þriggja þerna á 
Herjólfi. Þeim var gert að vinna 

meira fyrir óbreytt kaup en 
vildu ekki una því og 

voru því reknar. Í 
yfirlýsingu segir 
Eimskip að 
óhjákvæmilegt 

hafi verið 
að segja 
þeim upp.

Gangi ykkur vel
Eimskip tekur líka fram að þeim 
hafi verið sagt upp með kjarasamn-
ingsbundnum fyrirvara. Félagið hafi 
enda ávallt lagt sig fram um að virða 
ákvæði kjarasamninga. Að því sögðu 

kveðst Eimskip ekki munu ræða 
frekar um störf einstakra 

starfsmanna og óskar 
þernunum þremur vel-
farnaðar í framtíðinni. 

Þær ganga eflaust 
frá borði fullar þakk-
lætis fyrir þær góðu 
óskir. 
 bjorn@frettabladid.isÞ

að eru út af fyrir sig engin ný tíðindi að ófremdarástand 
sé í fangelsismálum á Íslandi. Undanfarið hefur hins 
vegar keyrt um þverbak, eins og Fréttablaðið hefur sagt 
frá í vikunni. 

165 afplánunarfangar eru vistaðir í 150 plássum í fang-
elsum landsins. Tvímennt er í afplánunarklefum. Gæsluvarðhalds-
föngum fer fjölgandi og stundum er ekki pláss fyrir þá í fangels-

unum, heldur þarf að geyma þá á 
lögreglustöðvum. Það gerist oft 
í viku að fresta þarf afplánun 
manna sem hafa verið boðaðir 
með löngum fyrirvara til að sitja 
af sér refsingu. Dæmi eru um að 
menn hafi mætt til afplánunar en 
verið vísað frá. Yfir 300 manns 
eru á boðunarlista Fangelsis-

málastofnunar; hafa fengið dóm en ekki tækifæri til að sitja hann 
af sér. Sumir fangar sitja af sér dóma í ólöglegu og heilsuspill-
andi húsnæði, sem alþjóðlegar eftirlitsnefndir með ómannúðlegri 
meðferð á föngum hafa dæmt óhæft og er á undanþágu frá Heil-
brigðiseftirlitinu. Vegna þess að ekkert gæzluvarðhaldsfangelsi 
er í Reykjavík, þarf lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að aka með 
gæzluvarðhaldsfanga 120 kílómetra leið frá Eyrarbakka og aftur 
til baka til að færa þá til yfirheyrslu. 

Í meira en hálfa öld, eða frá 1960, hefur nýtt fangelsi í Reykjavík 
verið á teikniborðinu. Teikningarnar eru reyndar orðnar allmargar, 
því að hringlandinn í málinu hefur verið með ólíkindum. Nú hillir 
loksins undir að nýtt fangelsi verði byggt; innanríkisráðherrann 
hefur boðað að framkvæmdir við fangelsi á Hólmsheiði hefjist á 
þessu ári.

Á þessari hálfu öld hafa risið alls konar byggingar á vegum 
ríkisins, sem hafa mun minna með grundvallarhlutverk þess að 
gera þótt margar séu þær miklu stærri, íburðarmeiri og dýrari en 
nýtt fangelsi. Það hlutverk ríkisins sem menn deila sízt um er að 
halda uppi lögum og reglu, tryggja öryggi borgaranna og að þeir 
sem ógna því séu teknir úr umferð og fái makleg málagjöld.

Ástandið í fangelsismálum hefur brotið gegn rétti fórnarlamba 
afbrota og réttarvitund almennings, með því að menn sem hafa 
hlotið fangelsisdóm hafa gengið lausir misserum og jafnvel árum 
saman áður en þeir hafa loksins verið boðaðir í afplánun. Um leið 
er ástandið brot á mannréttindum þeirra sem hafa verið dæmdir 
til fangelsisvistar. Í sumum tilfellum er aðbúnaður þeirra ekki boð-
legur og það er sömuleiðis mannréttindabrot þegar mönnum, sem 
hafa jafnvel verið komnir á beinu brautina eftir að hafa snúið baki 
við glæpum, búnir að stofna fjölskyldu og fá vinnu, er löngu eftir 
að dómur gekk kippt inn í afplánun.

Bygging nýs fangelsis er því bæði réttlætis- og mannréttindamál. 
Þegar umfang vandans er haft í huga (300 manna boðunarlisti) og 
að plássin 28 í Hegningarhúsinu og í Kópavogi verða aflögð um leið 
og 56 pláss á Hólmsheiði komast í gagnið, blasir í raun við að ekki 
er nóg að gert. Í réttarríki þurfa fangelsismálin að vera í lagi.

Bygging fangelsis er réttlætis- og mannréttindamál.

Hálfrar aldar 
vandræðagangur

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Ef eitthvert okkar heyrði að 
Hæstiréttur í Fjarlægistan 

hefði ógilt einhverjar kosningar 
þar í landi mundum við draga af 
því þá ályktun að Fjarlægistan 
væri kannski ekki algjört tipp-
topp ríki en að þar væru alla 
vega dómstólar sem ekki væru 
háðir sitjandi stjórnvöldum. 
Skoðun okkar á lýðræðinu í Fjar-
lægistan myndi samt mótast 
mjög af því sem gerðist næst. 
Ef ákveðið væri að hunsa niður-
stöðu dómsins eða blása kosning-
arnar af myndum við setja stórt 
spurningarmerki við lýðræðið í 
þessu ímyndaða ríki. Eðlilegast 
þætti okkur að kosið yrði aftur.

Dómur Hæstaréttar
Nú hefur Hæstiréttur ógilt 
kosningar til stjórnlagaþings. 
Ýmislegt í þeim dómi er umdeil-
anlegt. Þeir kjörklefar sem not-
aðir voru í kosningunum voru 
nákvæmlega eins og þeir kjör-
klefar sem notast er við í löndun-
um í kringum okkur, og ekki er 
efast um að þær kosningar séu 
leynilegar. Hæstiréttur finnur 
að því að einhver hefði getað 
staðið bak við kjósanda og fylgst 
með hvernig hann kaus. Hæsti-
réttur finnur að því að ekki hafi 
mátt brjóta kjörseðlana saman. 
Hæstiréttur finnur að því að 
notaðir hafi verið plastkassar 
við kosninguna og að hægt hefði 
verið að brjóta þá í sundur og 
lesa kjörseðla. Hæstiréttur 
finnur að því að menn hefðu 
getað skrifað niður í hvaða röð 
menn kusu og síðan hugsanlega 
reiknað út hver kaus hvað.

Hæstiréttur virðist hafa þá 
skoðun að lýðræðisleiki kosning-
anna sé að stórum hluta tryggð-
ur með lásum, innsiglum, efna-
notkun og blaðabroti.

Það skal ekki gera lítið úr þörf 
þess að fara að lögum. En það 
má líka opna trékassa og troða í 
þá seðlum, sé viljinn fyrir hendi. 
Löng og sterk lýðræðishefð hér 
á landi er nefnilega sterkasta 
trygging okkar gegn kosninga-
misferli, ekki aðeins þær laga-
tæknilegu hefðir sem myndast 
hafa.

Einu atriði í dómnum má vera 
sammála, en það er að rangt hafi 
verið að gefa hvorki fulltrúum 
frambjóðenda né óháðum aðilum 
færi á að vera viðstaddir taln-
inguna. Þótt slíkt geti verið tor-
framkvæmanlegt sökum fjölda 
frambjóðenda er leynd í talningu 

tortryggileg í eðli sínu, og því 
eðlilegt að bjóða upp á slíkt. Var 
þetta nóg til að ógilda kosning-
una? Ekki að mínu viti, en það 
var ekki mitt að dæma.

Hvað myndi lýðræðisríki gera?
Auðvitað er það grautfúlt fyrir 
okkur sem náðum upprunalega 
kjöri á þetta stjórnlagaþing að 
Hæstiréttur hafi dæmt kosning-
arnar ógildar.

Allir höfðu gert einhverjar 
áætlanir sem nú raskast. Auð-
vitað væri það þægilegast fyrir 
okkur að þingið myndi einfald-
lega hunsa niðurstöðu Hæsta-
réttar og velja okkur samt. En 
þetta snýst ekki um þægindi 
okkar eða útgjöld ríkisins. Þetta 
snýst um trúverðugleika Íslands 
sem lýðræðisríkis.

Að hunsa niðurstöðu dómsins 
og þingskipa stjórnlagaþingið 
væri kannski löglegt en það væri 
rugl. Af sama meiði eru hug-
myndir margra um að blása 
stjórnlagaþingið af. Auðvitað 
væri það löglegt en það væri samt 
algjört rugl. Samkvæmt lögum á 
að halda stjórnlagaþing. Er rétt 
að fella burt lög vegna þess að 
ekki var rétt eftir þeim farið?

Vinir hins óbreytta ástands
Víglínurnar um stjórnlagaþing-
ið eru þær sömu og áður. Fyrir 
suma var stjórnlagaþingið mesta 
nauðsyn, aðrir fundu því allt til 
foráttu.

Dómur Hæstaréttar bætir ein-
faldlega engu við þá umræðu 
sem átti sér stað á sínum tíma. 
Hann fjallar um gildi kosning-
anna, ekki um nauðsyn þess að 
halda stjórnlagaþing.

Vinahópurinn sem hæddi, 
kærði og dæmdi kosningarnar 
ógildar hlýtur að gera sér grein 
fyrir að eina rökrétta afleiðing 
slíkrar ógildingar er að laga þá 
annmarka sem á framkvæmdinni 
voru, og endurtaka síðan kosn-
ingarnar. Ýmislegs annars mega 
menn krefjast, en þær kröfur eru 
dómnum óviðkomandi.

Aðeins einn kostur
Alls vegna þarf að kjósa aftur. 
Dóma þarf að virða. Og það má 
heldur ekki vera þannig að menn 
geti náð sínu fram í lýðræðisleg-
um kosningum með því að hvetja 
kjósendur til að sniðganga kosn-
ingarnar og kæra síðan niður-
stöðurnar. Það verður að skapa 
það fordæmi að eina afleiðing 
sigurs í kosningakæru sé end-
urteknar kosningar. Þeir sem 
vilja ekki breytingar á stjórn-
arskránni þurfa einfaldlega að 
bjóða sig fram og afla sér fylgis. 
Það er rétta leiðin.

Við kjósum aftur. Og ef ein-
hver klúðrar því líka, þá kjósum 
við bara aftur.

Hvað nú?
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Í DAG

AF NETINU

Fyrsta skref að tvöföldu kerfi
Tíminn sem foreldrar hafa fyrir börnin er oftast á foreldranna forsendum og sem kemur gleggst í ljós þegar um 
veikindi barnanna er að ræða. Þrýstingur er mikill á foreldra að mæta í vinnu á daginn og því oft heppilegast að fara 
með börnin til læknis á kvöldin eftir vinnu. Jafnvel heilsugæslan hefur orðið að taka þátt í þessum leik í stað þess að 
tryggja barni samband við sinn lækni á daginn eins og alþjóðlegar leiðbeiningar gera ráð fyrir að sé barninu fyrir bestu 
og sem er best fær um að annast eftirfylgd og fræðslu. Það er líka löngu ljóst að ekki hefur verið nóg gert til að styrkja 
sálfræðihjálp og félagsráðgjöf á heilsugæslustöðvunum. [...]

Sala á heilbrigðisþjónustu fyrir útlendinga á ýmsum sérsviðum læknisfræðinnar er sennilega fyrsta skrefið að tekið 
verði upp tvöfalt heilbrigðiskerfi hér á landi enda hugmyndin að landinn geti einnig keypt þjónustuna. Byrjað verður 
á liðskiptaígræðslum og tannígræðslum. Þeir efnameiri geta þá væntanlega keypt sína heilbrigðisþjónustu beint og 
fengið þjónustu á undan öðrum. Að sama skapi er hætt við að opinber þjónusta rýrni og verði ekki samkeppnishæf 
í sérgreinum sem þegar eru undirmannaðar. Sama á sér stað í frumheilsugæslunni í dag þegar einkafyrirtæki bjóða 
upp á tækifærislausnir sem þeim hentar hverju sinni í samkeppni við sjálfa Heilsugæsluna, starfsemi sem byggir á 
allt öðrum lögmálum. Þegar markaðslögmálin verða látin ráða í heilbrigðisþjónustunni þarf auðvitað að skilgreina 
velferðarþjónustuna upp á nýtt á Íslandi.
Visir.is Vilhjálmur Ari Arason

ÓÁNÆGÐIR
2,7% 

HVORKI NÉ
6,8% 

Samkvæmt nýrri þjónustukönnun eru 
meira en 90% viðskiptavina okkar ánægðir 
með þjónustuna.

Komdu við í útibúum okkar eða hringdu 
og kannaðu hvers vegna viðskiptavinir 
okkar eru svona ánægðir.

DÆMI UM UMMÆLI
ÚR ÞJÓNUSTUKÖNNUNINNI

„Fólkið er frábært og yndislegt.“

„Mæli með ykkur og veit að sumt af 
mínu fólki hefur komið til ykkar.“

„Æðisleg þjónusta.“

„MP er frábær banki. Takk fyrir mig.“

VIÐSKIPTAVINA 
ÁNÆGÐIR 

Þjónustukönnunin var gerð af Capacent fyrir MP banka í september Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is
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Eitt mikilvægasta verkefni stjórn-
málanna á þessu ári er að koma 

atvinnusköpun í gang og vinna 
bug á atvinnuleysi. Það er sérstakt 
áhyggjuefni hve fjölmennur hópur 
ungs fólks er án atvinnu og þá eink-
um hve langtíma atvinnuleysi er 
mikið í þessum hópi. Atvinnuleysi 
meðal ungs fólks á aldrinum 16-24 
ára mældist 15,2% á síðasta árs-
fjórðungi 2010 samkvæmt mæling-
um Hagstofu Íslands. Tölur Vinnu-
málastofnunar frá október 2010 
sýna að 76% ungra atvinnuleitenda 
á aldrinum 16-25 ára eru einungis 
með grunnskólapróf. Það er því eng-
inn vafi að lausnin á atvinnuvanda 
ungs fólks á Íslandi er menntun. 
Því miður er niðurskurðarkrafan 
í menntakerfinu, eins og á öðrum 
sviðum almannaþjónustunnar slík 
að framhaldsskólar þurfa að neita 
hundruðum ungmenna um skólavist. 
Á síðastliðnu hausti höfnuðu fram-
haldsskólar umsóknum á fimmta 
hundrað einstaklinga um skólavist. 
Við svo búið má ekki una.

Tölur Vinnumálastofnunar frá 
desember 2010 sýna að 1112 ein-
staklingar eða tæp 40% atvinnu-
leitenda á aldrinum 16-25 ára hafa 
verið án atvinnu í hálft ár sem er sú 
viðmiðun sem notuð er til að skil-
greina langtíma atvinnuleysi. Þar af 
hafa 599 eða 54% verið án atvinnu 
lengur en í heilt ár. Þetta er mikið 
áhyggjuefni því erlendar rannsókn-
ir sýna að ungt fólk er sérstak-
lega viðkvæmt fyrir afleiðingum 
langtímaatvinnuleysis.  

 Hátt hlutfall ungra atvinnuleit-

enda með litla formlega menntun 
er því samfélagsvandi sem kallar á 
skjótar aðgerðir. Enginn vafi er á 
því að árangursríkasta leiðin er sú 
að bæta menntun þessara einstakl-
inga sem í hlut eiga, sú leið er lík-
legust til að styrkja stöðu þeirra á 
vinnumarkaði til lengri tíma litið.

Ég hef nú lagt fram á Alþingi 
ásamt fimmtán þingmönnum allra 
þingflokka, tillögu til þingsályktun 
þar sem forsætisráðherra er falið 
að stýra mótun aðgerðaáætlunar í 
samráði við aðila vinnumarkaðar-
ins, fræðsluaðila og fleiri sem hafi 
þann þríþætta tilgang að vinna bug 
á langtíma atvinnuleysi meðal ungs 
fólks, efla iðn- og tæknimenntun í 

samfélaginu og mæta þörf helstu 
vaxtargreina atvinnulífsins fyrir 
vinnuafl með slíka menntun. Lögð 
verði áhersla á að bjóða ungum 
atvinnuleitendum fjölbreytt úrræði 
til menntunar, starfsmennta og 
starfsþjálfunar í iðn-, raun- og 
tæknigreinum. Það er mikilvægt 
að hafa í huga að vandinn verður 
ekki leystur á einni nóttu eða með 
því að fella alla í sama mót. Mikil-
vægt er að skapa margvísleg tæki-
færi, innan framhaldsskóla, í iðn- og 
tækniskólum, frumgreinadeildum, 
háskólum og með starfsþjálfun og 
starfsmenntaúrræðum í samstarfi 
við aðila vinnumarkaðarins. Þá 
þarf að takast á við fordóma gegn 

iðn- og tæknimenntun, sem hafa átt 
sinn þátt í því að allur þorri fram-
haldsskólanema velur bóknám, þó 
hæfileikar þeirra standi í mörgum 
tilvikum frekar til náms í verkleg-
um greinum. Staðreyndin er sú að 
flest helstu nýsköpunarfyrirtæki 
landsins, sem nú eru í hvað örust-
um vexti bjóða eftirsóknarverð 
störf fyrir fólk með iðn- og tækni-
menntun. Til að örva nemendur til 
dáða verður sérstök áhersla lögð á 
að gera samninga við fyrirtæki um 
að bjóða þeim atvinnuleitendum 
sem ná árangri og ljúka námi, störf 
að námi loknu. 

Það er þversagnakennt að á sama 
tíma og atvinnuleysi er í sögulegu 
hámarki þá er umtalsverður skort-
ur á tilteknu vinnuafli, þ.e. fólki 
með iðn- og tæknimenntun. Þetta 
kemur vel fram í nýrri könnun Sam-
taka iðnaðarins en meðal þeirra 200 
iðnfyrirtækja sem þátt tóku í könn-
uninni kom fram þörf fyrir 11,05% 
fjölgun tæknimenntaðs háskóla-
fólks og 10,65% fjölgun starfsfólks 
með iðn- og starfsmenntun á næstu 
12 mánuðum. 

Sömu skilaboð hafa borist frá 
hugverkaiðnaðinum, einum helsta 
vaxtargeira íslensks atvinnulífs um 
þessar mundir. Sá geiri skapar nú 
atvinnu fyrir um 10 þúsund manns 
hér á landi en engu að síður er talið 
að þörfin fyrir nýtt starfsfólk með 
iðn- og tæknimenntun geti svarað 
til þúsund starfa á ári. Mikilvægt 
er að stjórnvöld bregðist hratt við 
þessari mannaflaþörf með mark-
vissum aðgerðum ella er hætt við 
því að stærstu fyrirtækin í hug-
verkaiðnaði þurfi að taka út sinn 
vöxt erlendis. Sú þróun er þegar 
hafin og því mikilvægt að stjórnvöld 
grípi nú þegar til mótvægisaðgerða 
til að efla vöxt atvinnugreinarinn-
ar innnanlands og skapa verðmæt 
störf fyrir landsmenn.

Menntun gegn atvinnuleysi
Atvinnusköpun

Skúli Helgason
formaður 
menntamálanefndar 
Alþingis

Hátt hlutfall 
ungra atvinnu-

leitenda með litla form-
lega menntun er því 
samfélags vandi sem 
kallar á skjótar aðgerðir.

Samkvæmt íslensku stjórnar-
skránni er bara ein leið til að 

gera á henni breytingar. Hún er sú 
að Alþingi samþykki slíkar breyt-
ingar tvisvar, með þingkosningum 
á milli. Í kjölfar búsáhaldabylting-
arinnar var gerð tillaga á Alþingi 
um breytingu á stjórnarskrá sem 
átti að tryggja aðkomu þjóðkjörins 
stjórnlagaþings að samningu nýrr-
ar stjórnarskrár. Vegna málþófs í 
þinginu náðist ekki að samþykkja 
hana. 

Afleiðing þess að við búum við 
óbreytt ákvæði um breytingar á 
stjórnarskrá er að Alþingi hefur 
bæði rétt og skyldu til að fjalla 
efnislega um slíkar breytingar. 
Það getur valið um ólíkar leiðir til 
að undirbúa breytingar á stjórnar-
skrá, en það getur ekki afsalað sér 
þeirri ábyrgð sem stjórnarskráin 
leggur því á herðar. Ýmsar leið-
ir hafa verið farnar til að undir-
búa stjórnarskrárbreytingar, þar á 
meðal skipun stjórnarskrárnefnda. 
Þótt breytingar hafi verið gerðar 
á stjórnarskránni í gegnum tíðina 
hefur þessi leið ekki náð að skila 
þeirri heildarendurskoðun sem 
samstaða var um að gera í fram-
haldi af setningu stjórnarskrár-
innar 1944. 

Með lögum um stjórnlagaþing 
ákvað Alþingi að leita álits þjóðar-
innar um skipun þings sem hefði 
það hlutverk að semja frumvarp 

að breyttri stjórnarskrá. Með því 
var ný og athyglisverð leið farin 
við samningu á stjórnarskrá, þótt 
ýmislegt hefði mátt betur fara við 
undirbúning málsins. Eftir sem 
áður liggur hin formlega og efn-
islega ábyrgð á samþykkt nýrrar 
stjórnarskrár alfarið hjá Alþingi. 
Það 85,1% kjósenda sem kaus til 
Alþingis í apríl 2009 var öðrum 
þræði að kjósa fulltrúa sem bæru 
ábyrgð á því hlutverki. 

Nú hefur komið í ljós að fram-
kvæmd kosningarinnar til stjórn-
lagaþings var ekki í samræmi við 
lög og kosningin því, samkvæmt 
dómi Hæstaréttar, ógild. Við þær 
aðstæður þarf Alþingi að huga að 
því hvort það vill endurtaka kosn-
inguna eða fara aðrar leiðir við að 
leita sér ráðgjafar við samningu 
stjórnarskrárfrumvarps. Á það 
hefur verið bent að þótt aðfinnsl-
ur Hæstaréttar við framkvæmd 
kosningarinnar séu vissulega 
alvarlegar bendi ekkert til þess að 
slök framkvæmd hafi haft áhrif á 
niðurstöðurnar. 

Ein af þeim leiðum sem Alþingi 
getur farið til að bregðast við 
þeirri stöðu sem upp er komin 
er að skipa sjálft nýtt stjórnlaga-
þing. Verkefni þess og formleg 
staða  þyrftu ekki að vera í neinu 
frábrugðin þeim sem stefnt var 
að með fyrri lögum um stjórn-
lagaþing. Meti Alþingi það svo 
að ólíklegt sé að misbrestir í 
framkvæmd kosningarinnar til 
stjórnlagaþings hafi haft áhrif 
á niðurstöðurnar er því að sjálf-
sögðu frjálst að fara fram á það 
við þá einstaklinga sem þar fengu 
stærsta atkvæðahluti að þeir taki 
sæti á nýju stjórnlagaþingi.

Stjórnlagaþing 
í boði Alþingis

Stjórnlagaþing

Gunnar Helgi 
Kristinsson
prófessor

AFSLÁTTUR 
af Ambra 20 den 
og Ambra 40 den 
um helgina.
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Fyrsta umferð  Íslandsmótsins í Ís-krossi fer fram á 
Mývatni á morgun. Keppt verður í opnum flokki, vetrar-
dekkjaflokki, kvennaflokki, unglingaflokki og 85cc-flokki. 
Nánari upplýsingar um mótið má finna á vefsíðu Vélhjóla-
íþróttaklúbbsins, www.motocross.is.

Þ
ráinn Freyr Vigfússon 
matreiðslumeistari land-
aði sjöunda sæti í Bocuse 
d´Or í Lyon í Frakklandi, 

eins og greint er frá á vefmiðl-
inum Freisting.is. Bocuse 
d’Or hefur oft verið kölluð 
hin eina sanna heimsmeistara-
keppni í matreiðslu og var Þrá-
inn að vonum ánægður með góðan 
árangur, og örlítið eftir sig, þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum í 
gær.

„Við stefndum á toppinn. En 
miðað við hversu hörð keppni þetta 
var og góðan stigafjölda sem hefði 
dugað til að koma okkur á pall síð-
ast, samtals 910 stig miðað við 
þúsund sem mest var gefið í ár, þá 
erum við hæstánægð,“ segir Þrá-
inn, sem hefur staðið í ströngu 
við æfingar ásamt aðstoðar-
mönnum sínum, Bjarna Siguróla 
Jakobssyni og Atla Þór Erlends-
syni, og þjálfaranum Hákoni Má 
Örvarssyni.

„Við erum búnir að vera að síðan 
í september og upp á dag síðustu 
tvo mánuði,“ bendir hann á og 
segir ekki hafa veitt af. „Enda 
þurfti ég að útbúa á fimm tímum 
rétti, kjöt og fisk, sem tók mig tíu 
tíma í upphafi æfingarferlisins að 
gera. Þetta var eins og að hlaupa 
maraþon.“

Alls tóku 24 þjóðir þátt í keppn-
inni og vekur athygli að Norður-
landaþjóðir skipa efstu þrjú sætin, 
fyrst Danmörk, svo Svíþjóð og loks 
Noregur. Finnland er svo í fimmta 

s æ t i  o g 
Ísland rekur 

lestina í því sjöunda, 
en það hefur verið á lista yfir 

tíu efstu þjóðirnar frá upphafi 
þátttöku 1999. Spurður hvað skýri 
þennan góða árangur nágranna-
landanna segir Þráinn tvennt 
koma til. „Nýnorræn matargerð 
á upp á pallborðið í dag, gott og 
óvenjulegt hráefni og vinnsla á 
því. Svo er líka hefð fyrir mat-
reiðslukeppnum á Norðurlöndum 
og reynsla og þekking af þátttöku 
í þeim berst áfram milli keppenda. 
Á bak við hvern og einn keppanda 
á Norðurlöndunum er hópur af 
reynsluboltum.“ roald@frettabladid.is

MYND/GUÐJÓN ÞÓR STEINSSON

Þráinn Freyr Vigfússon matreiðslumeistari gerir það gott í virtri matreiðslukeppni í Frakklandi

Jafnast á við maraþon að 
taka þátt í Bocuse d´Or



„Besta leiðin til að byrja að ganga 
er að fara í rólega og auðvelda 
göngu, og bæta síðan smám saman 
við sig. Ánægjuleg gönguferð kall-
ar oft á meiri hreyfingu því iðu-
lega grípur fólk ferðabaktería, það 
vill sjá meira og kynnast landi sínu 
betur, en auk þess er félagsskap-
urinn góður og heilsubótin líka,“ 
segir Páll Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Ferðafélags Íslands. 
Á morgun blæs hann til fyrstu 
Háskólagöngunnar, sem farin 
verður í fylgd kennara í sjúkra-
þjálfun á Úlfarsfell. Lagt verður 
af stað frá Leirtjörn klukkan 11.15. 
Gengið verður á Stórahnúk og 
þaðan fram á vesturbrún fjallsins 

þar sem er góður útsýnisstaður. 
„Allar göngurnar eru ókeypis og 
allir velkomnir að slást í för. Hver 
ferð er um tveggja tíma löng og á 
hvers manns færi, í mesta lagi einn 
skór á kvarðanum þar sem fjórir 
skór miðast við erfiðar jöklagöng-
ur,“ segir Páll, sem fagnar mjög 
samstarfi HÍ og FÍ.

„Ferðafélagið hefur lengi haft 
gott samstarf við Háskólann og 
margir fararstjórar félagsins 
komið úr röðum kennara þar, en í 
ferðunum verða einnig fararstjór-
ar Ferðafélagsins til að halda utan 
um hópinn og gæta öryggis fremst-
ir og aftastir eins og reglur kveða 
á um,“ segir Páll, en alls verða 

Háskólagöngurnar tólf um höfuð-
borgarsvæðið og næsta nágrenni. 

„Í ferðunum er viðfangsefnið 
fjölbreytt og tengist sögu, menn-
ingu og jarðfræði, eða lífeðlis-
fræði eins og á morgun þegar 
farið verður yfir áhrif útiveru og 
gönguferða á heilsufarið. Mark-
mið verkefnisins er síðan að færa 
almenningi afmælisgjöf sem felst 
í fræðslu og hollri útivist, um leið 
og áhugi er vakinn á fjölbreyttri 
starfsemi skólans og Ferðafélags 
Íslands,“ segir Páll, sem reiknar 
með mikilli þátttöku.

Sjá nánar um Háskólagöngurnar 
á heimasíðu Ferðafélagsins, fi.is.

thordis@frettabladid.is

Ferðabakterían vakin
Í tilefni aldarafmælis Háskóla Íslands taka skólinn og Ferðafélag Íslands höndum saman og standa fyrir 
reglulegum gönguferðum á afmælisárinu. Fyrsta gangan verður farin í fyrramálið upp á Úlfarsfell. 

Páll Guðmundsson er framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, sem út árið ætlar að ganga tólf léttar göngur með almenningi um 
forvitnilegar slóðir Reykjavíkur og nágrennis í samfylgd víðlesinna leiðsögumanna úr röðum fræðimanna Háskóla Íslands. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN          

Fuglavernd  hvetur almenning til að telja fugla í garðinum hjá sér, eða 
einhverjum garði, í einn klukkutíma um helgina. Allar nánari upplýs-
ingar veittar á skrifstofu félagsins eða á Garðfuglavefnum. Slóðina má 
finna á www.fuglavernd.is en þar skal líka skrá niðurstöður.
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HVERSDAGSLEG Leikkonan Jess-
ica Alba lenti í Parísar í byrjun vik-
unnar til að vera viðstödd tískuvikuna 
þar í borg.  NORDICPHOTOS/GETTY 

S
ænski fatahönnuð-
urinn Carin Rode-
bjer var valin hönn-

uður ársins af sænska 
Elle nú í janúar. Þetta er 
í þriðja sinn sem Rod-
ebjer er kosin hönn-
uður ársins af Elle en 
hún hlaut þann titil 
fyrst árið 2002 og 
aftur árið 2005.

Rodebjer hóf að 
hanna undir eigin 
nafni árið 1999 þegar 
hún stundaði enn 
nám í New York. Hún 
flutti aftur til heima-
landsins að námi loknu 
og hélt áfram að þróa 
fatalínu sína. Hönn-
un hennar þykir mjög 
skandinavísk, einföld, 
klassísk og hrein.   - sm

Hversdags-
legt Hönnun 
Rodebjer er 
einföld en 
skemmtileg, hún 
notar meðal 
annars mynst-
ur til að hressa 

upp á flíkurnar.

Sumarlegt Fallegur jakki við 
hvítar stuttbuxur og bol. Ein-
staklega sumarlegt og fallegt.

Blátt sem hafið Fal-
legur og látlaus sumar-
kjóll frá Rodebjer. Full-
kominn fyrir sunnu-
dagsgöngutúrinn í 
sólinni í sumar.

MYNDIR/CARIN RODEBJER

SÆNSKA ELLE VELUR HÖNNUÐ ÁRSINS:

Rodebjer var best

B
rynhildur Þórðardóttir hannar flíkur undir 
heitinu Lúka Art & Design. Hún er mennt-
uð í textíl– og fatahönnun frá Listaháskóla 
Íslands og stofnaði merkið ásamt tvíbura-

systur sinni árið 2009. Hún er nú ein með fyrirtæk-
ið þar sem systir hennar neyddist til að draga sig út 
úr því vegna anna.

Brynhildur segir reksturinn ganga ágætlega en 
viðurkennir að hún eigi enn eftir að finna rétta takt-
inn eftir brotthvarf Gunnhildar systur sinnar. „Það er 
vissulega erfiðara að standa í þessu einn og það þarf 
að hugsa hlutina svolítið upp á nýtt,“ segir hún og 
bætir við: „Eiginmaður minn, Rúnar Leifsson, mun 
þó koma inn í reksturinn innan skamms og aðstoða 
mig með viðskiptahliðina þannig þetta heldur áfram 
að vera fjölskyldufyrirtæki,“ segir hún og hlær.

Vörulína Lúka er fjölbreytt og inniheldur meðal 
annars skartgripalínu, ullarjakka, peysur og skikkj-
ur svo fátt eitt sé nefnt. Að sögn Brynhildar hafa við-
tökur manna verið góðar og fást vörurnar nú í fimm 
verslunum hér á landi.

Brynhildi hafði boðist að taka þátt í tískuvikunni í 
Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku en vegna 
skorts á fé gat hún ekki þegið boðið. „Ég var að sjálf-
sögðu mjög svekkt en það kostar sitt að fara á sýn-
ingu sem þessa. Ferðakostnaður, pressuefni, hótel, 
flug og uppihald kostar allt sitt og þetta er mikill 
peningur sem maður hristir ekki fram úr erminni,“ 
útskýrir Brynhildur sem er þó bjartsýn á framtíð-
ina. „Ég held að árið verði gott og ég er sérstaklega 
spennt fyrir því að framleiða mína fyrstu vor- og 
sumarlínu en hingað til höfum við aðeins gert eina 
línu á ári,“ segir hún að lokum glaðlega. Hönnun 
Lúka má skoða á heimasíðu merkisins www.luka-
artdesign.is.  - sm

BRYNHILDUR ÞÓRÐARDÓTTIR HANNAR UNDIR HEITINU LÚKA ART & DESIGN:

GAT EKKI ÞEGIÐ 
BOÐ Á TÍSKUVIKU

Finnur taktinn Brynhildur Þórðardóttir hannar undir nafninu 
Lúka Art & Design. Hún er að finna rétta taktinn eftir brotthvarf 
systur sinnar úr fyrirtækinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BURT MEÐ ÞURRKINN  Í kuldanum í 
vetur á húðin það til að verða þurr og líflaus. 
Andlitsskrúbb og rakakrem frá L‘Occitane 
sem inniheldur shea-butter mýkir húðina og 
gerir hana fallega þrátt fyrir kuldabolann.

hollur kostur á 5 mín.

GrGríms fiskibolluríms fiskibollur

BOLIR/TOPPAR 990,-  HETTUPEYSUR 1.990,-  GALLABUXUR 3.500,-  

JAKKAR 4.195,-  LEGGINGS 1.195,-

TÖSKUR – KJÓLAR – PEYSUR – HÚFUR – SKART – SILLY BANDZ 100,- 

PK., OFL. OFL.

50% afsláttur
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Skartgripahönnuðurinn 
Jóhanna Metúsal-
emsdóttir hefur hálfa 
ævina búið í ys og þys 
New York borgar. Hún 
heimsækir þó reglulega 
heimahagana og passar 
að sletta ekki þegar hún 
talar íslensku.

Viðtal: Sara McMahon

Ljósmynd: Stefán Karlsson

J
óhanna er uppalin í 
Reykjavík en flutti átján 
ára gömul til Banda-
ríkjanna þar sem hún 
starfaði fyrst um sinn 

sem au pair. „Einfaldasta leiðin út 
var að gerast au pair. Þannig gat 
ég sannfært foreldra mína um að 
leyfa mér að flytja til Bandaríkj-
anna,“ segir Jóhanna kímin. „Ég 
gerðist au pair hjá fjölskyldu í New 
Haven í Connecticut og fannst það 
alveg sjúklega leiðinlegt. Ég fór eins 
oft og ég gat að heimsækja systur 
mína sem þá bjó á Manhattan og 
eyddi þar öllum vikulaununum,“ 
segir hún og hlær. 

Jóhanna segist ekki hafa tollað 
lengi sem au pair og flutti þess í 
stað til New York og dvaldi þar í tvö 
ár áður en hún fór aftur heim til Ís-
lands. Útþráin sagði þó fljótt til sín 
og nokkrum mánuðum síðar var 
Jóhanna aftur flutt til New York og 
vann bæði sem sölumaður á flóa-
mörkuðum og á hinum ýmsu mat-
sölustöðum til að byrja með. Síðar 
fór hún að vinna sem stílisti og 
starfaði sem slíkur í nokkur ár.   

Aðspurð segist Jóhanna hafa 
verið fljót að aðlagast hinu nýja lífi 
í New York enda sé borgin nokk-
urs konar alþjóðlegur hrærigraut-
ur. Hún kynntist fyrri manni sínum 
þegar hún var tvítug og nokkrum 
árum síðar eignaðist hún sitt fyrsta 
barn, Indíu. „Um leið og Indía kom í 
heiminn var einhvern veginn aldrei 
í boði að flytja frá Bandaríkjunum, 
fannst mér. Hún er fæddur og upp-
alinn New York-búi og eftir að við 
hjónin skildum gat ég ekki hugsað 
mér að taka hana frá pabba sínum,“ 
útskýrir Jóhanna.  

KRÍA
Jóhanna hefur hannað skartgripi 
undir heitinu Kría frá árinu 2008 
og hefur hönnun hennar vakið þó 
nokkra athygli enda ólík öllu öðru. 
Upphafið að línunni segir Jóhanna 
mega rekja til þess er hún var í 
sumarfríi á Íslandi, þá ólétt af yngri 
dóttur sinni, og fann bein af kríu á 
göngu sinni. Hún heillaðist af formi 
beinanna og ákvað að hirða þau. 
„Ég sauð beinin og flutti þau svo 

með mér til Bandaríkjanna. Mað-
urinn minn var ekki hrifinn af hug-
myndinni því hann var hræddur 
um að við gætum annaðhvort smit-
ast af fuglaflensu eða verið hand-
tekin,“ segir hún og hlær. 

Þegar heim var komið settist 
Jóhanna niður, skoðaði beinin og 
hugmyndin að Kríu-skartinu fædd-
ist. Skartgripahönnun var henni 
ekki alveg ókunnug því hún hafði 
á sínum yngri árum stundað nám 
í skartgripahönnun við Fashion 
Institute of Technology í New York 
og vann einnig sem lærlingur hjá 
skartgripahönnuðinum Me and 
Ro.

Jóhanna segist hafa byrjað á því 
að hengja skartið á allar vinkon-
ur sínar sem hafa verið dugleg-
ar að koma því á framfæri í gegn-
um vinnu sína, en margar þeirra 
starfa með einhverjum hætti 

innan tískuheimsins. Skartið hefur 
fengið mjög góðar viðtökur og þá 
sérstaklega hér heima og viður-
kennir Jóhanna að það efli sjálfs-
traustið. „Kreppan er í raun bæði 
besti og versti tíminn fyrir mig til 
að standa í þessu. Það slæma er að 
verslunarfólk er hræddara við að 
kaupa eitthvað nýtt inn sem það 
er ekki viss um að eigi eftir að selj-
ast. En það góða er að ég get farið 
hægt af stað sem hentar mér mjög 
vel. Ég er ekki mikill áhættufíkill og 
þú sæir mig til dæmis aldrei í Las 
Vegas að veðja peningum,“ segir 
hún brosandi. 

ÍSLENSKT FJÖLSKYLDULÍF
Jóhanna kynntist núverandi eigin-
manni sínum, bandaríska listamn-
ninum Paul Weil, í gegnum vinkonu 
sína, stílistann Hrafnhildi Hólm-
geirsdóttur, og hefur parið verið 

saman í ein níu ár. „Hann hefur 
verið duglegur að hjálpa mér með 
allt í kringum Kríu og sá meðal 
annars um útlit heimasíðu minnar. 
Það er mikill stuðningur í honum 
og hann er alltaf með manni í liði 
sem er alveg ómetanlegt. Honum 
verður sko ekki skilað,“ segir 
Jóhanna brosandi. 

Líkt og áður hefur komið fram á 
Jóhanna tvær dætur, þær Indíu og 
Lolu. Aðspurð segir Jóhanna ekki 
erfitt að ala börn upp í New York 
enda þekki hún ekkert annað. „Ég 
hef aldrei prófað að ala börn upp 
annars staðar. Ég veit að það er að 
mörgu leyti auðveldara að ala börn 
upp hér á Íslandi og ég öfunda það 
stundum, en ég bý í mjög barnvænu 
hverfi í Brooklyn og líður vel þar,“ 
segir hún og bætir við: „Brooklyn er 
mjög stór og þar er að finna falleg 
hverfi, hættuleg hverfi, ljót hverfi 

og allt þar á milli. Hverfið sem við 
búum í er mjög gott, en ég man að 
þegar ég gekk með eldri dóttur mína 
og sagði fólki að ég byggi í Brooklyn 
þá ráku margir upp stór augu og 
höfðu miklar áhyggjur af mér.“

Jóhanna á stóran vinahóp í borg-
inni og eru margar vinkonur henn-
ar íslenskar. Hún segir hópinn 
samheldinn og viðurkennir að það 
sé gott að eiga einhvern að sem 
hægt sé að tala íslensku við. „Við 
fórum nokkrar saman með börn-
in á íslenskt jólaball núna fyrir jól 
og það var alveg rosalega gaman! 
Við klæddum okkur í okkar fínasta 
púss, dönsuðum í kringum jóla-
tré og hittum íslenska jólasveina,“ 
segir hún og hlær.

Jóhanna segist passa vel upp 
á að dætur sínar læri íslensku en 
viðurkennir að það geti verið erfitt 
að halda tungumálinu við þegar 

EKKI MIKILLÁHÆTTUFÍ

Jóhanna Metúsalemsdóttir hannar skart undir heitinu Kría. Skartið þykir með eindæmum fallegt og hefur slegið í gegn hjá íslenskum konum. 
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Þarna er ég með dóttur minni Indíu í dýragarð-
inum í Bronx. Ég er um tuttugu og fimm ára 
gömul og hún er tveggja ára.

Þarna er ég þrettán eða fjórtán 
ára gömul. Og já, með mullet.

Hér er ég uppi í sveit hjá ömmu og afa á Helga-
vatni um fjögurra ára aldurinn.

Hér er ég um það bil fjögurra ára gömul á Þingvöllum.
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Árni Hjörvar úr hljómsveitinni The Vaccines er 
á forsíðunni á Popp þessa vikuna. Í viðtalinu 
sem hefst á blaðsíðu átta fer hann um víðan völl 
og segir meðal annars frá viðbrögðum hljóm-
sveitarfélaga sinna þegar Liam Gallagher sagði 
í viðtali við NME að The Vaccines væri leiðinleg 
hljómsveit. 

„Þegar þetta gerðist þá fór af stað tölvu-
póstabrjálæði á milli okkar allra vegna þess að 
við vorum svo ánægðir með að Liam Gallagher 
hafi heyrt um okkur,“ segir Árni, „En það er 
eiginlega koss dauðans fyrir hljómsveitir ef Liam 
Gallagher líkar við þær því hann kann að meta 
lélega tónlist. Það er frekar ömurlegt að fá hrós 
frá honum. Söngvarinn okkar er reyndar mikill 
Oasis-aðdáandi frá því í gamla daga, þannig að 
hann var smá fúll. En hann gerði reyndar ekki 
ráð fyrir því að Liam Gallagher myndi kunna að 
meta okkur. En ég held að það sé öllum sama 
um hvað aumingja karlinn segir í dag.“

MEÐMÆLI FRÁ LIAM GALLAGHER 
ERU KOSS DAUÐANS

RUGLAÐUR Liam Gallagher er vanur að fara ekki í grafgötur með 
skoðanir sínar.

LIFÐU AF 
Í FEBRÚAR

HORFÐU …
… Á þáttinn hans Egils Gillzenegger, Mannasiðir 
Gillz. Það má ýmislegt segja um þetta kjöt-
stykki, en auglýsingarnar lofa einfaldlega góðu. 
Hann er með frábæra leikara á borð við Gísla 
Örn, Egil Ólafs og Eddu Björgvins með sér í liði 
og þetta virðast ætla að verða fyndnir þættir. 

En svo bíðum við auðvitað eftir annarri 
þáttaröð af Steindanum okkar sem 

hefst í vor.

HLUSTAÐU …
… Á tónlistina sem þú misstir af 
í fyrra. Ertu búin/n að hlusta á 

plötuna sem Arcade Fire gaf út 
í fyrra? Hvað með plötu ársins í 

Fréttablaðinu, hina frábæru High 
Violet með The National? En 

My Beautiful Dark Twi-
sted Fantasy með Kanye 

West? Ef svörin við öllum 
þessum spurningum 
eru „nei“ þarftu að 

taka þig á, loka þig 
inni og hlusta á allar 
plöturnar til að vera 

viðræðuhæf/ur.

ÞURRKAÐU …
… Tárin og horfðu á leik Íslands og 
Króatíu í dag. Strákarnir ollu þér von-
brigðum þegar þeir töpuðu þremur 
leikjum í röð í milliriðlinum, en þeir eru 
að fara að spila upp á fimmta sætið 
sem er bara nokkuð gott. Svo eru þeir 
öruggir í undankeppnina fyrir 
Ólympíuleikana í London á 
næsta ári. Þurfum ekki að 
pæla í handbolta þangað til.

„Stór titill, maður,“ segir Jón Þór Þorleifsson, nýráðinn rokkstjóri tónlistar-
hátíðarinnar Aldrei fór ég suður.

Jón Þór tekur við starfinu af Hálfdáni Bjarka Hálfdánssyni, sem var 
rokkstjóri frá árinu 2007. Aldrei fór ég suður er árleg hátíð og fer 
ávallt fram á Ísafirði um páskana. Jón Þór er titlaður smali í síma-
skránni, en gæti vel hugsað sér að breyta því. „Það liggur við að 
smalatitillinn hverfi – kannski þegar ég er búinn að vera rokkstjóri í 
nokkur ár,“ segir hann.

En er rokkstjórinn mikill rokkari?
„Ég er alltaf til í að rokka og róla. Eða eitthvað,“ segir 

Jón. „Ég hef náttúrulega verið viðloðandi þessa hátíð 
öll árin og jú, ég er allavega mikill Aldrei fór ég 
suður-rokkari.“

Jón hefur tekið þátt í skipu-
lagningu hátíðarinnar frá 
upphafi, ef hátíðin í fyrra er 
undanskilin, og er því öllum 
hnútum kunnugur. Hann 
segir enga hallarbylt-
ingu fylgja ráðningu 

NÝR ROKKSTJÓRI 
Á ALDREI FÓR 

ÉG SUÐUR

Framhald á síðu 4

Framhald á síðu 8
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Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu, 
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.
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TÓNLIST

ALDREI! Gríðarleg stemning skapast á Aldrei fór ég suður-hátíðinni á 
hverju ári eins og þessar myndir sýna.Framhald af síðu 2

sinni, enda er hann ekki einvaldur. 
„Maður breytir ekki því sem 
virkar,“ segir hann. „En við þróum 
hátíðina alltaf, að einhverju leyti. 
En það eru engar drastískar 
breytingar fram undan. Nema að 
við ætlum að virkja samfélagið 
á Ísafirði meira með okkur. Við 
ætlum að halda borgarafund og 
erum með alls konar hugmyndir 
sem við ætlum að kynna fyrir 
bæjarbúum.“

Ertu tilbúinn að upplýsa hvaða 
hljómsveitir koma fram í ár?

„Nei, uppröðunarnefndin hefur 
ekki skilað af sér. Ég verð að 
leyfa þeim að klára það. En þetta 
er eins og venjulega, mun fleiri 
vilja vera með en komast að. Við 
eigum við það lúxusvandamál að 
stríða. Hljómsveitirnar eru tilbúnar 
að koma og gefa vinnuna sína. 
Kannski allt í lagi að taka fram, 
að það eru allir að gefa vinnuna 
sína.“

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.

WHITE LIES
RITUAL

Dánlódaðu: Strangers og 
Turn the Bells.

Ritual er önnur plata hljómsveitarinnar 
White Lies. Fyrsta platan, To Lose My 
Life … kom út árið 2009 og naut tals-
verða vinsælda í Bretlandi. Hljómsveitin 
blandar leikvangarokki U2 og Coldplay 
saman við drunga níunda áratugarins 
með nokkuð misjöfnum árangri, en fyrsta 
platan var fín. Ekkert meira en það.

Eins og smáskífulagið Bigger than Us 
gefur til kynna býður White Lies upp á 
meira af því sama á Ritual. Hljómsveitin 
var augljóslega með fagmenn með sér í 
hljóðverinu því platan hljómar vel. Hún 
er öflug, notkun hljóðgervla er skemmti-
leg – hvort sem þeir eru notaðir til að 
framkvæma aukahljóð eða bassa. En það 
er ekki nóg að vera með tæknina með sér 
í liði til að gera góða plötu og lagasmíð-
arnar draga Ritual niður.

Þó eru nokkur góð lög á plötunni. Það 
besta er vafalaust Strangers, sem blandar 

saman hreinræktuðu 80s-poppi og nú-
tímarokki á snilldarlegan hátt. Æðislegt 
lag. Smáskífan Bigger than Us er líka flott 
og Turn the Bells hefði alveg eins getað 
komið út fyrir tuttugu árum. Þið þurfið 
bara að hlusta á byrjun lagsins til að trúa 
mér.

Platan er að öðru leyti ekki nógu góð 
og hljómar hreinlega eins og hún sé 
framleidd í verksmiðju. Þá eru textarnir 
oftar en ekki tilgerðarlega drungalegir 
eins og texti lagsins Streetlights sannar: 
„Hold tight for heartbreak – buckle up for 
loneliness“. Þessi lína framkallaði meiri 
kjánahroll en allir þættirnir af Íslenska 
bachelornum til samans. 

Ritual er plata sem hægt er að hlusta 
á, jafnvel njóta í smá stund, en meðal-
mennskan er hreinlega of áberandi. 
Þegar tæknileg atriði eru betri en 
sköpunin er eitthvað mikið að.  - afb

HELGISIÐIR 
WHITE LIES
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Stórt tónlistarár fram 
undan
Nú þegar nýtt tónlistarár er 
rétt að byrja er gaman að 
skoða hvaða hljómsveitir 

senda frá 
sér plötu á 
árinu. Mínus 
hóf upptökur 
á nýrri plötu 
í fyrra og 
hljómsveit-
in stefnir á 
útgáfu í ár. 
Forvitni-
legt verður 
að heyra 

afraksturinn, en þeir sem 
sáu hljómsveitina á Iceland 
Airwaves vita að platan verður 
ekki hefðbundin Mínusplata. 
Tónlistin er allt öðruvísi en sú 
sem hljómsveitin bauð upp 
á á síðustu plötu, en Mínus 
hefur svo sem aldrei hræðst 
breytingar þannig að útkoman 
er spennandi …

Mammút í hljóðver
Mammút sendi frá sér frábæra 
plötu árið 
2008 nú 
heyrist að 
hljóm-
sveitin sé 
á leiðinni 
í hljóð-
ver á ný 
á árinu. 
Ljóst er að stórt verkefni bíður 
loðfílsins þar sem síðasta plata 
var gríðarlegt framfarastökk. 
Lög á borð við Svefnsýkt 
og Rauðilækur voru á meðal 
bestu íslensku laga sem komu 
út árið 2008 þannig að press-
an á hljómsveitinni er mikil …

Nýtt frá Benny
Rokk-
hljóm-
sveitin 
Benny 
Crespo‘s 
Gang er 
einnig að 
taka upp 
plötu í 
þessum 
skrif-
uðum 
orðum 

og er útgáfa fyrirhuguð á 
árinu. Hljómsveitin sendi frá 
sér frábæra plötu árið 2007 
og ljóst er aðdáendur geng-
isins bíða spenntir eftir nýrri 
plötu. Nýja lagið Night Time 
lofar allavega góðu …

Bang Gang-plata 
væntanleg
Hjaltalín er einnig á leiðinni 
í hljóðver, en síðasta plata, 
hin risavaxna Terminal, kom 
út árið 2009. Spurning hvort 
hljómsveitin drífi í nýrri plötu 
strax. Svo er Barði í Bang 
Gang að vinna að nýrri plötu, 
en hann gaf síðast út Ghosts 
From The Past árið 2008. 

Meðlimir bandarísku hljómsveitar-
innar Wilco tilkynntu í vikunni 
að þeir hefðu yfirgefið útgáfuna 
Nonesuch Records og stofnað 
eigið útgáfufyrirtæki: dBpm Rec-
ords. Nýja útgáfufyrirtækinu verð-
ur stjórnað af Tony Margherita, 
umboðsmanni hljómsveitarinnar.

Wilco gaf út fjórar breiðskífur, 
tónleikaplötu og DVD-disk hjá 
Nonesuch Records. Þrátt fyrir 
að plöturnar hafi selst vel getur 

forsprakki hljómsveitarinnar, Jeff 
Tweedy, ekki beðið eftir að taka 
við stjórninni á eigin útgáfum. 
„Okkur finnst mjög þægilegt að 
gera hlutina sjálfir,“ sagði hann. 
„Þannig að tilfinningin að eiga 
útgáfufyrirtæki er góð.“ Óvíst er 
hvort útgáfa Wilco gefi aðeins út 
plötur hljómsveitarinnar, eða fleiri 
hljómsveita. Wilco vinnur nú að 
nýrri plötu, en sú síðasta kom út 
árið 2009.

WILCO STOFNAR 
ÚTGÁFUFYRIRTÆKI

TAKA STJÓRNINA 
Wilco-drengir vilja 
hafa fullkomna 
stjórn á eigin út-
gáfum.

Sérsniðin þjónusta fyrir allar tegundir námsmanna.
Námsmenn okkar fá betri kjör og meiri fríðindi. 
Nánari upplýsingar um Námsmannaþjónustu Arion banka fást hjá 
þjónusturáðgjöfum í útibúum okkar og á arionbanki.is eða í síma 444 7000.
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Biggi Sundlaugarvörður, eða Birgir 

Jón Birgisson, hefur verið aðal-

maðurinn í hljóðverinu Sundlaugin 

í Mosfellsbæ undanfarin ár. Poppið 

leit í heimsókn og forvitnaðist um 

þennan kunna viðkomustað íslenskra 

tónlistarmanna.

Biggi hefur starfað í Sundlauginni 

í átta ár, eða síðan 2003. Nokkrum 

árum áður höfðu strákarnir í Sigur 

Rós opnað hljóðverið er þeir voru að 

vinna að svigaplötunni svokölluðu. 

„Ég var búinn að vera tæknimaður 

í útvarpi í nokkur ár. Svo var ég að 

læra í London og var þar þegar Kjarri 

[Kjartan Sveinsson í Sigur Rós] bauð 

mér að taka við stúdíóinu,“ segir 

Biggi, sem er núna eigandi þess 

ásamt Kjartani. „Þetta er búinn að 

vera fínn tími en þetta hefur breyst 

rosalega mikið undanfarinn áratug, 

öll stúdíóvinna,“ segir hann og á við 

að margir taki upp hluta af sinni 

tónlist heima hjá sér, þó svo að það 

hafi aðeins verið að færast til baka 

að undanförnu.

Eins og gefur að skilja hefur Biggi 

verið á kafi í græjum undanfarin 

ár. Hann segist fá mikla útrás fyrir 

græjuáhuga sinn í gegnum vini sína 

í tónlistinni, þar á meðal Mugison 

og Pétur Ben. „Þeir leita oft ráða 

og maður fær að kaupa í gegnum 

þá. Það er líka hellingur af græjum 

í stúdíóinu sem maður fær að prófa 

og fikta í.“

Hljóðverið er byggt að töluverðu 

leyti upp á gamalli tækni, þar á meðal 

gamalli segulbandsvél og gömlum 

hljóðnemum. „Það fara plötur hérna 

í gegn sem eru næstum því að öllu 

leyti gerðar eins og þær voru gerðar 

fyrir þrjátíu árum,“ útskýrir Biggi. 

„Eins og bransinn byggist upp í dag 

þá er verið að elta gömlu tækin. 

Menn eru að búa til nýjar útgáfur 

af einhverju sem var búið til fyrir 

fimmtíu árum.“

Sigur Rós hefur tekið upp flestar 

sínar plötur í Sundlauginni. Á meðal 

annarra sem hafa tekið þar upp eru 

Ensími, Seabear, Amiina, Mugison, 

Ólöf Arnalds og Útúrdúr. Einnig lauk 

Helgi Hrafn Jónsson nýlega við að 

taka þar upp. 

Biggi er ánægður með staðsetningu 

Sundlaugarinnar í Mosfellsbænum og 

segir kyrrðina og fallegt umhverfið 

skipta miklu máli. „Kosturinn við 

þetta stúdíó er að við erum með 

glugga á stjórnrýminu. Þetta er oft 

svo niðurgrafið og lokað annars stað-

ar en hérna er allt frekar opið. Það 

eru allir mjög ánægðir sem koma 

hingað.“  freyr@frettabladid.is

GRÆJUR
BIRGIR JÓN BIRGISSON ER AÐALMAÐURINN Í SUNDLAUGINNI

Í SUNDLAUGINNI Birgir Jón Birgisson er aðalmaðurinn í Sundlauginni í Mosfellsbæ þar sem fjöldi þekktra tónlistarmanna hefur tekið 
upp. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UPPÁHALDSGRÆJUR BIGGA Í SUNDLAUGINNI
1. Neumann U47-hljóðnemi – „Pabbi allra hljóðnema, hef lík-
lega notað hann í flestum ef ekki öllum „sessjónum“ síðan ég 
byrjaði í Sundlauginni. Jagger, Lennon, Sinatra og Jónsi.“ 

2. Culture Vulture-bjögunargræja – „Bjögun er mikið notuð í 
hljóðblöndun en tölvur eiga erfitt með að herma eftir þessum 
„effekt“ á sannfærandi hátt. Þessi græja getur bjargað ýmsu, 
sérstaklega dauðum og kraftlausum trommum.“ 

3. AMS RMX16-reverb – „Þetta er eitt af fyrstu stafrænu „re-
verb“-tækjunum, eldra en fyrstu Apple-tölvurnar og hljómur-
inn eftir því skemmtilega grófur.“ 

4. Neve-mixerinn – „Hjartað í Sundlauginni. Hljóðblöndun 
hefur að stórum hluta færst inn í tölvurnar en hann er mikið 
notaður í upptökur. Frábær mixer þrátt fyrir háan aldur.“

BIGGI ER SÁTTUR 
SUNDLAUGARVÖRÐUR

1

2

3

4

gerðu tónlist á        makkann þinn

Opið fyrir ProTools 9, Logic, Sonar, ofl.

Symphony I/O



Það er ekkert grín að gera fram-
hald af vinsælum tölvuleik. Þegar 
leikurinn er Little Big Planet, einn 
metnaðarfyllsti tölvuleikur síðustu 
ára, verður verkefnið að enn meiri 
áskorun. Fyrir þá sem vita ekki 
hvað Little Big Planet er þá er rétt 
að rifja það upp. Í hjarta sínu er 
Little Big Planet einfaldur hopp- 
og skoppleikur þar sem höfuð-
áhersla er lögð á að notendur fái 
frelsi til að skapa sína eigin leikja-
upplifun. Öll borð leiksins voru 
byggð með tiltölulega einföldum 
tólum, sem fylgja með leiknum og 
fengu notendur fullan aðgang að 
þessum tólum. Því gátu notendur 
gefið sköpunargáfunni lausan 
tauminn og búið til sín eigin borð. 
Þessum borðum var síðan hægt 
að deila á netinu þar sem aðrir 
notendur gátu spilað borðin. Síð-
ast þegar að var gáð voru þessi 
„heimagerðu“ borð orðin yfir tvær 
milljónir talsins og sú tala hefur 

haldið áfram að vaxa jafnt 
og þétt.

Nú hefur Little Big 
Planet 2 litið dagsins ljós 
og er ekki annað hægt að 
segja en að framleiðendur 
leiksins hafi betrumbætt 
leikinn á öllum mögulegum 
sviðum, og var leikurinn 
nógu góður fyrir. Fyrst 
ber að nefna að grafíkin 
hefur verið uppfærð og 
fá nú áferðir mismunandi 
hluta að njóta sín mun 
betur, meira að segja á 
borðum sem gerð voru í 
Little Big Planet 1. Næst 
ber að nefna að tólin sem 
notendur hafa til að búa til sín 
eigin borð hafa fengið algera 
yfirhalningu, enda ekki vanþörf 
á því þau þóttu nokkuð flókin í 
fyrri leiknum. Aðgerðir sem tóku 
mann nokkra klukkutíma áður eru 
nú afgreiddar á örfáum mínútum 

og einnig hafa ný tól gert 
það að verkum að nú geta 
menn verið enn frumlegri. 
Undirritaður hefur séð 
kappakstursleiki, RPG-leiki 
og meira að segja fyrstu 
persónuskotleiki sem 
gerðir eru með Little Big 
Planet-verkfærunum. Það 
er hreint ótrúlegt hversu 
mikið er hægt að gera, og 
hversu auðveldara allt er 
orðið.

Little Big Planet 2 er án 
nokkurs vafa frábær leikur 
sem getur enst mönnum 
nær endalaust. Með virku 
samfélagi sem dælir út 

nýjum borðum til að spila án af-
láts geta menn bókað það að þeir 
munu geta notið leiksins lengi 
og munu samt alltaf vera að sjá 
eitthvað nýtt, án þess að borga 
krónu fyrir. Það er díll sem enginn 
heilvita maður getur hafnað. - vij

POPPLEIKUR: LITTLE BIG PLANET 2

FRÁBÆRT GETUR ORÐIÐ ENN BETRA

Fjölspilunarleikir líkt og 
World of Warcraft, EVE 
Online og fleiri álíka leikir 
hafa löngum verið bundn-
ir við PC-tölvurnar. Það 
hafa verið gerðar nokkrar 
tilraunir til að færa þetta 
leikjaform yfir á leikjatölv-
urnar en með misjöfnum 
árangri. Slíkir leikir eru jafn 
sjaldgæfir og hvítir hrafnar 
og því vekur það alltaf 
athygli þegar þeir koma út. 
DC Universe Online er slíkur 
leikur, metnaðarfull tilraun 
til að gera Playstation 3 
eigendum kleift að spila 
MMO-leik. Eins og nafnið 
gefur til kynna gerist leikurinn í 
hinum nördavæna ímyndunarheimi 
DC Comics þar sem leikmenn 
skapa sínar eigin ofurhetjur eða 
ofurskúrka og berjast við hlið 
Súpermans og Batmans eða þá 
Lex Luthor og Jókersins. Leikurinn 

gerist í gríðarstóru borgar-
umhverfi þar sem maður 
getur leyst af hendi ótal 
verkefni, hitt aðra notendur 
og tekið þátt í bardögum 
með öðrum leikmönnum.

Þar sem leikurinn spilast 
með stýripinna í stað lykla-
borðs og músar gefur það 
auga leið að hann snýst 
nokkuð meira um hasar 
heldur en meðal MMO-leik-
ur. Menn styrkja persónur 
sínar, bæði á líkama og sál, 
með því að leysa verkefni 
og fá að launum reynslu-
stig sem þeir geta notað til 
að gera þær sterkari, fljót-

ari eða máttugri. Það verður þó 
að segjast að þessi verkefni verða 
fljótt einhæf og hafa takmarkað 
aðdráttarafl.

DC Universe Online er, sem fyrr 
segir, metnaðarfull tilraun, en því 
miður hittir hún ekki í mark. Það 

er einstaklega pirrandi að fá leik á 
disk en þurfa engu að síður að hala 
niður ómældu magni af gögnum 
til þess eins að geta keyrt upp 
leikinn. Leikurinn þarf að lágmarki 
25 gígabæt af diskaplássi til að 
geta fúnkerað rétt. 25 gígabæt eru 
kannski ekki mikið á PC-tölvum 
með terabæts harða diska en á 
PS3 þar sem standard diskastærð 
er 60-120 gígabæt er þetta ansi 
stór biti af kökunni. Bætum ofan á 
þetta hinum óumflýjanlega fylgifisk 
MMO-leikja, föstu áskriftargjaldi, 
og í svoleiðis tilfellum er það 
sjálfgefið að aðeins þeir hörðustu 
munu splæsa í áskriftargjaldið.

Það er þó ekki hægt að neita 
því að það er vissulega gaman af 
skapa sína eigin ofurhetju. Skella 
brókinni utan yfir buxurnar, finna 
upp fáránlegt nafn og berja á 
skúrkum Gotham-borgar. Eða þá, 
séu menn illa innrættir, ganga til 
liðs við þá.  - vij

POPPLEIKUR: DC UNIVERSE ONLINE

BRÓKIN UTAN YFIR BUXURNAR
FJÖR Nokkrar upprennandi ofurhetjur takast á við Lex Luthor í DC Universe Online.

GRAFÍK

HLJÓÐ

SPILUN

NIÐURSTAÐA

ENDING

DC UNI-
VERSE 
ONLINE

3/5

3/5

3/5

4/5

4/5

GRAFÍK

HLJÓÐ

SPILUN

NIÐURSTAÐA

ENDING

LITTLE 
BIG PLA-
NET 2

5/5

5/5

5/5

4/5

5/5

EKKERT MÁL Í fyrri leiknum var nánast ómögulegt að gera fljúgandi fyrirbæri. Núna er það ekkert mál, hvort sem það er flugvél eða 
drekafluga.

Glæsileg trommudeild
stútfull af allskyns slagverkshljóðfærum

Prufuklefi fyrir trommur
komdu og prófaðu!

Hjá okkur færðu faglega þjónustu,
byggða á þekkingu og áratuga reynslu.

Fyrir byrjendur og lengra komna

meiriháttar úrval
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„ÞAÐ HEFUR BARA EINU SINNI 
GERST AÐ BLAÐAMAÐUR NME 
HAFI REYNT AÐ TÆLA OKKUR 
ÚT Í EITTHVAÐ SEM VIÐ ÆTL-
UÐUM EKKI AÐ FARA ÚT Í – EÐA 
ÞANNIG“

TÓNLISTIN 
FERÐAST VÍÐAR 
EN ÉG SJÁLFUR
Breska hljómsveitin The 
Vaccines sendi frá sér smá-
skífuna Post Break-up Sex 
á mánudaginn. Samkvæmt 
sölutölum á miðvikudag náði 
lagið 17. sæti á breska vin-
sældalistanum, en endanleg 
niðurstaða vikunnar kemur í 
ljós á mánudaginn. The Vacc-
ines er reyndar ekki alveg 
bresk hljómsveit, því einn 
fjórði hluti hennar, bassaleik-
arinn Árni Hjörvar, er jafn ís-
lenskur og skyr, harðfiskur og 
sjúklegur áhugi á handbolta.

Popp hafði uppi á Árna á hótelherbergi í 

Los Angeles. Þar dvaldi hann í herbergi 

númer 818 ásamt félögum sínum í hljóm-

sveitinni, en kvöldið áður höfðu þeir komið 

fram á vel heppnuðum tónleikum þar sem 

leikarinn Jake Gyllenhaal og hljómsveitirnar 

Mumford and Sons og Arctic Monkeys létu 

sjá sig. Árni og félagar fóru einnig til New 

York og Toronto og viðtökurnar voru alls 

staðar góðar.

„Tónleikarnir eru búnir að vera frábærir, 

það er alls staðar uppselt. Fyndið að koma 

til Los Angeles og uppgötva að tónlistin 

hefur ferðast víðar en maður sjálfur. Ég 

hef aldrei komið hingað,“ segir Árni rámur 

þar sem partíið eftir tónleika gærkvöldsins 

varð aðeins lengra en til stóð. 

Þegar þú lest þetta eru Árni og félagar 

komnir aftur til London. Þar taka við alls 

kyns viðtöl og uppákomur til að kynna 

smáskífuna, en miklar vonir eru bundnar 

við The Vaccines. Talað er um hljómsveitina 

sem eina af vonarstjörnum breska gítar-

rokksins og breska ríkisútvarpið BBC setti 

hljómsveitina í þriðja sæti árlegs lista yfir 

hljómsveitir ársins 2011.

Stærstu tónleikar The Vaccines eru fram 

undan. Það eru 1.500 manna tónleikar í 

London. Miðasala hófst á miðvikudags-

morgun og það var uppselt eftir hálftíma. 

„Okkur fannst þetta ógeðslega mikið af 

miðum og vorum pínu stressaður. Í nótt 

þegar við vorum á leiðinni í háttinn fengum 

við þessar fréttir og partíið hélt því áfram,“ 

segir Árni í léttum dúr. „Það er bjart fram 

undan. Við erum enn þá á þeim stað að 

nánast allar fréttir sem við heyrum eru 

góðar og það er mjög þægilegur staður 

til að vera á. Ég kvíði svolítið fyrir þegar 

það hættir að vera þannig.“ 

Áður en Árni flutti til London lék hann á 

bassa með hljómsveitunum Future Future 

og Kimono. Hann flutti út fyrir þremur 

árum, en líf hans á Íslandi var afar fastmót-

að áður en sú ákvörðun var tekin. „Ég var 

með rosalega örugga vinnu, verkefnastjóri 

í félagsmiðstöð, rosalega örugga íbúð og 

bíl og eins og ég væri búinn að leggja 

línurnar fyrir næstu 40 árin,“ segir hann. 

„Svo hitti ég stelpu sem ég varð rosalega 

skotinn í og hún var að fara að flytja til 

Frakklands eftir þrjá mánuði. Hún hafði 

þau áhrif á mig að ég ákvað að fara. Ég 

ætlaði aldrei að vera lengur en í ár. Mig 

langaði að prófa að búa einhvers staðar 

annars staðar.“

Árni hafði tekið sér ársleyfi frá vinnu 

og stefndi ávallt á að snúa heim að því 

loknu, en þegar árið var liðið hringdi 

hann í vinnuveitenda sinn og sagðist 

ekki vera á leiðinni heim í bráð. „Þetta 

voru allt kjánalegar ákvarðanir. Ég var 

á algjörlega hausnum og foreldrar mínir 

höfðu geðveikislegar áhyggjur af því að 

ég átti ekki fyrir mat. En ég sé ekkert 

eftir þessu. Ég var forvitinn um hvernig 

breska tónlistarsenan er og langaði 

að vita hvort ég gæti haft áhrif á 

hana.“

Orð: Atli Fannar Bjarkason
Myndir: Stefán Karlsson

Framhald á næstu opnu
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Þrátt fyrir að The Vaccines sé 

ennþá tiltölulega lítil hljómsveit þá 

hafa Árni og félagar haft meiri áhrif 

en hann gat búist við þegar hann flutti 

til London. Hljómsveitin hefur birst 

á forsíðu breska tónlistartímaritsins 

NME og komið fram í þætti Jools 

Holland, sem er eflaust sá virtasti á 

sínu sviði í Bretlandi. 

Árni hitti strákana sem eru með 

honum í The Vaccines fljótlega eftir 

að hann flutti til Bretlands. Í septem-

ber árið 2009 hringir svo söngvarinn 

Justin Young í hann og spyr hvort 

hann vilji stofna með sér hljómsveit 

og Árni slær strax til. Árni hefur svo 

samband við Freddie Cowan sem 

gengur til liðs við þá og skömmu síðar 

bættist trommarinn Pete Robertson 

í hópinn. „Þetta er ótrúlega klassísk 

hljómsveitarsaga – það er engin róm-

antík í henni,“ segir Árni. „Þetta var 

ógeðslega gaman strax. Við trúðum 

mikið á þetta verkefni frá byrjun. Í maí 

í fyrra vorum við byrjaðir að vinna 

með umboðsmönnunum okkar, sem 

eru alveg stórkostlegir. Þeir plötuðu 

okkur út í að taka heimskulegustu 

ákvörðun í heimi og hætta öllu, fara 

beint inn í æfingahúsnæði og vera 

þar. Við hættum allir í vinnunni og 

hættum að gera allt. Við áttum bara 

smá peninga sem við höfðum safnað 

til að geta borgað leiguna og svo-

leiðis. Svo þurftum við að sníkja tvö 

pund af hver öðrum til að komast í 

strætó. Við vorum átta tíma á dag 

í æfingahúsnæðinu og svona tvo, 

þrjá mánuði.“

Platan What Did You Expect From 

The Vaccines? varð til á þessum tíma 

og hljómsveitin samdi þá einnig við 

Columbia-útgáfurisann, sem gefur 

plötuna út í mars. Árni og félagar eru 

því starfandi tónlistarmenn í dag, en 

hann neitar þó að þeir séu byrjaðir 

að fljúga um á fyrsta farrými milli 

landa og áréttar að þeir þurfi enn 

þá að dvelja á ódýrustu hótelunum 

sem þeir finna. Hann bætir þó við 

að það hafi verið erfitt að finna ódýr 

hótelherbergi í Los Angeles, þar sem 

þau séu einfaldlega ekki til.

Hróður The Vaccines hefur borist 

víða. Uppselt hefur verið á tónleika 

hljómsveitarinnar víða í Bretlandi og 

þegar það gerist byrja tónlistarpress-

an þar í landi að spyrja stórlaxana um 

nýju gaurana og hvað þeir vilja upp á 

dekk. Oasis-bróðirinn Liam Gallagher 

var á dögunum spurður álits um The 

Vaccines og svarið hans var einfalt: 

„Mér finnst hljómsveitin leiðinleg.“ Árni 

segist ekki hafa tekið þessi ummæli 

nærri sér. Hann var þvert á móti 

ánægður með að gamli karlinn hefði 

heyrt um The Vaccines. 

„Þegar þetta gerðist þá fór af 

stað tölvupóstabrjálæði á milli okkar 

allra vegna þess að við vorum svo 

ánægðir með að Liam Gallagher hafi 

heyrt um okkur,“ segir hann, „En 

það er eiginlega koss dauðans fyrir 

hljómsveitir ef Liam Gallagher líkar 

við þær því hann kann að meta lélega 

tónlist. Það er frekar ömurlegt að fá 

hrós frá honum. Söngvarinn okkar 

er reyndar mikill Oasis-aðdáandi frá 

því í gamla daga, þannig að hann 

var smá fúll. En hann gerði reyndar 

ekki ráð fyrir því að Liam Gallagher 

myndi kunna að meta okkur. En ég 

held að það sé öllum sama um hvað 

aumingja karlinn segir í dag.“

Umrætt viðtal við Gallagher var í 

NME, en eins og fyrr segir var The 

Vaccines á forsíðu blaðsins á dögun-

um. Breska pressan seilist oft langt 

út á grá svæði, en Árni segir þá 

félaga hafa verið heppna með NME. 

„Það hefur bara einu sinni gerst að 

blaðamaður NME hafi reynt að tæla 

okkur út í eitthvað sem við ætluðum 

ekki að fara út í, eða þannig,“ segir 

hann. „Þeir voru mjög þægilegir í 

forsíðuviðtalinu. Eina sem er leiðinlegt 

er að þeir reyna oft að fá mann til 

að tala rosalega illa um annað fólk, 

sérstaklega önnur gítarbönd. Þá 

langar svo mikið í slag. Þeim hefur 

ekki tekist það hingað til og ég vona 

að þeim takist það ekki í framtíðinni. 

Þetta er svo kjánalegt.“

Næstu skref The Vaccines hafa 

verið ákveðin og þau eru ekki slæm. 

Fram undan eru tónleikar í sumar 

á fjölmörgum hátíðum í Evrópu, 

Bandaríkjunum og Japan. Þá kom í 

ljós í vikunni að hljómsveitin verður 

ein af upphitunarhljómsveitum á 

stórtónleikum Arcade Fire í Hyde 

Park í sumar. „Við verðum auðvitað 

fyrstir á svið og spilum kannski bara 

fyrir þá 200 sem koma til að vera 

fremstir á Arcade Fire – en þetta 

verður engu að síður vangefið. Ég 

hlakka geðveikt til, þetta verður 

ógeðslega gaman.“

Í BRANSANUM Í LONDON Árni og félagar í The Vaccines hita upp fyrir Arcade Fire í sumar.

„ÞEIR PLÖTUÐU OKKUR ÚT 
Í AÐ TAKA HEIMSKULEG-
USTU ÁKVÖRÐUN Í HEIMI OG 
HÆTTA ÖLLU, FARA BEINT 
INN Í ÆFINGAHÚSNÆÐI 
OG VERA ÞAR. VIÐ HÆTT-
UM ALLIR Í VINNUNNI OG 
HÆTTUM AÐ GERA ALLT.“
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„NOW eru klárlega fæðubótarefni í  landsl iðsklassa fyrir  al la   
  íþróttamenn. Mæli sterklega með þessum vörum fyrir  þá sem  
  leita eftir  styrk,  úthaldi og snerpu -þær virka vel fyrir  mig.“

NOW virkar vel  fyrir  mig!

NOW - Fullkomin l ína af íþróttafæðubótarefnum 
– fáanleg í  verslunum um allt  land

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

TÖKUM HÖNDUM
SAMAN OG STYÐJUM

TIL SIGURS!
STRÁKANA OKKAR

Framhald af síðu 9



Langar þig að talsetja teiknimyndir?
Hefur þig alltaf langað til þess að sýna hvað í þér býr?  
Nú er tækifærið því við erum að fara af stað með námskeið í talsetningu 
teiknimynda. Undanfarin ár höfum við staðið fyrir námskeiðum í talsetningu 
fyrir börn, unglinga og fullorðna við góðar undirtektir. Mörg þeirra barna og 
unglinga sem sótt hafa námskeið hjá okkur í talsetningu hafa fengið tækifæri 
til að tala inn á teiknimyndir, bæði fyrir sjónvarp og kvikmyndir.

Námskeið fyrir fullorðna
Næsta námskeið byrjar 12. febrúar og 
stendur til 26. febrúar 2011.

Fjöldi kennslustunda: 10
Hámarksfjöldi í hóp: 12
Tími: Laugardagar kl. 10:30 – 13:30 

Verð: 29.900 kr.

Barna og unglinganámskeið 
Námskeið fyrir börn og unglinga hefjast 
1. febrúar og standa til 5. apríl 2011. 

Fjöldi kennslustunda: 10
Tími: Þriðjudagar kl. 17:15 – 19:15 og 19:30 – 21:30 
Hámarksfjöldi í hóp: 12
Aldur:  9 - 13 ára og 14 - 18 ára

Verð: 29.900 kr.

Virkjaðu sköpunargáfuna

Áttu hugmynd að lagi?
Nú er tækifærið til að koma því á varanlegt form. 
Á námskeiðinu er farið skref fyrir skref í gegnum ferlið að taka upp lag frá 
hugmynd að lokaútgáfu.

Notast verður við sýndarhljóðfæri (virtual instruments) til þess að búa til 
undirleik, því næst er hljóðfæraleikur og söngur tekinn upp ofan á 
undirleikinn. 

Kennslan fer fram í tölvuveri Sýrlands sem er útbúið 20 nýjum Apple tölvum 
og hefur því hver og einn nemandi aðgang að Pro Tools á meðan á kennslu 
stendur.  

Leitast er við að hafa námskeiðið sem líkast því sem gerist í einföldum 
heimastúdíóum og því notast við mbox, einfalda hljóðnema, heyrnartól og 
tölvu. Nauðsynlegt er að nemendur hafi aðgang að Pro Tools 8 eða ofar. 

Pro Tools - Frá hugmynd að lagi
Námskeiðið er kennt í 5 lotum á laugaradögum 
(4 klukkustundir í senn)
12. febrúar til og með 12. mars 

Fjöldi kennslustunda: 20
Tími: Laugardagar kl. 11:00 – 15:00 
Hámarksfjöldi: 20

Verð: 49.900 kr.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Sýrlands, www.syrland.is 
eða í síma 563-2910. 

Skráning er hafin og er hægt að senda tölvupóst á 
bokanir@syrland.is eða hringja 
í síma 563-2910

Talsetningarnámskeið Hljóðvinnslunámskeið



Robert Pattinson úr Twilight-myndunum hefur mik-
inn áhuga á því að leika tónlistarmanninn sáluga Jeff 
Buckley í væntanlegri kvikmynd um ævi hans.

Pattinson er sagður áfjáður í að leika Buckley og 
hefur gert allt sem í hans valdi stendur til að hreppa 
hlutverkið. Leikarinn og fólkið í kringum hann vonast 
einnig til að frammistaða hans sem Buckley tryggi 
honum Óskarstilnefningu og um leið meiri virðingu 
innan kvikmyndabransans. „Ég hef hitt leikara sem 
hafa áhuga á hlutverkinu og Robert var einn þeirra,“ 
sagði framleiðandi myndarinnar, Michelle Sy. 

Jeff Buckley var rísandi stjarna í tónlistarheiminum 
þegar hann drukknaði árið 1997. Hann hafði gefið 
út hina vel heppnuðu plötu Grace og var með nýja í 
undirbúningi, My Sweetheart the Drunk. Eitt þekkt-
asta verk Buckleys er útgáfa hans á Hallelujah, lagi 
Leonards Cohen. 

Mary Guibert, móðir Buckleys, tekur þátt í fram-
leiðslu myndarinnar um son hennar og er ánægð 
með að Pattinson sé orðaður við hlutverkið. „Robert 
er góður leikari af ungu kynslóðinni. Það er mikill 

heiður að hann skuli vera orðaður við hlutverkið.“
Frumsýning myndarinnar er fyrirhuguð árið 2013 

og tökur hefjast hugsanlega næsta sumar.
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Black Swan var tilnefnd 
til Óskarsverðlauna í 
vikunni og verður frum-
sýnd í næstu viku. Mynd-
in er eftir leikstjórann 
Darren Aronofsky, sem 
gerði meðal annars hinar 
frábæru The Wrestler og 
Requiem for a Dream. 
Það þarf því engan 
stjarneðlisfræðing til að 
finna út að Black Swan er 

engin venjuleg 
bíómynd um 
tiplandi ball-
erínu. Natalie 
Portman og 
Mila Kunis leika 

aðalhlut-
verkin í 
mynd-
inni sem 
er jafn 
hroll-
vekjandi 
og hún 
er fögur. 

MAMMA
E r  þ e t t a 

ballett-

mynd? Ég 

ætlaði  nú 

a l l t a f  a ð 

senda þig 

í ballett en 

þú varst ekki til í það. Mér finnst 

að þú eigir að sjá þessa mynd til að 

sjá af hverju þú misstir – allar sætu 

stelpurnar og fallegu danssporin. 

Sumir segja reyndar að þetta sé 

ekkert svo geðsleg mynd, en hún 

fjallar um ballett og hlýtur því að 

vera falleg.

BÍÓNÖRDINN

Ótrúleg 

mynd. Alveg 

mögnuð. Í 

fyrstu telur 

maður að 

það sé búið 

a ð  p l a t a 

mann á mynd um ballett en Black 

Swan er eitthvað allt annað. Natalie 

Portman og Mila Kunis standa sig 

frábærlega og uppbygging mynd-

arinnar, úr hamingju í hrollvekju er 

mögnuð. Enn ein rósin í hnappagat 

Aronofskys.

VINURINN
Þegar  ég 

s á  f r é t t -

ina um að 

Mila Kunis 

og Natalie 

Portman 

myndu leika 

í kynlífssenu byrjaði biðin hjá mér. 

Myndin fjallar reyndar um ballerínu, 

en það hlýtur að vera í lagi. Þær 

eru fáránlega flottar. Annars lofar 

leikstjórinn góðu, enda The Wrestler 

og Requiem for a Dream frábærar 

myndir.

STELPAN

Þ e t t a  e r 

a l l s  e k k i 

hefðbundin 

stelpumynd 

e i n s  o g 

einhverjir 

gætu hald-

ið, en ég verð að sjá hana. Myndin 

breytist fljótt í Svanavatnið sem 

er uppáhaldsballettinn minn og 

það er magnað að sjá hversu vel 

Natalie Portman fer með persónu 

sína, sem er alvarlega veik á geði 

og versnar bara eftir því sem líður 

á myndina.

FRUMSÝND Í FEBRÚAR: BLACK SWAN

SVÖRT HROLLVEKJA 
UM BALLETTDANSARA

PATTINSON VILL LEIKA BUCKLEY

ROBERT PATTINSON Twilight-leikarinn vill leika tónlistarmann-
inn Jeff Buckley.

POPPDÓMNEFNDIN

BÍÓ

S t i l l i n g  h f .  ·  S í m i  5 2 0  8 0 0 0
w w w . s t i l l i n g . i s ·  s t i l l i n g @ s t i l l i n g . i s

Mikið úrval 
   af hágæða
  verkfærum frá
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Fyrir 

229
krónur

færð þú:
6 mínútur í 

keilu

 vhs spólu í 

kolaportinu

einn 

barnaís 

tertusneið í 

bakaríi

eða eða eða eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta aðeins 229 krónur á dag.Tryggðu þér áskrift í dag!

frábæra skemmtun í heilan sólar-

hring fyrir alla fjölskylduna

Fylgir frítt með 
Stöð 2 í febrúar

ÞÚ SAFNAR PUNKTUMÁ MEÐAN ÞÚ HORFIR!
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EKKI SÍST

Nicholas Cage er ekkert 
sérstaklega góður í að velja 
góðar myndir til að leika í. 
Hann hefur allavega ekki 
verið það upp á síðkastið. 
Nýjasta myndin hans, Season 
of the Witch, fær hræðilega 
dóma og nú dregur hann 
Íslending með sér í svaðið.

Tónskáldið Atli Örvarsson samdi tón-
listina fyrir kvikmyndina Season of the 
Witch með Nicholas Cage í aðalhlut-
verki. Atli hefur verið að gera góða 
hluti síðustu ár, en tónlistin hans nær 
þó ekki að rífa upp myndina sem hefur 
fengið hrikalega dóma vestanhafs.

Season of the Witch fær aðeins 
4% af 100 mögulegum á vefsíðunni 
Rottentomatoes.com, sem tekur 
saman gagnrýni frá nokkrum af 
helstu kvikmyndagagnrýnend-
um Bandaríkjanna. Aðeins fjórir 
segja myndina ferska en 90 
segja hana hreinlega rotna.

Svipað er uppi á teningnum 
á vefsíðunni Meta Critic, sem 
þjónar sama tilgangi og Rotten 
Tomatoes. Þar fær Season of the 
Witch aðeins 28 af 100 mögu-
legum. Í dómi tímaritsins Rolling 
Stone kemur meðal annars fram 
að brellurnar í myndinni séu 

hræðilegar og að kvikmyndin sjálf sé 
hryllingur, hvorki meira né minna.

Atli Örvarsson hefur samið tón-
list fyrir fjölmargar kvikmyndir og 
sjónvarpsþætti á síðustu árum. Hann 
samdi tónlistina í Hollywood-kvik-
myndunum The 4th Kind og The Eagle 
of the Ninth. Þá samdi hann tónlist 

fyrir þættina 
Law and 

Order á 
síðasta ári, 
sem eru 
Íslend-
ingum 
að góðu 
kunnir.

ÍSLENSK TÓN-
LIST Í VERSTU 
MYND ÁRSINS

4% af 100 mögulegum 
fær Season of the Witch á vef-
síðunni Rotten Tomatoes.





Skoða heimslistann 
í fótbolta  Við erum 
númer 113 þar. Því 
er ástæða til að 

fagna ógurlega 5.-6. 
sætinu í handbolta. Skál!

Átta sig á minnkuðu 
flækjustigi vegna 
verðlaunaleysis 
Fálkaorðurnar eru 
búnar, Dorrit búin 

með öll sterkustu 
lýsingarorðin og 
við þurfum ekki 
að þramma niður 
á Arnarhól um 
hávetur til þess 

að taka á 
móti strákun-
um okkar. 

Kenna Austur-Evr-
ópu um allt  Passa 
sig á að horfa á 

engar endursýn-
ingar af leikjum og líta svo 
á að dómaranir sem dæmdu 
hjá okkur í milliriðlinum, sem 
allir voru frá Austur-Evrópu, 
hafi flautað okkur úr keppni. 
Þetta ráð hefur dugað vel til 
að takast á við pirring vegna 
Eurovision. Þeir allra fram-
takssömustu geta 
farið að múra upp í 
vegginn.

Horfa á Liverpool-
leik …   og þakka fyrir 

strákana 
okkar.

Kæra framkvæmd 
mótsins  Augljós-

lega sást á myndum 
að völlurinn var ekki nægilega 
vel stúkaður af og leikmenn 
voru númeraðir. Ef dómstólar 
dæma ekki okkur í hag 
og láta endurtaka 
mótið þá getum við 
bara hugsað vel og 
lengi um stjórnlaga-
þingið. Allt svekk-
elsi hverfur 
um leið.
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FYRIR ÞJÓÐINA 
TIL AÐ SÆTTA 
SIG VIÐ ENGIN 
VERÐLAUN Á HM
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www.ring.is  /  m.ring.is www.facebook.com/ringjarar

Vertu með Netið
í símanum
0 kr. í dag föstudag*

*Miðast við notkun innanlands, 100 MB innan dagsins.
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ÍKILL
makinn talar aðeins ensku. „Enska 
er það tungumál sem talað er á 
heimilinu og þess vegna getur verið 
erfitt fyrir mig halda því til streitu 
að fá stelpurnar til að tala íslensku. 
Ég er búin að skrá þá yngri á ís-
lenskunámskeið sem hefst bráð-
lega, það var íslenskur kennari sem 
flutti í hverfið okkar í Brooklyn og 
ákvað að bjóða upp á námskeið fyrir 
börn. Ég varð alveg himinlifandi 
þegar ég frétti af þessu og skráði 
Lolu auðvitað strax,“ segir hún. 

Aðspurð segist Jóhanna reyna að 
heimsækja fjölskyldu sína á Íslandi 
að minnsta kosti einu sinni á ári 
en viðurkennir að hún þurfi stund-
um svolítinn aðlögunartíma þegar 
hingað er komið. „Ég er búin að búa 
úti meiri hluta ævinnar og fæ alltaf 
hálfgert menningarsjokk þegar ég 
kem heim til Íslands,“ segir hún. 
„Fólk drekkur svo einkennilega 
hérna heima. Það verður agress-
íft og hávært og ég veit ekki alveg 
hvernig ég á að haga mér í kring-
um það. Ég þori til dæmis ekki að 
ganga ein í gegnum miðbæinn um 
helgar, sjálfur Brooklyn-búinn,“ 
segir hún og skellir upp úr. 
 Um framtíðaráform sín segir 
Jóhanna að hún ætli að halda 
áfram að vinna hörðum höndum 
að því að koma Kríu á legg. Um 
þessar mundir er hún að vinna að 
nýrri línu sem er að mestu búin 
til úr svörtu silfri. „Ég er búin að 
leggja mikla vinnu í að þróa Kríu 
og finnst þetta líka alveg rosalega 
gaman. Þannig að ég er ekkert að 
fara að hætta þessu neitt.“

Þegar hún er innt eftir því hvort 
hún muni flytja heim til Íslands 
einhvern tíma í framtíðinni svarar 
hún með semingi: „Nei, ætli það. 
Mér líður vel í New York og það er 
einnig gott að vera hér bara upp á 
vinnuna, hér er allt til alls,“ segir 
hún að lokum. 
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Tískuhúsin frumsýndu flest vorlínur sínar í lok síðasta árs og á sama 
tíma var vorförðun þeirra einnig frumsýnd. Vorförðun Chanel einkenndist 
meðal annars af dökkri og þungri augnförðun en Balmain kaus náttúru-
lega og látlausa förðun. 

1. Mineralize Loose-farði, 7.490 kr. 
2. Hyljari, 3.990 kr. 3. Studio moisture 
krem, 7.190 kr. 4. Créme de Nude-vara-
litur, 3.990 kr. 5. Mascari X, 3.990 kr. 
6. Gel, 3.590 kr. 7. Buff-kinnalitur, 4.990 
kr. 8. Augnháragel, 3.590 kr. 
9. Lingering-augnabrúnablýantur, 
kr. 3.590. Allt frá MAC.

MARC BY MARC JACOBS: Til að fá húðina fallega er hægt að nota Mineralize Foundation SPF 15 og að 
sögn Maríu Guðvarðardóttur hjá MAC er algjör óþarfi að nota púður ofan á það. Notið Groundwork Paint Pot 
á augu, sem er kremaugnskuggi sem fer ekki í línur. Gerið því næst línu með Photogravieur-augnblýanti á efri 
og neðri augnlínu og strjúkið yfir með fingurgómum eða bursta svo hún verði mýkri. María mælir með  Mas-
cara X á augnhárin svo þau haldist náttúruleg og segir fallegt að greiða augnabrúnagel í augabrúnirnar. Var-
irnar eru mótaðar með Redd-varalitablýanti og Morange-varalitur settur yfir. Fallegt er að nota svolítið af 
Lyche Lux-gloss til að fá gljáa.

Vorförðun tískuhúsanna skoðuð:
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1. Eyedust Mercury, 2.990 kr. 
2. Microshadow Smog-augn-
skuggi, 3.290 kr. 3. Burlesque-
varablýantur, 2.890 kr. 
4. Peachy-varalitur, 3.290 
kr. 5. Microshadow Van-
illa-augnskuggi, 3.290 kr. 
6. Carmel-kinnalitur, 3.490 
kr. Allt frá Make Up Store.

1. Microshadow Cupol-augnskuggi, 
3.290 kr. 2. Microshadow Stray, 

3.290 kr. 3. Sugar Muff-
in-kinnalitur, 3.490 kr. 

4. Cherie-varablýantur, 
2.890 kr. 5. Black Matt-
augnblýantur, 2.890 kr. 

6. Silver Soil-augnblýant-
ur, 2.890 kr. 7. Blend and 

Fix, 3.290 kr. Allt frá Make 
Up Store. 8. Gloss, 2.690 kr.

CHANEL: Rósa hjá Make Up Store 
mælir með að byrja á því setja Skin 
Serum á húðina til að framkalla glóandi 
húð. Þunnt lag af Reflex Cover-kremi er 
borið undir augun líkt og hyljari og lýsir 
það upp augnsvæðið. Yfir augnlokið 
og upp að brún er borinn Microshadow 
Stray. Augnblýantur er borinn á augn-
lok og er hann mýktur út með bursta. 
Microshadow Cupol-augnskuggi er bor-
inn yfir augnblýantinn til að ná fram 
dökkri áferð og Black Matt augnblý-
antur er notaður inn á augnhvarmana. 
Rósa mælir með Lashes Black-maskara 
og Cherie-varablýanti á varirnar. Vara-
gloss er tilvalið til að ná fram náttúruleg-
um vörum. Að lokum er Sugar Muffin-
kinnalitur notaður á kinnar.

BALMAIN: María hjá MAC segir mjög mikilvægt að byrja á því að bera 
rakakrem á húðina og varasalva á varirnar til að koma í veg fyrir þurrk. Þá 
er settur hyljari undir augu, kringum nef og önnur rauð svæði. María mælir 
með Mineralize Loose Foundation til að ná húðinni náttúru-
legri, farðinn kemur með púða sem gefur jafna og fallega 
áferð. Fallegt er að skyggja svolítið undir kinnbeinum 
með Buff-kinnalit. Augun eru grunnuð með Painterly 
Paint Pot og Shroom-augnskuggi er settur yfir. Notaður 
er Mascari X í brúnum lit og skerpt á augabrúnum með 
Lingering-augnabrúnablýanti og glært gel sett yfir. 
María mælir með örlitlum Créme de Nude-
varalit til að fullkomna förðunina.

GUCCI: Að sögn Rósu Sigurðardóttur 
hjá Make Up Store er best að nota 
Sport Foundation-farða og púðra svo 
létt yfir. Berið Microshadow Vanilla-
augnskugga yfir allt augnlokið og upp 
að augabrún til að fá mattan grunn og 
setjið svo Microshadow Smog ofan á 
til að ná mildri skyggingu. Rósa mælir 
með að nota Eyedust Mercury innst í 
augnkrókinn til að opna augun og svart-
an Sensitive Mascara á augnahárin. Á 
varirnar er notaður Burlesque-varablý-
antur og er hann dreginn inn á varirnar 
og mýktur út með bursta. Til að fá fal-
legan glans á varirnar er Peachy varalit 
dúppað yfir blýantinn. Að lokum er fal-
legt að greiða Brow Set Fix augabrúna-
geli í brúnirnar og skyggja með Carmel 
kinnalit.

1. Varagloss, 3.890 kr. 
2. Morange-varalitur, 3.990 
kr. 3. Hyljari, kr. 3.990 
4. Mineralize Foundation 
SPF 15, 6.790 kr. 5. Studio 
moisture krem, 7.190 kr. 
6. Groundwork Paint Pot, 
4.390 kr. 7. Redd-varalita-
blýantur, 3.590 kr. 8. Photo-
gravieur-augnblýantur, 
3.590 kr. Allt frá MAC.

ÞAÐ ER HOLLT AÐ SPARA

LÆGRA
LYFJAVERÐ Í 14 ÁR 

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

Anna Margrét Björnsson
Anna Margrét er kynningar-
fulltrúi hjá Hörpunni 
tónlistarhúsi og annar meðlimur 
dúettsins Two Step Horror sem 
gefur út sína fyrstu breiðskífu  
bráðlega. 

Háir hælar eða flatbotna skór: 
Það er auðvitað misjafnt eftir veðri, 
vindum og skapi en ég er oftast í 
kúrekastígvélum eða háum hælum. 

Ómissandi í snyrti-
budduna: Svartur eyelin-
er, maskari, Touche Éclat 
frá YSL og vaselín. 

Uppáhaldsliturinn: Ég 
er mjög hrifin af alls kyns 
litum en geng eiginlega 
bara í svörtu. Fataskápur-

inn minn lítur út eins og 
svarthol. 

Hver eru nýjustu 
kaupin: Ullarponsjó 
sem ég keypti í 
Nostalgíu fyrir jól og er 

hlýr og fínn yfir stækkandi 
óléttubumbu. Svo fékk ég æðislega 
sexí Royal Extreme-sokka frá unn-
ustanum í jólagjöf. 

Hvað dreymir þig um að eign-
ast: Akkúrat núna langar mig í klút 
frá Go With Jan og bondage-kjól 
frá Kalda. 

Hvaða lag kemur þér í gott 
skap: Vox Program Alchohol með 
The Go Go Darkness og Jukebox 
Babe með Alan Vega. 

Uppáhaldshönnuð-
urinn: Það eru marg-
ir íslenskir í uppá-
haldi núna eins og 
til dæmis Ýr Þrast-
ardóttir. Ég er allt-
af skotin í April 77. 
Annars hefði ég vilj-
að ganga í allri hinni 
guðdómlegri hönn-
un Yves Saint 
Laurent fyrir kvik-
myndir Bunuels. 

Uppáhalds-
drykkurinn: 
Vatn, rauðvín 
og svo er ég 
mjög hrifin af 
ferskum engifer-
safa. 
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Allt sem þú þarft...

Taktu þátt í kosningu á bestu skopmynd Halldórs Baldurssonar frá árinu 2010. 
Heppnir þátttakendur vinna skemmtileg verðlaun með myndum Halldórs. 
Kíktu á visir.is/halldor og vertu með í valinu!

Veldu skopmynd ársins
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BÍLAR &
FARATÆKI

Land Rover Freelander DIESEL Árgerð 
2006, ekinn 46þ.km, ssk, leður, hrað-
astillir. Fallegur bíll sem er eins og nýr. 
Verð 3.790.000kr. Raðnúmer 151369. 
Nánar á www.stora.is. Vegna góðrar 
sölu undanfarið bráðvantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á svæðið til okkar.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 35“ 
Árgerð 2007. Ekinn 60 þ.km Nýskráður 
3/2007. Næsta skoðun 2012 Verð kr. 
7.580.000.

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 
Árgerð 2010. Ekinn 10 þ.km Nýskráður 
1/2010. Næsta skoðun 2014 Verð kr. 
6.790.000

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

PORSCHE CAYENNE S, árg.2004, ek. 
113þús.km, sjálfsk, 351hö, leður, lúga, 
rafmagn, BOSE hljómkerfi, omfl, Flottur 
bíll, Ásett verð aðeins 3890þús.kr, bíll-
inn er í salnum hjá okkur,

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

Subaru Legacy station U.S.A, árg‘95, vél 
2.2, ek. 195 þús. Nýjar hjólalegur að 
aftan, nýjir bremsuklossar að framan og 
aftan. Álfelgur, dráttarkúla, vetradekk 
á felgum, ryðlast. 10-11 l/100. Tilboð 
óskast. Uppl í s. 895 8846

Ódýr vinnubíll. 2 sæta Ford Escort. Sk. 
‚11. Verðhugmynd 165 þ.m/vsk. S. 891 
6660 fyrir kl. 18.

 250-499 þús.

!! Sparigrís !!!
VW Polo árg. ‚00, ekinn 146þús, beinskipt-
ur, 3 dyra, nýsk. 2012, góður bíll í snattið 
sem eyðir rosalega litlu ! Tilboðsverð 
aðeins 380þús. Uppl. s: 659 9696.

Tilboð 290 þús!
Daewoo Lanos SX Hurricane 1600 
árg‘00 ek.108 þús,5 dyra,ný skoðaður 
12,cd, álfelgur spoiler, flottur og spræk-
ur bíll sem eyðir litlu! ásett verð 390 
þús TILBOÐ 290 ÞÚS!s.841 8955

Tilboð aðeins 350.000
Opel Astra wagon 1200 árg 6/2000 
ekinn 228 þ km 5 gíra cd góð nagla-
dekk skoðaður 2012 ný smurður bíll í 
toppstandi og á nóg eftir verð aðeins 
350.000- stgr möguleiki á visa-rað. 
upplí síma 861-7600

Til sölu Mitsubishi Carisma árg‘98, 1.6 l, 
ssk. Ek.180 þús, ný tímareim. Fallegur bíll. 
V. 390 þús staðgr. Uppl í s. 897 9252

 500-999 þús.

Vw golfl highline 2000 cc, 2004 argerd, 
ekinn 117 þúsnd, hvítur, álfelgur, mjög 
vel með farinn og góður bíll verð 990 
þús, einnig 17“ Benz felgur á heilsars-
dekkjum. s: 770 0800.

Vinnubíll 4x4. Dodge Ram 1996, 
beinsk. ek 131þús. verð 650þ. uppl 
863 0300

 Bílar óskast

Óskum eftir Toyota bílum til kaups 
t.d Corollur, Hilux og Hiace bílar. 
Endilega kíktu á okkur í Grænumýri 
3, Mosfellsbæ. Eða sendu okkur mynd 
af bílnum á bilapartar@bilapartar.is 
Bílapartar ehf 587-7659

ÓSKA EFTIR BÍL 
Á 0-150 ÞÚS STGR!

Óska eftir bíl á 0-150 þús. stgr. má 
þarfnast lagfæringa s. 691 9374.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810.

 Jeppar

21 ára söngvari í borginni vill komast 
í góða! Rokk-ballhljómsveit. S:6625256

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

Af hverju að láta veðurblíðuna fara 
framhjá þér ? Njóttu lífsins á vespu 
frá VDO. Verð aðeins 239 þús VDO 
Verkstæðið Borgartún 36 S: 588 9747 
www.vdo.is

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU OG FLUTNINGA. DS-
LAUSNIR ehf 561-8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Til sölu. Salka GK sem er 30 tonna eik-
arbátur. Upplýsingar í síma 868 6082 
& 845 1546.

Volvo D4-260 DPH endur
Get útvegað endurbyggðar vélar er 
með núna Volvo D4-260 með drifi og 
öllum pakkanum á ca 2,7 án flutnings. 
Upplýsingar oskar@somiboats.is eða 
Óskar sími 0046 722 453535 www.
somiboats.is

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Erum að byrja að rífa VW Caddy 05, 
octavia 4x4, bensín og disel ‚05 og ‚07. 
Patrol ‚96, Honda CRV 00, Terios 99, 
marga Benz bíla, Pajero, disel 99. Golf 
‚05, Ford Focus ‚00, Renault traffic ‚05 
og Almera ‚98. Partahúsið opið 8:30-
18 virka daga og 10-14 laugardaga. S. 
555 6666.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar 
gerðir nýlegra bíla. partatorg@parta-
torg.is 565-6020.

VW, Skoda, Audi, 
varahlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og 
Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri 
tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og 
skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200.

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97, 
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia 
99. kaupi bíla til niðurrifs. Partasala 
smiðjuvegi 11 sími 661 5270.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti 
Sími 662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáfellingar
Snyrti tré og runna. Alhliða garða þjón-
usta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðing-
ur. Sími : 848 1723.

Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður 
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur  
sími 697 8588.

Garðaumsjón:
Felli tré, grisja og snyrti. Hagstæð kjör. 
Halldór garðyrkjum. Sími 698 1215.

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.

 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

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, pípulögn, múrverki, mál-
ingu, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum.
Uppl. í síma 899 2420.

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

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.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

 Nudd

NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole 
Body Massage in Down Town. S. 692 
2126, Alena

TANTRIC LUXURY WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY TIME!! 
7/ 24!SIM 869 8602.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, tilboð í 
dag! S:6618272 og 6930348

THE BEST TANTRIC LUXARY MESSAGE 
ON DOWN TOWN ANYTIME 24/7. S. 
869 8602.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

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.

New whole body massage. S. 864 
8449, Isabella.

BEST MASSAGE IN TOWN IN TWO OR 
FOUR HANDS!!! 6596269

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem 
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 
Baldvin.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, 

draumar. 

Hvað viltu vita á nýju ári.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Nýársspá, ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 
552 4244 & 823 6393.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur rafverk-
taki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi ehf.

 Trésmíði



 28. janúar 2011  FÖSTUDAGUR4

 Önnur þjónusta

Útsala Útsala
Rýmum fyrir nýjum vörum. Opið í 
dag föstudag 13-18. Green-house 
Rauðagerði 26.

KEYPT
& SELT

Tilkynningat

ÞVOTTAVÉLAR
Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
uppþvottavélar og ísskápar. Tökum bil-
aðar vélar uppí. Varahlutir á góðu verði. 
Opið alla daga 12:00 - 17:00 Síðumúla 
37 Kjallara, 108 Rvk 847 5545.

Til sölu 6 manna nuddpottur. Gengur 
fyrir rafmagni. Er með nudd og loft-
bólum. Nýlegur pottur í góðu lagi. 
Verðhugmynd 450 þús. S. 698 1838.

5 ára eldavél til sölu. 60 cm breið. V. 10 
þús. S. 893 9340.

Hleðslutæki með útvarpi, ónotað selst 
á 30 þús. DEWALT DCO11. Uppl. s. 
697-5997.

Rafvespurnar komnar!
Eingöngu örfáar eftir af nýju send-
ingunni. Sama verð og síðast. Verð 
139.900kr.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum opið frá 13 til 18 
mánudaga til föstudaga.

 

 Óskast keypt

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

KAUPUM 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.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Bækur

Gilbert Úrsmiður/Gamla úrabúðin 
okkar. Tökum armbandsúr í umboðs-
sölu. Verðmat yður að kostanarlausu 
og ráðleggingar. Fagmenn með áratuga 
reynslu. Laugavegur 62. Sími 551-4100.

 Verslun

 Fyrirtæki

Fyrirtæki í fata innflutningi með upp-
safnað tap til sölu. Áhugavert fyrir rétt-
an aðila. Vinsamlegast hafið samband 
í 821 3400.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is 

Ný netverslun: 
www.betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Herbalife, fyrir alla. www.dagamunur.
is Sendið SMS 8918902 eða asta@
dagamunur.is

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SKAPANDI NÁMSKEIÐ Í 
FEBRÚAR

Víravirki skart 3.2. Tálgun 2.2. Brýnsla 
9.2. Tréútskurður 12.2. Hnífagerð 15.2. 
Silfurleir 21.2. Skráning í s:5551212 
Handverkshusid.is

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu falleg 3 herb. íb. á jarðhæð í 
HFJ á Völlunum. Skjólg. sólpallur í suð-
urátt og stæði í bílageymslu. 120 þ. á 
mán m/ hússjóð og hita. Bankaábyrgð 
skilyrði. Engin gæludýr. Laus strax. Uppl. 
í s. 845 5677.

Einstök 74fm á jarðh. 2-3 herb. í Hfj. 
100 þ. Lantímal, S:8617667 audunn@
yahoo.com

Herbergi til leigu ásamt eldhúsi á 
góðum stað. S. 661 5219.

4 herb. íb. í hraunbæ til leigu 140þ. á 
mán, langtímaleiga, farið er fram á 3 
mánaða bankaábyrgð uppl: 8691195

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

 Húsnæði óskast

!!!Íbúð óskast!!!
Ung kona með barn óskar eftir 3. her-
bergja íbúð á svæði 101 - 105. Reyklaus 
og reglusöm. Skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. í síma 841 7913 Gwenný

Barnlaus hjón eru að leita að fullbúinni 
2.-3. herb. íbúð í Kaupmannahöfn, 
til leigu, frá feb.- mars n.k. Leigutími 
ca. 6 mánuðir. Öruggum greiðslum 
heitið. Íbúðin þarf að vera í göngufæri 
frá Kongens Nytorv. Uppl. í síma 866 
4796.

Óskum eftir íbúð til leigu í 1 - 3 mán-
uði. Erum reglusöm og róleg hjón. Góð 
umgengni. S. 8619482

Reyklaus og reglusamur maður óskar 
eftir stúdíó eða 2 herb. íbúð. Uppl. í 
s. 865 8600.

 Sumarbústaðir

Smíðum sumarhús.
Smíðum eftir ykkar óskum, einnig 
höfum við tilbúnar teikningar , ýmsar 
gerðir. Vönduð vinna, mikil reynsla. 
Löggiltir húsasmíðameistarar. Uppl í s. 
893 0422 & 894 0048, sveinnskorri@
gmail.com & halliparket@gmail.com

Óska eftir að leigja sumarbústað á 
Suðurlandinu. Helst á milli Selfoss og 
Geysir. 6 til 8 manna. Tímabil : 30/7 
til 05/08 2011. Borga vel fyrir góðan 
bústað.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

 Bílskúr

Ný innréttaður bílskúr á góðum stað til 
leigu. S. 661 5219.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir sölumanni. Upplýsingar á 
staðnum. hofdabilar@hofdabilar.is

Óskum eftir því að ráða vanan mann í 
trjáklippingar. Umsóknir á gardlist.is

Bifvélavirkjar. KvikkFix vill ráða bifvéla-
virkja. Áhugasamir sendi umsóknir 
með helstu upplýsingum á kvikkfix@
kvikkfix.is

Vegna mikillar aðsóknar erum við á 
veitingastaðnum Uno við Ingólfsstorg 
að leita eftir vönum matreiðslumönn-
um eða vönu fólki í eldhús í fullt starf. 
Einnig höfum við áhuga á að ráða mann 
í aukastarf til að aðstoða í eldhúsi. 
Umsóknir eingöngu teknar á staðnum.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

 Einkamál

Gagnkvæm erótísk afþreying á netinu. 
Frítt myndspjall. Myndir, vídeó, o.fl. 
PurpleRabbit.eu

Spjalldömur 908 5050
Opið allan sólarhringin, ný 

stúlka.

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.

Tilkynningar

Fasteignir

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.
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timamot@frettabladid.is

Kári Friðriksson tenór, lagahöfundur og kórstjóri er 
fimmtugur í dag. Kári ólst upp á Helgastöðum í Reykjadal 
í Suður-Þingeyjarsýslu. Hann segir ekki hafa blundað í sér 
að gerast bóndi norður í sveitum, hann hafi sungið frá því 
hann var krakki en þó endað í söngnámi í Reykjavík fyrir 
slysni.

„Ég byrjaði að læra að syngja sem barn en hætti því. Þegar 
ég var 19 ára datt ég af hestbaki og varð hálf aðgerðarlaus. 
Þá fór ég að sækja aftur söngtíma á Húsavík og stóð mig 
nokkuð vel. Kennarinn, Hólmfríður Benediktsdóttir, hvatti 
mig áfram og við sendum kasettu suður í Söngskólann. Ég 
var þar í þrjú ár og svo áfram í söng- og kennaranámi.“

Kári býr í Hafnarfirði ásamt konu sinni, Helgu Björk 
Sigurðardóttur sem  rekur hárgreiðslustofuna Heru í 
Kópavogi, og þremur börnum, Heiðrúnu 23 ára, Kára Snæ 7 
ára og Maríusi Baldri 5 ára.  Kári hefur fengist við kórstjórn 
í fjölda ára og kenndi einnig tónmennt í yfir tuttugu ár. Hann 
segist því miður hafa þurft að hætta tónmenntakennslunni 
þegar kreppan skall á. 

 „Nú hefur mikið verið skorið niður í skólum og víða er 
lítil eða engin kennsla í tónmennt lengur. Tónmenntakennsla 
er lögbundið fag og illt að heyra af því að ófagmenntað fólk 
fáist jafnvel við tónmenntakennslu, en svona er kreppan. 
Ég hef þó verið heppinn og hef verið að syngja talsvert,“ 
segir Kári sem stendur reglulega á sviði á veitingastaðnum 
Fjörukránni og skemmtir gestum. 

Kári fæst einnig við lagasmíðar og ljóðagerð og hnoðar 
saman vísum við ýmis tækifæri. Á næstu dögum er von á 
geisladisk frá Kára þar sem hann syngur vel valin lög. „Ég 
er ekki kominn með nafn á diskinn en þetta er allt að smella 
saman. Þarna eru ýmis lög, ítalskar aríur, létt klassík og 
dægurlög. Næsti diskur er þegar kominn í vinnslu hjá mér 
og á honum verða lög og ljóð eftir sjálfan mig, sem bæði ég 
mun syngja og kórar.“

Aðspurður segist Kári ekki ætla að blása til stórrar veislu 
þrátt fyrir tímamótin. „Ég verð nú á kóræfingu í dag en býð 
kannski upp á eitthvað með kaffinu.“ heida@frettabladid.is

KÁRI FRIÐRIKSSON TENÓR:  50 ÁRA

Fór í söngnám 
fyrir slysni

 UPPÁHALDSLÖGIN Á DISK Kári Friðriksson tónlistarmaður er með 
nýjan disk í smíðum sem kemur út á næstu dögum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

50 ARNALDUR INDRIÐASON  rithöfundur er fimmtugur í dag

 „Sjálfur les ég aðallega ljóð mér til afþreyingar.“

Þökkum hjartanlega auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegrar systur okkar,

Áslaugar Stefánsdóttur
frá Minniborg, Kringlunni 61, 
Reykjavík.

Guð blessi ykkur öll.

Systkinin frá Minniborg.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við and-
lát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Valgerðar Ólafíu 
Guðjónsdóttur
frá Breiðabólsstað, Skógarströnd,
Leirubakka 26, Reykjavík,

sem lést umvafin ástvinum sínum á líknardeildinni í 
Kópavogi 26. desember. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
líknardeildarinnar í Kópavogi fyrir góða umönnun 
og hlýtt viðmót.

Friðrik Eysteinsson   Valgerður Oddsdóttir
Sigríður Eysteinsdóttir  Þorvaldur Stefánsson
Sesselja Eysteinsdóttir   Atli Már Ingvarsson
Arnfríður Eysteinsdóttir   Sigmundur H. Baldursson 
barnabörn og barnabarnabarn.

Hjartans þakkir sendum við ykkur 
öllum sem sýndu okkur hlýhug og 
vinsemd við andlát og útför móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Elínar Jónsdóttur
frá Gemlufalli í Dýrafirði, 
húsfreyju að Neðra-Hálsi í Kjós 
Fellsmúla 8, Reykjavík.

Ágústa Oddsdóttir    Sæbjörn Kristjánsson
Ólöf Oddsdóttir
Valborg Oddsdóttir
Ólafur Oddsson
Kristján Oddsson    Dora Ruf
Lilja Oddsdóttir    Jóhann A. Kristjánsson
Kristín Linda Ólafsdóttir Rae  Stuart Alexander Rae
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, sonur, bróðir og tengdasonur,

Björn Björnsson
Holtagerði 13, Kópavogi,

lést 22. janúar, verður jarðsunginn frá Digraneskirkju 
miðvikudaginn 2. febrúar kl. 13.00. Þeir sem vilja 
minnast hans er bent á Heimahlynningu Landspítalans 
s. 543 1159 eða Krabbameinsfélag Íslands.

Anna G. Egilsdóttir
Elísabet Björnsdóttir
Eva Björnsdóttir
Jóhanna María Björnsdóttir Hlynur Jónsson
               Jóhanna María Björnsdóttir
Jón Björn Vilhjálmsson Margrét Elimarsdóttir
  Ásta Björnsdóttir
Ólafur Björnsson Rósa Ingvarsdóttir
Elísabet Gunnlaugsdóttir Egill Guðmundsson

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem heiðruðu minningu og sýndu okkur 
samúð og stuðning við andlát og útför 
okkar ástkæru

Aðalheiðar 
Sigurðardóttur
Skólastíg 14 a, Stykkishólmi.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki Dvalarheimilis 
aldraðra í Stykkishólmi  fyrir frábæra umönnun.

Jófríður Sveinbjörnsdóttir
Aðalheiður Sveinbjörnsdóttir
Stefán Sveinbjörnsson

80 ára afmæli
Gunnar Yngvason 

Breiðholti-Garðabæ, verður áttræður 
31. janúar. 

Af því tilefni býður hann vinum og 
vandamönnum að gleðjast með sér í 

samkomuhúsinu Garðaholti á morgun, 
laugardaginn 29. janúar frá kl. 20. 

Allir velkomnir.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma

Guðrún Salvör 
Björnsdóttir
hjúkrunarfræðingur,

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 14. janúar sl.
Útförin hefur farið fram að ósk hinnar látnu.

Gunnhild Olafsdóttir       Finnbogi G. Kristjánsson
Edda Olafsdóttir            Ágúst Þórðarson
Jóhanna Guðnadóttir
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær systir okkar, mágkona og 
frænka,

Guðrún Johnson
Morristown, New Jersey,

er látin. Minningarathöfn í Reykjavík verður auglýst 
síðar.

Thor Ólafur Johnson      Nikki Johnson
Pétur P. Johnson            Sigurborg Sigurbjarnadóttir
Christian, Tor Nicholas og Margrét Halla.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 

Péturs Jónssonar 
Árskógum 8, Reykjavík.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

Guðlaugar S. Jónsdóttur
Sléttuvegi 13, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Skjóls.

Jón Sigurjónsson  Kristrún Sigurðardóttir
Svala Sigurjónsdóttir  Lárus Örn Óskarsson      
Björn Ágúst Sigurjónsson Vilborg Anna Jóhannesdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Óli G. Jóhannsson
listmálari,

lést á Landspítalanum fimmtudaginn 20. janúar.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 
31. janúar kl. 13.30.

Lilja Sigurðardóttir
Örn Ólason   Christina E. Nielsen
Sigurður Ólason   Áshildur Hlín Valtýsdóttir
Hjördís Óladóttir  Björn L. Þórisson
Hrefna Óladóttir   Sverrir Gestsson
og barnabörn.
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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

HJÁLP ÓSKAST
Hafnaði í

neðsta sæti á 
hundasýningunni

Takk 
fyrir

Hjálpaðu mér bara 
að rétta úr mér, 

ókei?

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. ógrynni, 8. efni, 9. farveg-
ur, 11. kringum, 12. bit, 14. framvegis, 
16. tveir eins, 17. iðka, 18. for, 20. 
pfn., 21. malargryfja.

LÓÐRÉTT
1. harmur, 3. pot, 4. peningar, 5. fálm, 
7. þögull, 10. gras, 13. útsæði, 15. 
kviður, 16. hald, 19. ullarflóki.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. of, 8. tau, 9. rás, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. tt, 17. 
æfa, 18. aur, 20. ég, 21. krús. 

LÓÐRÉTT: 1. sorg, 3. ot, 4. lausafé, 
5. fum, 7. fálátur, 10. sef, 13. fræ, 15. 
magi, 16. tak, 19. rú. 

Nú ertu þannig séð á 
lausu aftur Jói. Ertu tilbú-
inn að gleyma Kamillu og 

halda áfram?

Njaaa...

Það gæti vel 
tekið sinn 

tíma!
Heldurðu 

það?

PASSAÐU 
UPP Á 

MIG! ÉG 
VIL EKKI 

FARA 
SÖMU 
LEIÐ 

AFTUR!

Hmm. Skondið að þú 
skulir nefna það. Ég er einmitt 
búinn að rissa upp samning 

sem veitir mér rétt til að halda 
þér niðri og berja í þig skyn-
semina aftur með kylfum!

KOMDU MEÐ 
PENNA!

Ekki málið!

GEISP! Ég hlýt að hafa 
sofnað.

Þú mundir eftir 
sólarvörninni, 

ekki satt?

Auðvitað mundi ég 
eftir sólarvörninni!

Það sem ég man ekki 
er hvort ég bar 
hana á... ÁÁÁÁIII!

NÁÐI ÞÉR!
Góðu fréttirnar eru þær að hún 

mun stækka. Slæmu fréttirnar eru 
þær að þá verður 

                                hún fljótari.

Tómstundalíf barna og unglinga er blóm-
legt á Íslandi. Hér býðst krökkum nám 

og þjálfun í íþróttum og listum og sjálfsagt 
einhverju fleiru. Þetta er vel. Íþróttaiðkun 
stælir líkamann, þolið og þorið og listnám 
styrkir andann og sköpunargáfuna. Við 
þurfum fólk í framtíðina sem er sterkt og 
hraust, skapandi og andríkt. En akkúrat hér 
og nú eru börn þreytt. 

SUMIR krakkar á miðstigi grunnskólans 
æfa fimleika eða sund fjórum til fimm sinn-
um í viku og að auki boltaíþrótt tvisvar til 

þrisvar í viku. Mörg þeirra eru svo líka í 
tónlistarnámi sem krefst spilatíma tvisv-
ar í viku og hljómsveitaræfinga einu 
sinni í viku. Full skólaskylda er þrjá-
tíu og fimm tímar á viku og ofan á það 
bætist heimalærdómur. Til saman-
burðar má nefna að fullorðið fólk á 
oft í mesta brasi að finna tíma og orku 
til líkamsræktar tvisvar meðfram 
fjörutíu stunda vinnuviku. 

FORELDRAR vilja veita börnunum 
sínum bestu mögulega æsku og 

hlúa að hæfileikum þeirra. 
Þegar barnið sýnir áhuga á 
tómstunda starfi grípa for-
eldrarnir tækifærið og skrá 
börnin sín í það, kannski 
minnugir tækifæra sem fóru 

framhjá þeim sjálfum á sama 
aldri. En ef handboltinn bætist 

ofan á skíði og selló er hætta á því að hæfi-
leikar fái ekkert ráðrúm til að blómstra. 

ÞAÐ ER alveg frábært að framboð á 
ánægjulegu og metnaðarfullu tómstunda-
starfi utan hefðbundins skólatíma sé 
svona mikið og ennþá betra að svo margir 
foreldrar vilji styðja börnin sín til þess að 
sinna áhugamálum sínum og ná langt. 

EFTIR stendur spurningin: er nauðsynlegt 
að allar tómstundir séu stundaðar með það 
fyrir augum að búa til afreksfólk í hverri 
fyrir sig? Væri kannski mögulegt að velja 
einhverja aðalgrein og stunda annað fyrst 
og fremst til ánægju og gefa valkosti í 
tímasókn og æfingafjölda eftir því?

ÞAÐ MIKILVÆGASTA sem ótrufluð og ást-
rík bernska hefur upp á að bjóða er leikur. 
Í leik læra börn að vinna úr daglega lífinu, 
samskipti við jafningja á sínum eigin for-
sendum og þá hæfileika sem þau þurfa á að 
halda í framtíðinni. Barn í tölvuleik lærir 
tölvulæsi sem verður jafn sjálfsagt og bók-
læsi í þeirri framtíð sem verður þeirra nútíð. 
Og kannski það allra mikilvægasta: það er 
ekkert hættulegt að láta sér leiðast, stöku 
sinnum. Barn sem leiðist þarf sjálft að finna 
sér eitthvað að gera.

Í BARNASÁTTMÁLA Sameinuðu þjóðanna 
segir að öll börn eigi rétt á að leika sér. Og 
til þess þarf tóma stund. 

Tóm stund

Meðal annars efnis:   

Hefur ofbeldi aukist á Íslandi?
- Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur hefur rannsakað málið

Óvissan um framtíðina lamar sjávarútveginn 
- Vilmundur Jósefsson, formaður Samtaka atvinnulífsins 

Lotugræðgi og þráhyggja, 
geðhvarfasýki og alkóhólismi
- Mestu vandræðagemlingar í fótboltanum fyrr og síðar. 
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25 ljósmyndir Páls Stefánssonar 
frá Afríku verða boðnar upp í dag 
til styrktar Barnaheill – Save the 
Children á Íslandi. Allur ágóði af 
sölu myndanna rennur til mennt-
unarverkefnis samtakanna í 
Pader-héraði í Norður-Úganda.  

Myndirnar eru afrakstur heim-
sókna Páls til Afríku á síðustu 
árum. Myndirnar voru sýndar í 
aðalstöðvum Sameinuðu þjóðanna 
í New York árið 2008 og birtust að 
auki í bókinni, Áfram Afríka.

Lágmarksverð á ljósmyndunum 
er 70 þúsund krónur. Gerður 
Kristný, skáld og rithöfundur, 
og Páll Stefánsson ljósmyndari 
stýra uppboðinu sem fer fram 
frá klukkan 16.30 til 18.30. Upp-
boðið er þögult, sem merkir að 
áhugasamir geta skoðað myndir 
á heimasíðu Barnaheilla og sent 
kauptilboð á netfangið barna-
heill@barnaheill.is. 

Afríkumyndir 
Páls á uppboði 

PÁLL STEFÁNSSON

Tónlist   ★★★

Let Me Be There
Ellen Kristjánsdóttir

Lágstemmt gæðapopp
Þessi plata sem  þau Ellen Kristjánsdóttir og Pétur Hallgrímsson tóku upp 
á tímabilinu september til nóvember í fyrra tafðist eitthvað á leiðinni til 
landsins og kom þess vegna ekki í verslanir fyrr en nokkrum dögum fyrir jól. 
Það hefði eflaust komið sér fyrir söluna að fá 
hana á markað aðeins fyrr, en að öðru leyti 
skiptir það engu. Tónlistin hér er algerlega 
sígild og á eftir að standa fyllilega fyrir sínu 
eftir tvö ár eða tuttugu.

Það eru tíu lög á Let Me Be There. Þau 
eru flest eftir Pétur, en eitt er eftir Ellen og 
þrjú eru samin af þeim saman. Tónlistin er 
lágstemmt gæðapopp. Gítararnir sem Pétur 
spilar á eru áberandi, bassi og trommur 

lulla undir og svo 
er munnharpa á 

stöku stað og orgel í einu lagi. Dætur Ellenar 
syngja bakraddir auk Péturs. Það er ekkert verið 

að ofhlaða lögin með hljóðfærum. Þetta er að 
stærstum hluta róleg tónlist, svolítið kántrískotin 
og minnir á sveitir eins og Cowboy Junkies og 
hljómsveit Noruh Jones og Lee Alexander, Little 

Willies. Aðdáendur Klassart ættu líka að leggja 
við hlustir. Söngur Ellenar nýtur sín vel hér, enda 

fer það henni ákaflega vel að syngja svona ljúfa 
og lágstemmda tónlist.

Let Me Be There er tekin upp í Hljóðrita af 
Guðmundi Kristni Jónssyni sem tryggir 

fyrsta flokks hljóm. Síðasta plata 
Ellenar, Draumey, sem hún gerði 
með Pétri Ben var stórfín. Þessi 
gefur henni ekkert eftir. 
 Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Róleg og 
kántrískotin poppplata fyrir 
aðdáendur Ellenar, Noruh 
Jones og Klassart.

Það er
siminn.is

Ertu með
GSM hjá

Símanum?

Pssst!

*Notkun á Íslandi, 100 MB innan dagsin
s.

Þá færðu
Netið í símanum

á 0 kr. í dag.*

Frábærir föstudagar 
með Símanum
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menning@frettabladid.is

Tónlist  ★★★★

Meistari Kristinn 
Kristinn Sigmundsson og Jónas Ingimundarson fluttu tónlist úr 
ýmsum áttum 

Magnaður Mozart 
Kristinn Sigmundsson og Jónas Ingimundarson fluttu tónlist úr ýmsum 
áttum.

Kristinn Sigmundsson er magnaður söngvari. Hann var samt á lágu 
nótunum lengst framan af á tónleikum í Salnum í Kópavogi á sunnudaginn 
var. Þar kom hann fram ásamt Jónasi Ingimundarsyni píanóleikara. Fyrst 
á dagskrá voru lög eftir Beethoven við ljóð eftir Pietro Metastasio. Það 
voru fremur innhverfar tónsmíðar sem þeir félagar túlkuðu fallega en voru 
kannski dálítið hikandi. Þeir voru greinilega ekki komnir almennilega í gang 

svo snemma á tónleikunum. 
Ákefðin var ekki miklu meiri í lögunum 

sem á eftir komu, enda róleg og afslöppuð 
og eftir sjálfan píanóleikarann. Þau komu 
út í nótnabók fyrir skemmstu. Lögin voru 
athyglisverð, enda þekkti maður fæst þeirra. 
Laglínurnar voru ekkert sérstaklega grípandi 
við fyrstu áheyrn, en samt var margt fallegt 
sem bar fyrir eyru. Píanóleikurinn var að 

minnsta kosti litríkur, inntak ljóðanna, sem voru eftir mismunandi skáld, end-
urspeglaðist í píanóinu. Greina mátti fuglasöng, jafnvel sólskin, ský og önnur 
náttúrufyrirbæri. Tónmálið var fremur hefðbundið, rómantískt og þægileg 
áheyrnar. Ég spái því að mörg laganna eigi eftir að heyrast oft í framtíðinni.

Kristinn kynnti það sem hann söng, en þó ekki sjö lög eftir John A. 
Speight, við ljóð eftir Þorstein frá Hamri. Það var synd, ég hugsa að margir 
hefðu viljað vita meira um lögin, um tilurð þeirra, um ljóðin og samband 
texta og tónlistar. En tónlistin var alltént falleg, dálítið kuldaleg eins og 
margt eftir tónskáldið, en djúp og hrífandi. Og flutningurinn var glæsilegur, 
söngurinn áleitinn og tilfinningaþrunginn; píanóleikurinn litríkur og fullur af 
merkingu.

Að lokum voru nokkrar aríur eftir Mozart á dagskránni, úr Brúðkaupi 
Fígarós, úr Don Giovanni og konsertarían KV 541. Kristinn hefur náð ein-
stökum árangri á óperuvettvanginum erlendis, og það sópaði að honum 
hér. Auðvitað hefur maður heyrt þessar aríur margoft, en túlkun Kristins var 
samt fersk og röddin einstök. Og krafturinn ótrúlegur. Mikið væri nú gaman 
að sjá Kristin í óperuhlutverki hér á landi!  Jónas Sen

Niðurstaða: Tónleikar Kristins Sigmundssonar og Jónasar Ingimundarsonar 
voru góðir, tónlistin athyglisverð og túlkunin litrík. 

Leikhús   ★★★★

Súldarsker 
Leikhópurinn Soðið svið. Sýnt í 
Tjarnarbíói.

Höfundur: Salka Guðmundsdóttir. 
Leikstjóri: Harpa Arnardóttir. 
Leikarar: Aðalbjörg Árnadóttir og 
Maríanna Clara Lúthersdóttir. Tón-
list: Ólafur Björn Ólafsson.

Mikið er nú gaman að fara í leik-
hús þegar leikhús er leikhús. Tvær 
leikkonur en ógrynnin öll af fólki. 
Heilt samfélag. Gamall maður, 
ung sjoppustúlka, leiðindasveitar-
stjórnarkerling, blaðakona, mann-
fræðingur í leit að horfnum föður, 
álfastúlka, misþroska dvergkona og 
bakandi kvenfélagskona og vafalít-
ið fleiri persónur koma fyrir í þess-
ari dimmu en sprenghlægilegu 
sýningu. Þessari björtu en þó svo 
sótsvörtu sýningu þar sem leikur-
inn er í forgrunni og aðaluppistaðan 
er flakk leikkvennanna milli hlut-
verka þó svo að sagan sjálf sé bæði 
spennandi og ekki síst lýsandi fyrir 
ákveðið samfélag. Súldin er ekki 
góð, það ber að varast hana þar sem 
hún getur villt mönnum sýn. 

Tvær stúlkur lenda eins og meira 
fyrir tilviljun uppi á eyju þar sem er 
að hefjast mikil hryssingshátíð þar 
sem boðið er upp á hoppukastala og 
hagyrðingakvöld. Gestir eru greini-
lega af skornum skammti enda virð-
ast hátíðarhaldarar ekki hafa gert 
neitt til þess að lokka fólk að. Stúlk-
urnar tvær þekkjast ekki og eru 
ekkert sérlega hrifnar hvor af ann-
arri í upphafi en eftir eina nótt á 
skringidýrasafni ákveða þær að 
halda hópinn og rannsaka hvað hafi 
í raun og veru gerst þegar vitinn 
brann, eða hvað sé í raun og veru að 
gerast akkúrat núna. 

Plottið minnir svolítið á ýmsar af 
gömlu Dularfullu-bókunum eða hvað 
þessar spennubækur hétu allar fyrir 
utan að pjattrófuhætti nútímans og 
verðmætamati sem við þekkjum úr 
okkar nánasta umhverfi er fléttað 
inn í atburðarrásina. Til þess að 

bjarga þessu guðsvolaða skeri á að 
byggja þar kasettuverksmiðju. Með 
því að þylja upp ofurtrúna á kasettu-
verksmiðjuna og hvernig hún muni 
í einhverri framtíð bjarga öllu sem 
bjargað verður, verður til enduróm-
ur sem við þekkjum nú ansi vel úr 
okkar daglegu fréttatímum. Harpa 
Arnardóttir hefur hér farið mjög 
skemmtilega leið til þess að lenda 
einmitt ekki í endursköpun þess 
samfélags sem við lifum í. Samspil 
leikkvennanna minnir í sumum 
atriðum á þá Gög og Gokke þegar 
þeir voru að bítast á um athyglina og 
eins er eins og svart/hvít myndskeið 
þöglu myndanna taki stundum yfir-
höndina. Aðalbjörg á ekki í nokkr-
um vandræðum með að bregða sér 
í allra kvikinda líki, einkum var hún 
sniðug í hlutverki sjoppustúlkunnar 
sljóu sem í raun og veru vildi verða 
ljóðskáld.

Allur leikurinn gengur út á sam-
leik þeirra tveggja, í hvaða hlutverki 
sem þær nú eru. Þær stökkva milli 
karaktera án þess að blikna eða 
blána og Maríanna Clara Lúthers-
dóttir smýgur inn í hlutverkin eins 
og hún sé einmitt búin til á klippi-
borði. Þær ferðast á vagni og gam-
all maður sem hét Sigvarður keyrði 
þær. Maríanna leikur gamalmennið 

svo áreynslulaust að skiptin milli 
ungrar glæsipæju með blaðamanna-
drauma og örvasa gamalmennis 
karlkyns urðu eins og dansatriði. 
Kannski hefur handritið í höndum 
leikstjórans líkst partítúr hljóm-
sveitarstjórans og Harpa með hjálp 
tónsprotans lokkað fram öll þessi 
blæbrigði. Þær eru báðar sterk-
ar og skondnar þessar leikkonur. 
Maríanna sýnir hér enn einu sinni 
svo ekki verður um villst að hún er 
hæfileikakona umfram það venju-
lega, sama má segja um Aðalbjörgu 
sem virðist geta rúllað augunum í 
hringi ef því er að skipta. Leikmynd-
in var líka skemmtileg og gaf mikla 
möguleika á hughrifum. Endalaus 
segulbönd hangandi ofan úr loftinu 
sem í senn glampaði á og veitti eins 
konar hátíðarstemmningu og eins 
kolsvartur þaraskógur eða flækja af 
einhverjum dýrum. Leikstjórnin er 
mjög markviss, eltingaleikurinn eða 
hlaupakeppnin sem þær taka þátt í 
kemur öllu á fljúgandi fart. Kannski 
var það einmitt tempóið sem gerði 
sýninguna svona góða.
 Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Unnendur leiks á leik-
sviði ættu ekki að láta þessa snjöllu 
sýningu fram hjá sér fara.

SEGULSÆLA Í SÚLDINNI 

Súldarsker
AUKASÝNING 29. JAN!

Nýtt leikverk eftir Sölku Guðmundsdóttur

Uppistand í Tjörninni

NÆSTA VIKA:

Miðasalan er opin 
virka daga frá kl. 13-15
Sími: 527 2100  
www.tjarnarbio.is Tjarnargötu 12 - 101 Reykjavík

Út í kött Barnaleikhús

Sveinn Skotti
LJÓÐLEIKUR OG SÖNGDANS
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KAFFIHÚSIÐ MAJÓNES OPIÐ ALLA DAGA VIKUNNAR

29  30
Örfá sæti laus

Það er
siminn.is

G
re

ið
a 

þa
rf

 m
án

að
ar

gj
al

d 
sk

v.
 v

er
ð

sk
rá

. 
G

ild
ir

 e
kk

i 
um

 s
ím

tö
l 

í 
er

le
nd

 s
ím

at
o

rg
.

Öll símtöl úr 
heimasíma til útlanda
eru á 0 kr. frá klukkan 

19 til 24 í kvöld.
Sama hvort hringt
er í erlendan heimasíma 
eða farsíma.

Ertu með
heimasíma hjá

Símanum?

Pssst!

Frábærir föstudagar 
með Símanum

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
4

8
5

1

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?



ÚTSALA

Gildir til 12 september.
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afnemum VSK af öllum útsöluvörum.

TAX FREE ÚTSALA
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Í ár eru tuttugu ár liðin 
síðan grunge-rokkið hóf 
innreið sína í tónlistarheim-
inn með miklum hvelli. 
Lagið Smells Like Teen 
Spirit kom flóðbylgjunni af 
stað. 

Á þessu ári eru tuttugu ár liðin 
síðan grunge-rokkið frá Seattle í 
Bandaríkjunum hóf innreið sína 
í tónlistarheiminn með miklum 
hvelli þegar Nirvana gaf út plöt-
una Nevermind. Sú plata, með 
lagið Smells Like Teen Spirit í 
fararbroddi, átti óvænt eftir að 
seljast í bílförmum. Þessar vin-
sældir opnuðu augu plötuútgef-
enda og um leið almennings fyrir 
fleiri grunge-sveitum, þar á meðal 
Pearl Jam, Alice in Chains, Sound-
garden, Stone Temple Pilots og 
Screaming Trees.

Áður en grunge-ið, eða gruggið, 
tók yfir rokkið höfðu glyssveitir á 
borð við Mötley Crüe, Poison og 
Warrant notið mikilla vinsælda. 
Gruggið var að hluta til andóf 
gegn þeim þar sem öll framkoma 
var jarðbundnari og án allra leik-
rænna tilburða. Lögin voru ber-
strípaðri og kröftugri, gítar-
hljómurinn bjagaður og textarnir 
angistarfullir þar sem almennt 
áhugaleysi gagnvart samfélag-
inu var fyrirferðarmikið. Sér-
stök tíska fylgdi gruggurum sem 
klæddust notuðum, rifnum fötum 
og hárið var sítt og illa greitt, 
öfugt við glysrokkið þar sem hár-
blásarar og krullujárn töldust 
nauðsynlegir fylgihlutir. 

Gruggið varð til seint á níunda 
áratugnum í kringum óháða 
útgáfufyrirtækið Sub Pop í borg-
inni Seattle. Það þróaðist út frá 
pönksenu borgarinnar og að hluta 
til var grugghljómurinn afleið-
ing af því hversu einangruð 
Seattle var gagnvart öðrum tón-
listarstefnum, því á þessum tíma 
fengu hljómsveitir frá Los Ang-
eles og New York mestu athygl-
ina. Ýmsar hljómsveitir frá norð-
austurhluta Bandaríkjanna, þar 
á meðal Sonic Youth, Pixies og 
Dinosaur Jr., höfðu einnig áhrif á 
gruggið. Til að mynda sagðist Kurt 
Cobain, forsprakki Nirvana, hafa 
verið að reyna að herma eftir Pix-
ies þegar hann samdi Smells Like 
Teen Spirit. Með því lagi og plöt-
unni Nevermind varð gruggið að 

Berstrípuð angist tók við 
af hárblásnu glysrokkinu

GRUNGE
Rokkararnir í Nirvana stigu fram á 
sjónarsviðið og í kjölfar þeirra fylgdu 
Pearl Jam, Alice in Chains, Stone 
Temple Pilots og fleiri sveitir.

NORDICPHOTOS/GETTY

Einar Vilberg úr hljómsveitinni 
Noise byrjaði að hlusta á grunge 
tíu ára, eða þegar Kurt Cobain dó. 
Fyrst einbeitti hann sér að Nir-
vana en í framhaldinu tóku við 
dekkri hljómar frá böndum á borð 
við Alice in Chains, Soundgarden, 
Mudhoney og Screaming Trees. 
„Þetta var tilgerðarlaus tón-
list og einhvern veginn nýtt við-
horf til rokksins, ekki þetta eitís, 
túberaða hár og tilgerðar „make-
up“-glysrokk,“ segir hann um 
gruggið og telur að angistin sem 
fylgdi tónlistinni eigi sinn þátt í 
vinsældunum. „Þetta var rosa-
lega aðgengilegt fyrir unglinga 
af því að það er svo mikil angist 
í þessum lögum. Maður upplifir 
þetta öðruvísi þegar maður er 

ekki unglingur en góð bönd eru 
alltaf góð bönd, hvort sem það er 
grunge eða eitthvað annað. Þetta 
eldist vel, finnst mér.“

Rokksveitin Noise heldur upp á 
tíu ára afmælið sitt í ár. Hún byrj-
aði sem grunge-band en á nýjustu 
plötunni Divided, sem er númer 
þrjú í röðinni, er meira um rokk 
og ról og lögin melódískari en 
áður. Sveitin er með tvær nýjar 
plötur í smíðum, þar á meðal óraf-
magnaða plötu, sem grunge-bönd-
in voru einmitt fræg fyrir. „Ég 
hafði mjög gaman af Unplugged 
með Nirvana og Alice in Chains. 
Við ætlum að hafa rosalega mikið 
af strengja- og blásturshljóð-
færum og ætlum að gera þetta 
grand,“ segir Einar.

Grunge er tilgerðarlaus tónlist

EINAR VILBERG Byrjaði að hlusta á 
grunge árið 1994 þegar hann var tíu  
ára.

60 - Pearl Jam 
50 - Nirvana 
40 - Stone Temple Pilots 
25 - Alice in Chains 
21 - Soundgarden 

MILLJÓNA 
PLÖTUSALA 
GRUNGE-
HLJÓMSVEITA

meginstraums tónlistarstefnu sem 
fékk almenna spilun í útvarpi. Vin-
sældirnar urðu ógurlegar og allar 
hljómsveitir vildu spila grunge og 
ekkert annað. Með vinsældunum 
og ríkidæminu sem fylgdi þeim 
missti grunge-stefnan mikið af 
sjálfstæði sínu og tengslum við 
pönkið og þetta áttu Cobain og 
félagar erfitt með að sætta sig 

við. Eiturlyfin voru aldrei fjarri 
og eftir að Cobain framdi sjálfs-
víg 1994 má segja að niðursveifla 
gruggsins hafi hafist fyrir alvöru. 
Undir lok tíunda áratugarins höfðu 
flestar gömlu grunge-sveitirn-
ar sungið sitt síðasta og þó svo að 
margar þeirra séu enn starfandi í 
dag eru áhrif þeirra langt í frá þau 
sömu og áður. freyr@frettabladid.is

VINSÆLASTA 

MYND VERALDAR 

TVÆR VIKUR Í RÖÐ!

NÁNARI UPPL. Á AF.IS OG MIDI.IS

-Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

SMÁRABÍÓ Nánar á Miði.is

Nánar á Miði.isBORGARBÍÓ
THE DILEMMA  kl. 8 - 10.10
THE GREEN HORNET 3D kl. 8 - 10.10   
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 5.50

L
12
L

Nánar á Miði.is
THE DILEMMA  kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE DILEMMA LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE GREEN HORNET 3D kl. 5.25 - 8 - 10.35
BURLESQUE kl. 8 - 10.35 
ALFA OG ÓMEGA 3D kl. 3.30
THE TOURIST kl. 5.40 - 8 - 10.20 
GULLIVER´S TRAVELS 3D kl. 3.30 - 5.50
MEGAMIND 3D  ÍSL. TAL KL. 3.40
NARNIA 3 3D KL. 3.30

L
L

12
L
L

12
L
L
7

THE FIGHTER KL. 5.30 - 8 - 10.30
BURLESQUE KL. 10.10
GAURAGANGUR KL. 5.50 - 8
STÚLKAN Í LESTINNI  kl. 10  Enskur texti
BARA HÚSMÓÐIR kl. 8   Enskur texti 
HVÍTAR LYGAR kl. 5.20   Íslenskur texti
LAFMÓÐUR kl. 6   Enskur texti
VELKOMIN KL. 10.10   Enskur texti
SKRIFSTOFUR GUÐS KL. 8   Enskur texti

14
L
7
L
L
L
L
L
L

HÁSKÓLABÍÓGLERAUGU SELD SÉR

5%

5%

/haskolabio/smarabio

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE FIGHTER 5.40, 8 og 10.20 14

THE GREEN HORNET 3D 8 12

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI 3D 4 og 6 L

SAW 3D 10.20 16

ALFA OG ÓMEGA 3D 3.50 L

ALFA OG ÓMEGA 2D 4 L

LITTLE FOCKERS 6, 8 og 10 L

3D gleraugu seld sér
3D gleraugu seld sér

3D gleraugu seld sér

3D gleraugu seld sér

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á 
WWW.SAMBIO.IS

VINSÆLASTA MYNDIN 
Á ÍSLANDI Í DAG!

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL
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14

14
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L

L

L
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L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L10

10

14

14

12

12

12

12

12

AKUREYRI
KRINGLUNNI

DILEMMA kl. 5.30 - 8 og 10.30
KING’S SPEECH kl. 5.30
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D Ísl. Tal kl. 3.30 og 5.45
GREEN HORNET-3D kl. 8 og 10.40
KLOVN: THE MOVIE kl. 5.45 - 8 og 10.15
ROKLAND kl. 8 og 10.30
GUILIVERS TRAVEL-3D kl. 3.20
TRON: LEGACY-3D kl. 5
MEGAMIND-3D Íslenskt Tal kl. 3.20

THE KING´S SPEECH kl. 5:30 - 8 - 10:30
THE KING´S SPEECH kl. 4 - 8 - 10:30
KLOVN - THE MOVIE kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
ROKLAND kl. 5:40 - 8 - 10:20
HEREAFTER kl. 8 - 10:40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40
HARRY POTTER kl. 8   Síðustu sýningar 

LIFE AS WE KNOW IT kl. 10:40  Síðustu sýningar 

THE KING´S SPEECH kl. 5:50 - 8 - 10:30
KLOVN - THE MOVIE kl. 8:20 - 10:30 
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 3:40 - 5:50
TANGLED-3D (Ótextuð)  Ensku tali kl. 3:40 
YOU AGAIN kl. 5:50 - 8 - 10:20
MEGAMIND M/ ísl. Tali kl. 3:40

TANGLED-3D ísl tal kl.  5:50
THE KING’S SPEECH kl.  8 - 10:20
KLOVN - THE MOVIE kl.  5:50 - 8 
ROKLAND kl.  10:20

“IRRESISTIBLY ENTERTAINING. 
WITTY AND HEARTBREAKING”

BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

“THE KING’S SPEECH SHOULD BE
ON STAGE ON OSCAR NIGHT”

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

NY POST, LOU LUMENICK NY OBSERVER, REX REED NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER NY OBSERVER, REX REED

�����
„hláturvöðvarnir munu halda 
veislu í einn og hálfan tíma“
- Politiken
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Fyrsta plata rokksveitarinnar 
KAbear, I Used to Be Athletic, 
kemur út í dag. Af því tilefni verða 
haldnir útgáfutónleikar á skemmti-
staðnum Amsterdam í kvöld kl. 22.

Kristinn A. Guðmundsson er 
forsprakki KAbear, sem hefur 
verið starfandi síðan 2007 þegar 
hún spilaði á sínum fyrstu tónleik-
um á Gauki á Stöng. Hann segir 
að langþráður draumur hafi ræst 
með útgáfu plötunnar. Hann hafi 
ekki viljað gefa hana eingöngu 

út stafrænt eins og sumir geri. 
„Mig langaði sérstaklega að fá 
þetta á disk því ég hef gaman af 
geisladiskum,“ segir hann.

Kristinn, sem er 33 ára Kópa-
vogsbúi, semur öll lög KAbear en 
vinir hans spila á hljóðfærin. „Þeir 
eru allir betri en ég á hljóðfæri,“ 
segir hann léttur. Tónlist sveitar-
innar er að hans mati blanda af 
alls konar rokki og róli, enda hlust-
ar hann sjálfur á fjölbreytt rokk í 
frítíma sínum. - fb

Fyrsta plata KAbear komin út

KABEAR Hljómsveitin hefur gefið út sína 
fyrstu plötu.

Kelly Osbourne vingaðist 
við hjákonu fyrrverandi 
unnusta síns. Hjákonan er 
kynskiptingur.

Sjónvarpsstjarnan Kelly Osbourne 
hætti sem kunnugt er orðið með 
unnusta sínum, fyrirsætunni Luke 
Worrall, eftir að upp komst um 
framhjáhald hans. Tímaritið Us 
Weekly birti nýverið viðtal við hjá-
konuna sem er ungur kynskiptingur 
að nafni Elle Schneider. 

Schneider segist hafa kynnst 
Worrall á skemmtistað í New York 
og að þau hafi eytt einni kvöldstund 
saman á hótelinu Four Seasons. 
Schneider segist ekki hafa vitað 
af því þá að Worrall væri trúlofað-
ur Osbourne. „Hann sagði mér að 
hann væri á lausu. Ég var hreinskil-
in við hann og sagði honum frá því 
að ég væri á leið í kynskiptiaðgerð 
og hann virtist ekkert kippa sér 
upp við það.“ 

Að sögn Schneider heyrði hún 
ekki aftur frá Worrall fyrr en 
nokkrum mánuðum síðar og fóru 

þá öll þeirra samskipti fram á net-
inu fyrir utan eina helgi sem þau 
eyddu saman í London. „Ég komst 
að því síðar að hann var að reyna 
að ná Kelly aftur á þessum tíma. 
Hún komst svo yfir tölvusamskipti 
okkar og hafði í kjölfarið samband 
við mig. Hún sagði mér frá ástar-

sorg sinni og ég hlustaði. Við töl-
uðum mikið saman eftir þetta og 
ég passaði mig á því að vera aldrei 
kvikindisleg og efaðist aldrei um 
það sem hún sagði mér í samtölum 
okkar. Við erum enn góðar vinkon-
ur,“ sagði Schneider í samtali við 
blaðið. 

VINGAÐIST VIÐ HJÁKONUNA

Í ÞÁ GÖMLU GÓÐU Kelly Osbourne vingaðist við hjákonu fyrrverandi kærasta síns, 
fyrirsætunnar Luke Warrall. NORDICPHOTOS/GETTY
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Þá getur þú
hlustað á Bestu lögin
í tölvunni á 0 kr. í dag.

Þú finnur Bestu lögin 
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TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel heppnað

og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

„Þetta var geggjuð flott sýning,
eins og gelgjan sagði. 

Og hvað viljið þið meira?“
B.S., pressan.is „Critics choice“

Time Out, London

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is



 28. janúar 2011  FÖSTUDAGUR28

MÓTSHALDARAR  hafa ákveðið að þeir Danir 
sem keyptu sér miða á undanúrslitaleik Svía og Frakka í 
Malmö geta fengið endurgreiðslu. Fyrirfram héldu flestir 
að Danir myndu spila sinn undanúrslitaleik í Malmö.

Henry Birgir 
Gunnarsson
og Valgarður 
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is  -  valgard.gislason@365.is

HM 2011 Dagur Sigurðsson gagn-
rýndi Guðmund Guðmundsson 
landsliðsþjálfara harkalega í þýsk-
um fjölmiðlum í gær. Þar sakaði 
hann Guðmund um að þjösnast á 
Alexander Peterssyni, sem spil-
ar undir stjórn Dags hjá Füchse 
Berlin, og hlífa um leið Ólafi Stef-
ánssyni sem leikur undir stjórn 
Guðmundar hjá Rhein-Neckar 
Löwen.

„Ég ræddi við Alexander Peters-
son og hann sagði mér að hann 
væri í slæmu ástandi og í raun 
búinn á því. Þrátt fyrir það spilar 
hann næstum alla leiki frá upphafi 
til enda,“ sagði Dagur í samtali við 
vefmiðilinn handball-welt.de. 

„Á sama tíma hefur Ólafur Stef-
ánsson spilað mjög lítið. Svo les 
ég það í íslenskum fjölmiðlum að 
Ólafur segist vera leikfær. Það 
skil ég ekki og hef ég það á til-
finningunni að Guðmundur sé að 
hugsa um hagsmuni Löwen. Þetta 
er mér alls ekki auðvelt mál enda 
eru Ólafur og Guðmundur góðir 
vinir mínir.“

Fréttablaðið bar þessi ummæli 
undir Alexander. „Ég veit ekki af 
hverju Dagur er að segja þetta. 
Kannski heldur hann þetta en það 
er í fínu lagi með mig. Ég er góður 
og get spilað gegn Króatíu,“ sagði 
Alexander.

Guðmundur hafði ekki lesið 

ummæli Dags þegar Fréttablaðið 
hitti hann í gær en hafði heyrt af 
þeim. Hann var ekki sáttur við það 
sem hann hafði heyrt.

„Það er mín skylda að spila með 
þeim leikmönnum sem ég hef úr að 
spila. Ef það er rétt að Dagur ýi að 
því að ég sé að hlífa Ólafi þá er það 
sorglegt. Ólafur hefur verið með 
vökva í hné síðan í fyrsta leik og 
það er alvarlegt mál. Ég vísa þess-
um ummælum til föðurhúsanna og 
þessi gagnrýni á ekki rétt á sér,“ 
segir Guðmundur en hefur Alex-
ander verið í nógu góðu ástandi til 
þess að spila alla þessa leiki?

„Já, ég get ekki séð annað. Hann 

var stórkostlegur gegn Frökkum 
og stóð sína plikt allan tímann. Ég 
skil því ekki hvað um er að ræða. 
Það eru flestir leikmenn lemstrað-
ir á svona móti,“ sagði Guðmund-
ur og benti á að Snorri, Sverre og 
Ingimundur hefðu einnig verið að 
spila á HM þó svo að þeir gengju 
ekki alveg heilir til leiks.

Guðmundur vísar ummæl-
um Dags til föðurhúsanna
Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari segir það vera sorglegt að Dagur 
Sigurðsson, þjálfari Füchse Berlin, haldi því fram að hann hlífi Ólafi Stefáns-
syni á kostnað Alexanders Peterssonar. Alexander sjálfur segist vera í fínu lagi.

UNDRAST Á UMMÆLUM Guðmundur Guðmundsson var ekki ánægður með þau 
ummæli sem Dagur Sigurðsson lét hafa eftir sér í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HM 2011 Fréttablaðið hitti þá Lars 
Christiansen, leikmann danska 
landsliðsins, og Staffan „Faxa“ 
Olsson, landsliðsþjálfara Svía, í 
gær og spurði þá út í leik Íslands 
og Króatíu.

Báðir eru þeir að búa sig undir 
undanúrslitaleiki á HM á meðan 
Ísland spilar um fimmta sætið 
gegn Króatíu.

„Þarna mætast tvö góð lið sem 
hafa ekki að miklu að keppa. Ég 
býst við hörðum en jafnframt 
skemmtilegum leik,“ sagði Staffan 
en hrun íslenska liðsins í milliriðl-
inum kom honum nokkuð á óvart.

„Ég sá þetta ekki alveg fyrir. 

Ég hef reyndar ekki séð mikið til 
íslenska liðsins en heyrði að það 
hefði spilað virkilega vel í riðla-
keppninni og væri til alls líklegt. 
Íslendingar hafa verið að missa 
leikmenn í meiðsli og ef menn 
ætla sér alla leið á svona stórmót-
um þurfa allir leikmenn að vera 
heilir út mótið.“

Lars Christiansen er þraut-
reyndur kappi og þekkir vel til 
íslenska liðsins sem og nokkurra 
leikmanna liðsins.

„Króatía  er venjulega gott lið 
rétt eins og Ísland. Ég held samt að 
það sé betri mórall í íslenska lið-
inu. Ef Íslendingum tekst að lemja 

hraustlega á Króötunum í upphafi 
mun Ísland vinna leikinn,“ sagði 
Christiansen ákveðinn.    - hbg

Lars Christiansen og Staffan Olsson um leik Íslands og Króatíu:

Betri mórall hjá íslenska liðinu

LARS CHRISTIANSEN Hefur verið frábær 
með Dönum á HM. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það er
siminn.is

Í dag getur
þú leigt nýja mynd 

og fengið aðra á 0 kr.

Ertu með
Sjónvarp 
Símans?

Pssst!

Nýjar myndir 
eru merktar 
með stjörnu.

Frábærir föstudagar
með Símanum
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ÍSLAND – KRÓATÍA

BARDAGINN UM
5. SÆTIÐ Í KVÖLD!

Í KVÖLD KL. 19:20

Nú er að duga eða drepast! Þorsteinn J og 
félagar stjórna upphitun og bjóða upp á viðtöl 

og umfjöllun að æsispennandi leik loknum.

sport@frettabladid.is
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Lífæð samskipta

Hvort sem það er stöngin inn eða stöngin út, öruggur sigur eða tvísýnt fram 
á síðustu mínútu, glæsileg línusending og mark eða augljóst brot og ekkert 
dæmt, hvetjum við íslenska landsliðið til sigurs í leiknum um 5. sætið á HM í 
Malmö og skilum leiknum yfir hafið og heim í sjónvarpið til þín.

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta-, síma- og afþreyingar  fyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net 
ljósleiðara og kopar strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum landsins á sjó, landi og lofti.

www.mila.is

Áfram Ísland!
Ísland - Króatía á HM í handbolta
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HM 2011 Ísland mætir Króatíu 
í Malmö í kvöld í leiknum um 
fimmta sætið á HM. Bæði lið ætl-
uðu sér stærri hluti en verða að 
sætta sig við þennan leik, sem 
skiptir talsverðu máli upp á riðil 
í undankeppni Ólympíuleikanna 
2012.

„Stemningin er náttúrlega ekk-
ert upp á það besta. Það er samt 
sem áður einn leikur eftir og við 
erum enn með á HM. Við erum 
að spila upp á fimmta sætið, sem 
er í rauninni mjög góður árangur 
úr þessum sterka milliriðli þó svo 
að við höfum aðeins unnið fyrir 
sætinu með árangrinum í sjálfum 
riðlinum. Það er blendin tilfinn-
ing með það,“ sagði Guðjón Valur 
Sigurðsson við Fréttablaðið í gær.

Hann er að spila á sínu þrett-
ánda stórmóti og þekkir því hæð-
irnar og lægðirnar sem fylgja slík-
um mótum. Íslenska liðið virtist 
ekki höndla mótlætið neitt sérstak-
lega vel eins og sjá mátti í leiknum 
gegn Spánverjum er liðið mætti 
engan veginn tilbúið til leiks.

„Við höfum lent í þessu nokkrum 
sinnum. Ég væri hálfgerður smá-
krakki ef ég vissi ekki hvað ég væri 
að fara út í eftir öll þessi stórmót. 
Auðvitað er samt nokkuð sérstakt 
hvernig þetta spilaðist. Ég var með 
smá fiðring í maganum fyrir leik 
Ungverja og Spánverja og vonaði 
að þetta sæti væri tryggt áður en 
við mættum Frökkunum, þó svo að 
við hefðum ætlað að vinna þá. Það 
sem gerir þetta skemmtilegt er að 
aðrir leikir eru í gangi sem geta 
hjálpað,“ sagði Guðjón, sem bend-
ir á að hnjask leikmanna hafi haft 
áhrif á gengi liðsins.

„Það hafa verið smávægileg 
meiðsl sem þróuðust í annað og 
meira. Ég vona samt að það verði 
allir klárir í leikinn gegn Króatíu,“ 
sagði Guðjón. Hann býst eðlilega 
við mjög erfiðum leik enda hafa 

Króatar haft eitt besta lið heims 
um árabil þó svo að þeir hafi ekki 
náð undanúrslitasæti að þessu 
sinni.

„Þeir eru mjög misjafnir. Þegar 
þeir virkilega nenna þessu og hafa 
upp á eitthvað að spila eru þeir frá-
bærir. Þeir hafa gagnrýnt sjálfa sig 
á þessu móti, sem er frekar óvenju-
legt. Það segir mér að þeir ætli að 
gefa allt í leikinn gegn okkur. Þeir 
eru ekki bara með gott lið heldur 
er það líka skemmtilegt. Þeir eru 

með mjög flinka leikmenn. Það 
gerir líka leikinn skemmtilegan. 
Þetta er ekki Ástralía heldur eitt 
besta landslið heims.“

Eftir þrjá tapleiki í röð mátti 
heyra á strákunum í gær að þeir 
eru allir sem einn mjög ákveðnir í 
því að enda mótið á jákvæðan hátt 
með sigri.

„Það er ekki spurning. Ég er 
rétt að byrja að spila sjálfur og 
eins og belja á vorin. Mér finnst 
þetta æðislegt og líður betur í 

skrokknum með hverjum leik, sem 
hefur komið á óvart. Ég er ánægð-
ur að vera hérna ennþá,“ sagði 
Guðjón, sem er nýbyrjaður að spila 
eftir tíu mánaða fjarveru.

Iceland Express-deild karla
Tindastóll - ÍR 78-69 (35-33)
Stig Tindastóls: Hayward Fain 23/10 fráköst/4 
varin skot, Sean Kingsley Cunningham 20, 
Dragoljub Kitanovic 18/7 fráköst, Friðrik 
Hreinsson 8, Helgi Rafn Viggósson 7/16 fráköst/7
stolnir, Helgi Freyr Margeirsson 2, 
Stig ÍR: Kelly Biedler 14/9 fráköst, James 
Bartolotta 13, Nemanja Sovic 11/5 fráköst, Eiríkur 
Önundarson 10, Hjalti Friðriksson 10/6 fráköst, 
Níels Dungal 7, Sveinbjörn Claessen 4 
Njarðvík - Stjarnan 89-68 (49-36)
Stig Njarðvíkur: Melzie Jonathan Moore 23/5 
fráköst, Christopher Smith 20, Nenad Tomasevic 
18/4 fráköst/5 stoðsendingar, Jóhann Árni 
Ólafsson 13/6 fráköst/7 stoðsendingar, Páll 
Kristinsson 4, Rúnar Ingi Erlingsson 3, Friðrik 
E. Stefánsson 2/6 fráköst, Egill Jónasson 2/5 
fráköst, Ólafur Helgi Jónsson 2, Hjörtur Hrafn 
Einarsson 2.
Stig Stjörnunnar: Justin Shouse 16, Jovan 
Zdravevski 11/10 fráköst, Fannar Freyr Helgason 
11/6 fráköst, Renato Lindmets 10/7 fráköst, 
Daníel G. Guðmundsson 9, Ólafur Aron Ingvason 
5, Marvin Valdimarsson 4, Guðjón Lárusson 2.
Grindavík - Haukar 63-82 (35-48)
Stig Grindavíkur: Páll Axel Vilbergsson 20/6 
fráköst, Ryan Pettinella 16/17 fráköst, Þorleifur 
Ólafsson 10/8 stoðsendingar, Guðlaugur 
Eyjólfsson 8/5 stoðsendingar/5 stolnir, Ómar 
Örn Sævarsson 5/10 fráköst, Ólafur Ólafsson 
4/5 fráköst,
Stig Hauka: Gerald Robinson 20/23 fráköst, 
Semaj Inge 19/8 fráköst/5 stoðsendingar/7 
stolnir, Haukur Óskarsson 11/5 fráköst, Sveinn 
Ómar Sveinsson 10/6 fráköst, Emil Barja 9/11 
fráköst, Örn Sigurðarson 6, Óskar Ingi Magnússon 
4, Davíð Páll Hermannsson 3, 

HM 2011 í handbolta
LEIKIR UM SÆTI
9/10: Noregur - Serbía 32-31 (30-30)
11/12: Þýskaland - Argentína 40-35 (27-27, 
31-31)

LEIKIR DAGSINS:
5./6. sæti: Ísland - Króatía kl. 19.30
7./8. sæti: Pólland - Ungverjaland kl. 17.00
Undanúrslit: Svíþjóð - Frakkland kl. 17.00
Undanúrslit: Danmörk - Spánn kl. 19.30

ÚRSLIT

HM 2011 Þjóðverjar luku keppni 
á heimsmeistaramótinu í hand-
bolta í gær og fer árangur liðs-
ins seint í sögubækurnar hjá 
stórþjóðinni. Þjóðverjar þurftu 
tvær framlengingar til þess 
að leggja Argentínu í leik um 
11. sætið. Lokatölur urðu 40-
35. Staðan var jöfn 27-27 eftir 
venjulegan leiktíma og 31-31 
eftir fyrri framlenginguna. Uwe 
Gensheimer skoraði 9 mörk 
fyrir Þjóðverja líkt og Holger 
Glandorf. 

Norðmenn náðu 9. sætinu með 
32-31 sigri gegn Serbíu en sá 
leikur fór einnig í framlengingu. 
Staðan var jöfn, 30-30, eftir 
venjulegan leiktíma. Norðmenn 
enduðu mótið því á jákvæðum 
nótum þrátt fyrir að línumaður-
inn Frank Løke hafi verið 
rekinn úr liðinu fyrir agabrot 
á miðvikudaginn. - seþ

HM í handbolta í Svíþjóð:

Norðmenn 
náðu 9. sætinu 

Króatar frábærir þegar þeir nenna
Guðjón Valur Sigurðsson býst við beittu og grimmu liði Króata í lokaleik liðsins á HM í kvöld. Hann hefur 
notið þess að spila eftir langa fjarveru og segist verða betri í skrokknum eftir hvern leik, ólíkt félögunum.

SVÍFUR INN Í TEIGINN Guðjón Valur Sigurðsson hefur verið í lykilhlutverki á HM í handbolta eins og svo oft áður með íslenska 
landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KÖRFUBOLTI Taphrinu Njarðvík-
inga í Iceland Express-deild karla 
í körfubolta lauk í gær þegar liðið 
lagði Stjörnuna 82-63 á heimavelli. 
Þrátt fyrir sigurinn eru Njarðvík-
ingar enn í fallsæti með 10 stig 
en liðið fékk til sín tvo erlenda 
leikmenn í vikunni og voru þeir 
atkvæðamiklir í leiknum. 

Þrír leikir fóru fram í gær og 
vakti stórsigur Hauka á útivelli 
gegn Grindavík athygli, 82-63, en 
Grindvíkingar eru í öðru sæti með 
24 stig líkt og Snæfell sem á leik til 
góða í kvöld gegn KFÍ á Ísafirði. 

„Við erum ánægðir með varn-

arleikinn gegn Stjörnunni og 
gott fyrir liðið að ná að sigra 
eftir fjóra tapleiki í röð í 
deildinni,“ sagði Friðrik 
Ragnarsson, þjálfari Njarð-
víkur, í gær við Fréttablaðið. 
Friðrik tók nýverið við þjálf-
un liðsins ásamt 
Einari Árna 
Jóhanns-
syni eftir 
að Sigurð-
ur Ingi-
mund-
arson 

hætti. „Það er ekkert 
leyndarmál að staða 
liðsins í deildinni er 
þannig að markmið-
ið er ekkert annað en 
að koma okkur sem 

lengst frá þessu „heita“ 
fallsæti. Vissulega eru 
margir sem gagnrýna 

okkur fyrir að taka tvo 
erlenda leikmenn 

á þessum tímapunkti en það var 
bara nauðsynlegt að okkar mati. 
Það er bjart fram undan hjá Njarð-
vík – ungir strákar að koma upp í 
gegnum yngri flokkana í „kippum“ 
en við þurfum að bíða aðeins eftir 
þeim,“ segir Friðrik. 

Grindvíkingar réðu ekki við 
sprækt lið Hauka þar sem Gerald 
Robinson fór á kostum með 20 stig 
og 23 fráköst.

Tindastóll heldur áfram að sigla 
upp töfluna eftir skelfilega byrjun 
á mótinu og liðið er nú með 14 stig 
í 7. sæti eftir 78-69 sigur gegn ÍR.  
 - seþ

Taphrinu Njarðvíkinga lauk í gær með sigri gegn Stjörnunni í Ljónagryfjunni:

„Við ætlum að koma frá þessu „heita“ sæti“ 

SIGUR Friðrik Ragn-
arsson ætlar ekki að 
vera með Njarðvík í 
fallbaráttunni.

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.

Henry Birgir 
Gunnarsson
og Valgarður 
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is  -  valgard.gislason@365.is
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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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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

18.15 Föstudagsþátturinn Með Hildu 
Jönu Gísladóttur.

20.00 Hrafnaþing Heimastjórnin.       

21.00 Ævintýraboxið Stefán Drengsson 
og félagar.      

21.30 Heilsuþáttur Jóhönnu

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.        

08.00 Proof
10.00 Grilled
12.00 My Girl
14.00 Proof
16.00 Grilled
18.00 My Girl
20.00 Bjarnfreðarson
22.00 Curious Case of Benjamin Button
00.40 Shadowboxer
02.15 The Last Time
04.00 Curious Case of Benjamin Button

16.00 Sunnudagsmessan Sunnudags-
messan með þeim Guðmundi Benediktssyni 
og Hjörvari Hafliðasyni er þáttur sem enginn 
má láta framhjá sér fara. Leikirnir krufðir til 
mergjar af fagmönnum og lífleg og fagleg 
umræða um enska boltann.

17.00 Man. Utd. - Birmingham Útsend-
ing frá leik Manchester United og Birming-
ham City í ensku úrvalsdeildinni.

18.45 Newcastle - Tottenham Útsend-
ing frá leik Newcastle United og Tottenham 
Hotspur í ensku úrvalsdeildinni.

20.30 Ensku mörkin 2010/11

21.00 PL Classic Matches: Manchest-
er Utd - Wimbledon, 1998 

21.30 Premier League World 2010/11

22.00 Eusebio Magnaðir þættir þar sem 
fjallað er um marga af bestu knattspyrnu-
mönnum heims fra upphafi. Að þessu sinni 
verður fjallað um Eusebio sem gerði garðinn 
frægan með Benfica.

22.30 PL Classic Matches: Man Unit-
ed - Chelsea, 1999 

23.00 Arsenal - Wigan

15.50 FA bikarinn - upphitun

16.20 Upphitun

16.50 Frakkland - Svíþjóð Bein útsend-
ing frá leik Frakka og Svía í undanúrslitum á 
HM í handbolta.

18.30 Upphitun Þorsteinn J. fær til sín 
handboltasérfræðinga og aðra góða gesti til 
að hita upp fyrir leiki dagsins á HM í hand-
bolta.

19.20 Króatía - Ísland Bein útsending 
frá leik Króata og Íslendinga um 5. sætið á 
HM í handbolta.

21.00 Samantekt

22.00 Spánn - Danmörk Útsending frá 
leik Spánverja og Dana í undanúrslitum á 
HM í handbolta. Leikurinn er í beinni á Sport 
3 kl. 19.20.

23.30 La Liga Report

00.05 Main Event

01.00 NBA körfuboltinn: Chicago - 
Orlando Bein útsending frá leik Chicago 
Bulls og Orlando Magic í NBA.

 

19.30 The Doctors Frábærir spjallþættir 
framleiddir af Opruh Winfrey.

20.15 Smallville (11:22) Áttunda þáttaröð-
in um ofurmennið Superman á unglingsárum. 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 NCIS: Los Angeles (23:24) 
Spennuþættir sem gerast í Los Angeles og 
fjalla um starfsmenn systurdeildarinnar í höf-
uðborginni Washington sem einnig hafa það 
sérsvið að rannsaka alvarlega glæpi sem 
tengjast sjóhernum eða strandgæslunni á 
einn eða annan hátt.

22.35 Fringe (1:22) Þriðja þáttaröðin um 
Oliviu Dunham, sérfræðing FBI í málum 
sem grunur leikur á að eigi sér yfirnáttúruleg-
ar skýringar. Ásamt hinum umdeilda vísinda-
manni Dr. Walter Bishop og syni hans Peter 
rannsaka þau röð dularfullra atvika.

23.20 Life on Mars (9:17) Bandarískur 
sakamálaþáttur sem fjallar um lögregluvarð-
stjórann Sam sem lendir í bílslysi í miðri 
morðrannsókn og vaknar upp sem lögreglu-
maður snemma á 8. áratugnum. Þættirn-
ir eru frábær endurgerð á samnefndum 
breskum þáttum.

00.05 Smallville (11:22) Áttunda þátta-
röðin um ofurmennið Superman á unglings-
árum. Clark Kent heldur áfram að berjast við 
ill öfl sem ógna honum og framtíð heimsins.

00.50 Auddi og Sveppi

01.30 The Doctors

02.10 Fréttir Stöðvar 2 

03.00 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 Til Death (2:15) 
11.25 Auddi og Sveppi
11.50 Mercy (15:22)
12.35 Nágrannar
13.00 Making Over America With 
Trinny & Susannah (3:7) 
13.45 Employee of the Month
15.30 The Big Bang Theory (7:23) 
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.10 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (2:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður 
19.20 Auddi og Sveppi

19.50 Logi í beinni Laufléttur og 
skemmtilegur þáttur. 

20.35 American Idol (3:45) 

22.00 American Idol (4:45) Vinsælasti 
skemmtiþáttur veraldar snýr aftur í tíunda 
skiptið. Búast má við miklum breytingum í 
þessari þáttaröð þar sem Simon Cowell og 
Kara DioGuardi hafa sagt skilið við dómara-
sætin. Í þeirra stað koma Steven Tyler, söngv-
ari Aerosmith, Jennifer Lopez og einn virtasti 
tónlistarframleiðandi heims, Jimmy Iovine.

22.45 The Wedding Singer Brúðkaups-
söngvarinn er loks tilbúinn að halda sína 
eigin brúðkaupsveislu en tilvonandi eigin-
kona hans ákveður að mæta ekki í brúðkaup-
ið. Hann verður síðan ástfanginn af þjón-
ustustúlku sem er um það bil að fara að gift-
ast heldur vafasömum kvennabósa. Nú verð-
ur brúðkaupssöngvarinn heldur betur að hafa 
hraðann á ef hann ætlar ekki að glata ástinni.
00.20 Hush Little Baby
01.45 Don‘t Come Knocking
03.45 Angel-A
05.15 The Simpsons (2:22) 
05.40 Fréttir og Ísland í dag

07.30 Game Tíví (1:14) 

08.00 Dr. Phil (101:175) 

08.45 Pepsi MAX tónlist 

17.05 Dr. Phil (102:175) 

17.50 Life Unexpected (8:13) 

18.35 America‘s Funniest Home 
Videos (42:46) 

19.00 Melrose Place (13:18) .

19.45 The Ricky Gervais Show (12:13) 
Bráðfyndin teiknimyndasería. 

20.10 Got To Dance (4:15) Got to 
Dance er raunveruleikaþáttur sem hefur 
farið sigurför um heiminn. Hæfileikaríkustu 
dansararnir keppa sín á milli um að verða 
besti dansarinn.

21.00 HA? (2:12) Nýr íslenskur skemmti-
þáttur með spurningaívafi í léttum dúr með 
áhorfendum í sal. Umsjónarmaður þáttarins 
er leikarinn góðkunni Jóhann G. Jóhannsson 
en liðsstjórarnir, þau Edda Björg og Sólmund-
ur Hólm, fá góða gesti sér til aðstoðar. 

21.50 The Bachelorette (4:12) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem ung og einhleyp 
kona fær tækifæri til að finna draumaprinsinn 
í hópi 25 myndarlegra piparsveina. 

23.20 30 Rock (8:22) 

23.45 The L Word (6:8) 

00.10 Dr. Phil (98:175) 

00.35 Saturday Night Live (3:20) 

00.50 Dr. Phil (99:175) 

01.20 Whose Line is it Anyway? (17:39) 

03.25 Jay Leno 

04.55 The Ricky Gervais Show (12:13) 

05.20 Pepsi MAX tónlist 

06.00 Pepsi MAX tónlist 

16.40 Töfrar Tælands - Perlur í suðri

17.05 Átta raddir (3:8) (e)

17.50 Táknmálsfréttir 

18.00 Otrabörnin (6:26) 

18.22 Pálína (1:28) 

18.27 Danni (4:4) (e)

19.00 Fréttir 

19.30 Veðurfréttir 

19.35 Kastljós 

20.10 Lögin í söngvakeppninni (e)

20.20 Útsvar Spurningakeppni sveitar-
félaganna. Lið Dalvíkur og Garðabæjar eigast 
við. 

21.25 Stjórnsemi Bandarísk bíómynd frá 
2008. Farandsölukona reynir að hrista af sér 
mótelstjóra sem fellur fyrir henni og lætur 
hana ekki í friði. Leikstjóri er Stephen Belber 
og meðal leikenda eru Jennifer Aniston, Steve 
Zahn og Woody Harrelson.

23.00 Bana Billa Bandarísk hasarmynd 
frá 2003. Þegar brúðurin vaknar af löngu dái 
er barnið sem hún bar undir belti horfið og 
hún hyggur á hefndir. Leikstjóri er Quentin 
Tarantino. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
barna.

00.15 Myndheimur Unnars Arnar (3:5) 
Þáttaröð um íslenska ljósmyndun eins og 
hún birtist á sýningum á Listahátíð í Reykja-
vík vorið 2010. Í fimm þáttum kynnumst 
við ólíkri nálgun þriggja listamanna og skoð-
um tvö þemu sem voru áberandi á sýning-
unum. (e)

00.45 Kastljós

00.55 Lögin í söngvakeppninni (e)

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

> Drew Barrymore

„Ég sé aldrei eftir neinu. Öll smáatriðin 
í lífinu gera þig að því sem þú verður í 
lokin.“
Drew Barrymore leikur gengilbeinuna 
Juliu, sem er á leiðinni upp að altarinu 
þegar hún kynnist söngvaranum Robbie 
sem einnig undirbýr eigið brúðkaup í 
kvikmyndinni The Wedding Singer sem 
er á Stöð 2 í kvöld kl. 22.45.

Síðasta Skaup kom með beitta ádeilu á Ríkissjónvarpið sem lengi 
verður í minnum höfð: Að bókmenntaþáttur fjölmiðlarisans væri í 
sjónvarpi en kvikmyndaþátturinn í útvarpi. Þetta er auðvitað eins 
vitlaust og hugsast getur. Í fyrra seldust 1,5 milljónir 
bíómiða fyrir einn og hálfan milljarð íslenskra króna. 
Þetta er því ekkert lítill hópur sem hefur áhuga á 
kvikmyndum. 

Það skemmir heldur ekkert fyrir menningarvitun-
um að skandinavískar kvikmyndir virðast eiga sífellt 
meira upp á pallborðið hjá íslensku kvikmynda-
áhugafólki. Og áhugi á íslenskum kvikmyndum, 
séu þær góðar, er alltaf fyrir hendi. Samt sem 
áður býður Sjónvarpið ekki upp á neinn kvik-
myndaþátt. Nema þegar kvikmynd er gerð eftir 
bók því ef hún er heppin ratar hún í Kiljuna.

Íslenska landsliðið hefur átt hug minn allan 

að undanförnu. Leikmenn voru rotaðir af Þjóðverjum og Spánverjar 
nýttu sér það til fullnustu og spörkuðu í liggjandi mann. Hálf-rænu-
lausir höfðu þeir ekki roð við Frökkunum en „strákarnir okkar“ geta 
þó borið höfuðið hátt. Stöð 2 Sport á mikið hrós skilið fyrir umfjöllun 

sína um mótið og Þorsteini Joð hefur loksins tekist að gera 
íslenska landsliðinu skil með sæmd. Það hefur stundum verið 
til skammar hvernig RÚV hefur höndlað þetta sigursælasta 
landslið í sögu Íslands. Þeir í Efstaleiti vita vonandi núna 
hvernig á að gera hlutina þegar landsliðið fer á stórmót.

Og að lokum. Það þarf mikla snilligáfu til að gera leik 
eins og Liverpool-Fulham skemmtilegan. Guðmundur 

Benediktsson virðist vera gæddur henni. Mikið er 
gaman að íslenskir boltafíklar skuli loksins eiga 
almennilegan íþróttaþul sem hefur fullkomna 
þekkingu á knattspyrnu og baular ekki bara 
eitthvert bull í míkrafóninn. 

VIÐ TÆKIÐ: FREYR GÍGJA GUNNARSSON VILL KVIKMYNDIR Í SJÓNVARP

Er ekki bara allt frábært?

09.20 Bob Hope Classic (2:5) 
13.10 Golfing World (4:240) 
14.00 Bob Hope Classic (2:5) 
17.00 Golfing World (4:240)
17.50 Golfing World (5:240) 
18.40 PGA Tour - Highlights (2:45) 
19.35 Inside the PGA Tour (3:42) 
20.00 Bob Hope Classic (3:5) 
23.00 Golfing World (5:240)
23.50 ESPN America 

GÓÐIR TVEIR Þorsteinn Joð veit hvernig 
á að fjalla um stórmót. Guðmundur 
Benediktsson bjargar oft leiðinlegum 
knattspyrnuleikjum.

ÓLÝSANLEG LÝSING Á STÖÐ 2 SPORT 4

ÍSLAND – KRÓATÍA
Í DAG KL. 19:30
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UPPLIFÐU LEIKINN Á NÝJAN HÁTT ÞEGAR 
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EVRÓPA
Alþjóðamálastofnun og Rannsóknasetur 
um smáríki við Háskóla Íslands standa fyrir 
vikulegri hádegisfundaröð um Ísland og 
Evrópu. Fundirnir eru haldnir á föstudögum 
í Lögbergi stofu 101 frá kl.12 til 13.

SAMRÆÐUR VIÐ FRÆÐIMENN

DAGSKRÁ 21. jan. - 20. maí
Föstudaginn, 21. janúar

Var Ísland engu líkt? Hvaða útlönd 
gagnlegt er að bera saman við 
stjórnskipulega þróun Íslands á 19. öld
Helgi Skúli Kjartansson, prófessor í sagnfræði við 
Menntavísindasvið HÍ
 
Föstudaginn, 28. janúar

Ísland og tölvuógnir: Hver er staðan?
Jón Kristinn Ragnarsson, MA í alþjóðasamskiptum 
frá HÍ, styrkþegi úr styrktarsjóði AMS og SI í 
Evrópufræðum

Föstudaginn, 4. febrúar

Hvað getur Ísland lært af reynslu Finna 
í byggðaþróun innan ESB?
Inga Dís Richter, MA í alþjóðasamskiptum 
frá HÍ, styrkþegi úr styrktarsjóði AMS og SI í 
Evrópufræðum

Föstudaginn, 11. febrúar

Íslensk miðaldamenning – norræn 
eða evrópsk?
Torfi Tulinius, prófessor í íslenskum miðalda-
fræðum við íslensku- og menningardeild HÍ

Föstudaginn, 18. febrúar

Europe-US Dialogue: Is it Ending?
Michael T. Corgan, dósent í alþjóðasamskiptum 
við Boston háskóla, Bandaríkjunum

Föstudaginn, 25. febrúar

Evrópskar rætur íslenskrar 
stærðfræðiiðkunar á 18. öld
Kristín Bjarnadóttir, dósent í stærðfræðimenntun  
á Menntavísindasviði HÍ
 

Föstudaginn, 4. mars

Blessað stríðið: Er orðræða um 
Evrópu í íslenskum sögubókum 
uppruni andstöðu ESB aðildar?
Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við stjórnmála-
fræðideild HÍ og Eva Bjarnadóttir, M.Sc. í 
alþjóðakenningum frá Edinborgarháskóla

Föstudaginn, 11. mars

Different perspectives on the 
primacy of European law over 
national constitutional law
Maria Elvira Mendez Pinedo, prófessor í 
Evrópurétti við lagadeild HÍ

Föstudaginn, 18. mars

Evrópusamruninn á Íslandi og 
Möltu: Efnahagshvatar og pólitískar 
hindranir
Magnús Árni Magnússon, dósent við Háskólann á 
Bifröst og doktorsnemi við HÍ

Föstudaginn, 25. mars

Ný nálgun á fiskveiðistjórnun í ESB: 
EcoFishMan verkefnið
Dr. Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís

Föstudaginn, 1. apríl

Drift or rift in the geopolitical 
position of Iceland?
Paweł Frankowski, gestafræðimaður við HÍ, Maria 
Curie Sklodowska háskóla í Lublin, Póllandi

Föstudaginn, 8. apríl

Hvað getur Evrópusambandið lært af 
skipulagi fiskveiða á Íslandsmiðum?
Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í 
stjórnmálafræði HÍ

Föstudaginn, 15. apríl

Croatia on its path towards the EU 
membership: some experiences and 
lessons learned in the accession process
Visnja Samardzija, yfirmaður deildar um 
Evrópusamrunann við Alþjóðamálastofnunina í  
Zagreb, Króatíu

Föstudaginn, 29. apríl

The European Citizens’ Initiative
Max Conrad, lektor í Evrópufræðum við 
stjórnmálafræðideild HÍ

Föstudaginn, 6. maí

Why Europe Fears its Neighbors
Fabrizio Tassinari, deildarstjóri í Evrópudeild 
Alþjóðamálastofnunar Danmerkur (DIIS)

Föstudaginn, 13. maí

Utanríkisstefna Íslands eftir lok 
kalda stríðsins
Meike Stommer, doktorsnemi við Ernst-Moritz-
Arndt-háskóla í Greifswald, Þýskalandi

Föstudaginn, 20. maí 

Swedish attitudes to the EU and the 
Euro
Sören Holmberg, prófessor í stjórnmálafræði við 
háskólann í Gautaborg, Svíþjóð

www.stofnanir.hi.is/ams.

Faxafeni 5, Reykjavik • Sími 588 8477 • www.betrabak.is

Sensation
– ný upplifun frá Tempur ® –

Betra Bak ky
nnir!

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.

ÞRÝSTIJÖFNUNAR HEILSUDÝNUR OG HEILSUKODDAR

Komdu í dag og 

skoðaðu allt það 

nýjasta frá Tempur á 

25% kynningarafslætti! 

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SVT 1

10.15 Go‘kväll 11.00 Rapport 11.05 Debatt 11.50 
Hipp Hipp 12.20 Veronica Mars 13.05 Antikrundan 
14.10 Gomorron Sverige 15.00 Rapport 15.05 
Konståkning. EM 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 
med A-ekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 
Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala 
nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 På 
spåret 20.00 Skavlan 21.00 The Oxford Murders 
22.45 En idiot på resa 23.30 Skuggornas armé 
01.55 The Pacific 02.45 Trädgårdsapoteket 03.15 
På spåret 04.15 Go‘kväll 05.00 Fråga doktorn  

10.30 Waterloo Road 11.20 My Family 11.50 
Doctor Who 12.40 Deal or No Deal 13.15 Deal 
or No Deal 13.50 Whose Line Is It Anyway? 14.15 
Whose Line Is It Anyway? 14.40 Only Fools and 
Horses 15.10 My Family 15.40 Doctor Who 16.30 
New Tricks 17.20 Deal or No Deal 17.55 Deal or 
No Deal 18.30 Only Fools and Horses 19.00 My 
Family 19.30 The Catherine Tate Show 20.00 The 
Office 20.30 Mistresses 21.20 Lead Balloon 21.50 
Whose Line Is It Anyway? 22.15 Whose Line Is It 
Anyway? 22.45 New Tricks 23.35 My Family

11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Jersild 
Live 11.30 By på Skrump 12.30 Erik den Rødes 
saga 13.00 Vores Liv 13.30 Bag Facaden 14.00 DR 
Update - nyheder og vejr 14.05 Aftenshowet 15.00 
Noddy 15.10 Rasmus Klump 15.15 Byggemand 
Bob 15.30 Det kongelige spektakel 15.40 
Peddersen og Findus 16.00 Landsbyhospitalet 
16.50 Det søde liv 17.00 Tæt på dyrene til flytt-
edag på savannen 17.30 TV Avisen med Sport og 
Vejret 18.00 Disney Sjov 19.00 X Factor 20.00 TV 
Avisen 20.30 The Italian Job 

11.00 NRK nyheter 11.10 NM på ski 13.30 NRK 
nyheter 13.35 Perspektiv. Og nå. Reklame! 14.00 
NRK nyheter 14.10 Dallas 15.00 NRK nyheter 
15.10 Anne &amp; Ronny møter 8 med vilje 15.50 
Filmavisen 16.00 NRK nyheter 16.10 Ja, vi elsker 
16.40 Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Nyheter 
på tegnspråk 17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 
18.40 Norge rundt 19.05 Lyngbø og Hærlands 
Big Bang 19.55 Nytt på nytt 20.25 Skavlan 
21.25 Sporløst forsvunnet 22.05 Kveldsnytt 22.20 
Elskerinner 23.10 Pop-perler fra 60-tallet 

06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir 
06.50 Bæn 07.03 Vítt og breitt 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 
08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Óskastundin 
09.45 Morgunleikfimi 10.03 Veðurfregnir 10.15 
Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Hádegisútvarpið 12.20 Hádegisfréttir 12.45 
Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 
13.00 Tilraunaglasið 14.03 Girni, grúsk og gloríur 
15.03 Útvarpssagan: Höll minninganna 15.25 Þær 
höfðu áhrif 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 
17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 
18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 
Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 
Leynifélagið 20.30 Eyðieyjan 21.10 Hringsól 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.13 Litla flugan 
23.00 Kvöldgestir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

Það er komið að síðasta leik Íslands 
á HM í handbolta. „Strákarnir 
okkar“ leika um fimmta sætið við 
geysisterkt lið Króata, sem er ein 
sterkasta handboltaþjóð í heimi og 
með snillinga í hverri stöðu.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.20
Ísland - Króatía
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„Hot Stuff með Donnu Summer 
er alveg gríðarlega hresst lag og 
er gott fyrir helgarfílinginn.“

Ýr Þrastardóttir fatahönnuður.

„Hann er afar sjaldgæf mannvera, eins 
og fugl í útrýmingarhættu,“ segir Frosti 
Gringo sem frumsýnir í kvöld heimildar -
myndina Enginn meðaljón, sem fjallar 
um Jón Sveinsson, bæjarstarfsmann í 
Garðabæ.

„Hann er hálfgerð goðsögn í Garða-
bænum. Hann hefur unnið fyrir bæinn 
frá því ég var lítill. Hann tínir rusl, en er 
ekki ruslakarl. Hann labbar um bæinn og 
hreinsar hann upp,“ útskýrir Frosti, sem 
lýkur brátt námi sínu við Kvikmynda-
skóla Íslands. 

„Maður tók alltaf eftir því hvað hann 
var jákvæður og brosmildur, til í að 
tala við alla og lúmskur heimspekingur, 
þannig að mig langaði að gera um hann 
mynd.“

Frosti segir að Jón hafi komið sér á 
óvart á marga vegu þegar hann byrjaði 
að taka upp myndina. „Hann er rosalega 
samúðarfullur og skilningsríkur gagn-
vart fólki og dýrum. Hann æfði línudans 
í sex ár og kann best við sig í kúrekaföt-
um. Hann kallar þau sparifötin,“ segir 
hann. „Þessi mynd er skólaverkefni og 
ég hafði bara tvo daga til að eyða með 
honum. Þrátt fyrir það náði ég að gera 
fína hálftíma mynd úr því.“ 

Frosti hefur hug á að vinna meira 
með Jóni og gera um hann heimildar-
mynd í fullri lengd. Fyrst ætla þeir félag-
ar saman á frumsýninguna í kvöld, sem 
verður í Bíói Paradís klukkan 20 og er 
hluti af stuttmyndahátíðinni Reykjavík 
Shorts & Docs.  - fb

Eins og fugl í útrýmingarhættu

Í ÁHALDAHÚSI GARÐABÆJAR Frosti Gringo og goðsögnin Jón 
Sveinsson í áhaldahúsi Garðabæjar. Heimildarmynd um Jón 
verður frumsýnd á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta er eiginlega stærsta nafnið í bransanum,“ segir 
Jóhann Eyvindsson, sem rekur Jiu-Jitsu-skóla Íslands 
í Hafnarfirði. 

Brasilíski bardagakappinn og Jiu-Jitsu-meistarinn 
Royce Gracie kemur hingað til lands í næstu viku. 
Hann ætlar að halda tvö námskeið um aðra helgi en 
fyrst ætlar hann að þjálfa Jóhann í fjóra daga. Jóhann 
er með fjólubláa beltið í Gracie Jiu-Jitsu og svarta 
beltið í karate. „Ég hafði bara samband og bað 
hann um að koma. Hann var strax til. Ég hef það 
mikil tengsl við fjölskylduna hans því ég byrj-
aði að læra hjá bróður hans,“ segir Jóhann. Hann 
hlakkar mikið til að hitta Gracie enda er sá 
síðarnefndi átrúnaðargoðið hans í blönd-
uðum bardagaíþróttum. „Ef ég væri í 
golfi væri þetta Tiger Woods og ef ég 
væri í körfu væri þetta Michael Jordan. 
Það er enginn maður á plánetunni sem 
mig langar frekar að hitta en hann,“ 
segir Jóhann og getur ekki beðið eftir 
því að fá að æfa undir stjórn Gracies. 
„Ég held ekki vatni yfir þessu. Þetta er 
mikill heiður því það er ekkert sjálfsagt að 
hljóta þjálfun hjá þessum manni.“

Gracie er í frægðarhöll bardagasam-
takanna UFC og hefur verið sagður upp-
hafsmaður blandaðra bardagaíþrótta. 
Hann ætlar að gista heima hjá Jóhanni 
og hafa þeir sett stefnuna á afslöppun-
arferð í Bláa lónið eftir erfiðar æfingar. 
Einnig ætla þeir að skoða Gullfoss og 
Geysi. „Hann hlakkar mikið til að koma 

hingað,“ segir Jóhann.
Enn eru laus pláss í námskeið Gracies 5. 

febrúar sem er fyrir fólk sem vill kynna sér 
Gracie Jiu-Jitsu. - fb 

Átrúnaðargoðið í heimsókn

GOÐSÖGN Royce Gracie er goðsögn í 
bardagaheiminum. NORDICPHOTOS/GETTY

Á ÆFINGU Jóhann æfir sig af kappi fyrir komu 
Royce Gracie. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Plötusnúðurinn Jón Atli Helga-
son flytur til Danmerkur í byrjun 
næstu viku. Þar mun hann meðal 
annars starfa sem plötusnúður 
ásamt því að spila á bassa inn á 
plötu með danska plötusnúðnum 
Kasper Björke.

Jón Atli hyggst dvelja í Dan-
mörku í það minnsta fram á sumar 
en telur ekki ólíklegt að hann verði 
lengur en það. Aðspurður segist 
hann spenntur fyrir flutningunum 
og þeim verkefnum sem bíða hans. 
„Ég er búinn að fá alveg nóg,“ segir 
hann og slær á létta strengi. „Nei, 
ástæðan fyrir því að ég er að fara 
er sú að mig langar að geta sinnt 
tónlistinni betur. Mér finnst svo 
gaman að vinna sem plötusnúð-
ur en hér heima eru voðalega fáir 
staðir til að spila á ef maður spil-
ar „house“-tónlist. Það er mun auð-
veldara að koma sér á framfæri og 
redda sér verkefnum úti heldur en 
hér,“ útskýrir hann. 

Jón Atli kemur fram undir sviðs-
nafninu Sexy Lazer þegar hann 
þeytir skífum og hefur þegar 
bókað þó nokkur verkefni bæði í 
Kaupmannahöfn og víðar. „Ég hef 
tekið að mér verkefni tengd tísku-
vikunni í Kaupmannahöfn sem 
hefst í næstu viku og svo mun ég 
spila á karnivali í Köln í mars. Ég 
ætla líka að halda eitthvað áfram 
að klippa hár og mögulega hanna 
kaffihús þannig að maður er ekki 
verkefnalaus,“ segir Jón Atli, sem 
hefur verið einn vinsælasti klippari 
landsins undanfarin ár. 

Jón Atli segist ekki vera búinn að 
pakka fyrir ferðina og viðurkenn-
ir að hann kvíði því helst að þurfa 
að tæma fataskápinn. „Systir mín 
verður í íbúðinni á meðan ég er í 
burtu, sem er mjög þægilegt. Ég 
þarf ekki einu sinni að hafa fyrir 
því að taka fjölskyldumyndirnar 
niður af veggnum. Erfiðasta verk-
efnið verður að velja úr fataskápn-
um,“ segir hann að lokum og hlær. 
  sara@frettabladid.is

JÓN ATLI HELGASON: ERFIÐAST AÐ VELJA ÚR FATASKÁPNUM

Hárdoktorinn kveður Ísland

FLYTUR ÚT Jón Atli Helgason flytur búferlum til Danmerkur í byrjun næstu viku. Þar 
mun hann sinna tónlist og plötusnúðamennsku. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Eins og komið hefur fram komust 
lögin Nótt með silfurstjörnunni 
Jóhönnu Guðrúnu og Eldgos 
Matta Matt áfram í úrslit Söngva-
keppni Sjónvarpsins síðasta laugar-
dag. Hitt hefur hins vegar ekki 
komið fram að töluvert fleiri horfðu 

á keppnina um síðustu 
helgi en þá fyrstu. Aðeins 
24 prósent þjóðarinnar 
horfðu á lögin Ástin mín 

eina og Ef ég hefði 
vængi tryggja sér 

sæti í úrslitum 
keppninnar en 
sú tala var hins 
vegar komin í 
34 prósent á 

laugardaginn.

Jón Gnarr hefur ekki setið á 
neinum friðarstóli í borgarstjórn og 
sitt þykir hverjum um stjórnmála-
hæfileika hans. Hins vegar ráku 
margir upp stóru augu þegar Jón 
ákvað að gerast gestastjórnandi í 
sjónvarpsþættinum Tvímælalaust 
með góðvini sínum Sigurjóni Kjart-
anssyni en þeir voru um árabil 
útvarps- og sjónvarpsdú-
ettinn Tvíhöfði. Hins vegar 
virðist takmarkaður áhugi 
á skoðunum borgar-
stjórans því Tví-
mælalaust komst 
ekki inn á topp tíu 
lista stöðvarinnar í 
síðustu viku. 
 - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Lau 29.1. Kl. 19:00   
Fös 4.2. Kl. 19:00  
Lau 5.2. Kl. 19:00   
Mið 9.2. Kl. 19:00  

Fös 18.2. Kl. 19:00   
Lau 19.2. Kl. 19:00  
Mið 2.3. Kl. 19:00   
Mið 9.3. Kl. 19:00 

Lau 12.3. Kl. 19:00  
Fim 17.3. Kl. 19:00 

Sun 30.1. Kl. 13:00
Sun 30.1. Kl. 15:00  Allra síð.sýn.

U 

Fíasól (Kúlan)

Íslandsklukkan (Stóra sviðið) 

Gerpla (Stóra sviðið) 

Ö 

Sun 6.3. Kl. 13:00  
Sun 6.3. Kl. 14:30 

Sun 13.3. Kl. 13:30  
Sun 13.3. Kl. 15:00 

Sindri silfurfiskur (Kúlan)

Lér konungur (Stóra sviðið) 

Fim 3.2. Kl. 18:00   
Sun 6.2. Kl. 14:00  
Sun 6.2. Kl. 17:00   
Sun 13.2. Kl. 14:00  
Sun 13.2. Kl. 17:00  

Sun 20.2. Kl. 14:00  
Sun 20.2. Kl. 17:00  
Sun 27.2. Kl. 14:00  
Sun 27.2. Kl. 17:00  
Sun 6.3. Kl. 14:00  

Sun 6.3. Kl. 17:00  
Sun 13.3. Kl. 14:00  
Sun 13.3. Kl. 17:00  
Sun 20.3. Kl. 14:00 

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið) 

U 
Ö 

Ö 

Ö 

Ö Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 

Sun 30.1. Kl. 20:00 Síð.sýn.   Fim 10.2. Kl. 20:00 Aukasýning

Fös 28.1. Kl. 20:00  
Fös 11.2. Kl. 20:00   

Lau 12.2. Kl. 20:00  
Fim 17.2. Kl. 20:00  

Fös 25.2. Kl. 20:00 
Ö 

Brák (Kúlan)
Sun 6.2. Kl. 20:00
Fös 11.2. Kl. 20:00

Lau 12.2. Kl. 20:00
Sun 13.2. Kl. 20:00

Ö 

Ö 

Ö 

Ö 
Ö 

U 

Ö 

Ö 
U 

U 

U 

Ö 

Ö 

U 

krakkar@frettabladid.is

„Ég bjó einu sinni til 
plútóníum greiðu með 
sameindar-klofnum 
greiðutönnum 
… það fór allt í rugl“

Viðtal við Villa á morgun!

Krakkasíðan er í helgar-
blaði Fréttablaðsins

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.



ALLIR

KODDAR

20%
AFSLÁTTUR

H e l g a r t i l b o ð
Athugið tilboðin gilda: 28.01.11 til 30.01.11

ALLAR

SÆNGUR

20%
AFSLÁTTUR

ALLIR

SPEGLAR

20%
AFSLÁTTUR

ALLAR
KOJUR

20%
AFSLÁTTUR

ALLIR
BORÐSTOFUSTÓLAR

20%
AFSLÁTTUR

ÖLL

HANDKLÆÐI

20%
AFSLÁTTUR



Mest lesið

DREIFING: dreifing@posthusid.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VISIR.IS
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Lítillátur ljósvakamaður
Fréttamaðurinn dáði, Bogi Ágústs-
son, notaði tækifærið í reglubundnu 
spjalli um heimsmálin í morgunút-
varpi Rásar tvö í gær til að auglýsa 
hádegisfund á Háskólatorgi sama 
dag um ástandið í Mið-Austurlönd-
um. Einhverjum sem á hlýddu kann 
að hafa þótt hann helst til lítillátur 
í kynningu á frummælendum. 
Þar sagði hann fara tvo sérfróða 
um efnið, þá Magnús Þorkel 
Bernharðsson, prófessor við 
Williams-háskóla, og Svein Rúnar 
Hauksson, formann félagsins 
Ísland-Palestína, og svo einn sem 
minna vissi. Þriðji frummælandinn 
var nefnilega Bogi sjálfur. - fb, óká

Samstarf með 
Senuþjófum
Megas og hljómsveitin Senuþjófarn-
ir eru byrjuð að vinna saman á nýjan 
leik, rúmu ári eftir að samstarfið 
rann út í sandinn. Ástæðan fyrir 
sinnaskiptunum er brotthvarf Rúnars 
Birgissonar, sem var umboðsmaður 
Megasar. Eitthvað kastaðist í kekki 
milli Senuþjófanna og Rúnars sem 
varð til þess að hljómsveitin hvarf á 
braut en núna er hún mætt aftur til 
starfa. Megas og Senuþjófarnir hafa 
verið í hljóðveri að undan-
förnu og nú þegar eru um 
þrjátíu lög í undirbúningi, 
sem er meira en bjartsýn-
ustu menn þorðu að 
vona. Stefnan hefur 
verið sett á útgáfu 
nýrrar plötu á þessu 
ári. Áður hefur tvíeykið 
gefið út hinar vel heppn-
uðu Frágangur og Hold 
er mold, auk tökulaga-
plötunnar Á morgun.

Bættu lífið

Sölustaðir:
Rima apótek N1 

í Ártúnsbrekkunni

Dreifingaraðili:
Tvö Emm  

Sími 772-3301

NÝTT ÍSLENSKT

www.gosogvatn.is

1  Lögmaður tók handboltann 
fram yfir skuldara í vanda 

2  Bar upp bónorðið í vitlaust 
númer 

3  Séra Örn biðst fyrirgefningar - 
vissi ekki að hann væri ólögráða 

4  Féll þrjá metra úr stiga 

5  Þungarokkið bjargaði lífi 
norsks drengs

SÍÐUSTU DAGAR

30-50% AFSLÁTTUR

Svæðaskipt heilsurúm
90 x 200 cm
Verð frá 69.900.-

Svæðaskipt heilsurúm
160x200 cm
Verð frá 139.200.-

Sérsmíðum heilsurúm
í öllum stærðum.
Dýnur og botna.

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
Rúmgott er eini framleiðandi landsins í svæðaskiptum  heilsudýnum

· ÚTSALA · ÚTSALA ·
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