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LOKADAGUR ÚTSÖLU
Ráðgjafar á fyrirtækjasvið
AÐEINS 4 VERÐ
Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson

Vinna með námi

vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason

Inkasso óskar eftir

ráðgjöfum
á fyrirtækjasvið.
Býr til stóra og
Í starﬁnu felst ráðgefandi sala á þjónustuRekstrarfélag Kringlunnar óskar
eftir umættarhringi lausnum
Inkasso, samskipti við viðskiptavini,
smáa
sóknum frá aðilum 20 ára og
eldri í ábyrgðar- hefur stofnað fyrirtæki
greining og ráðgjöf um meðferð viðskiptaEiríksson
Albert
2 auk
starf sem er að myndast innan
SÍÐA
krafna,
tilboðs- og samningagerðar.
félagsins.
a sína.

Um er að ræða
ViðkomandiKR
í kringum ættarhringin

hentugt starf fyrir skólafólk
þar sem vinnutíminn er milli kl. 14
og 19.

þarf

að búa yﬁr söluhæﬁleikum,
4OPPAR
frumkvæði, jákvæðni
PILS og drifkrafti. Í starﬁnu
reynir á sjálfstæð vinnubrögð og
LEGGING
virka
þátttöku S BOLIR

Umsóknir berist til Viðars J. Björnssonar
á
netfangið vidar@kringlan.is fyrir
miðvikudaginn 2. febrúar.
Starfsmaður þarf að geta haﬁð störf

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐS

INS UM FJÖLSKYLDUNA

í teymisvinnu.

hrannar@365.is 512 5441

Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum
störfum. Viðskiptafræðimenntun
eða
sambærileg menntun er kostur en
ekki
skilyrði. Um framtíðarstarf er að
ræða.

Umsóknir berist til Guðlaugs Magnússonar,
framkvæmdastjóra Inkasso, á netfangið
gudlaugur.magnusson@inkasso.is.

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar
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KÆRLEIKUR „Sindri er yndislegur ljúflingur og gleðigjafi, húmoristi,
stríðinn og erfiður,“ segir Bryndís Ploder, kennari og stuðningsforeldri, um
Sindra Ploder, 13 ára. Bryndís er ein fjölmargra stuðningsforeldra sem taka á
móti barni eða börnum til sólarhringsvistunar á heimili sínu til að styðja foreldra
í uppeldishlutverki þeirra og veita þeim hvíld. Sjá Fjölskyldan FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Austurveri - Háaleitisbraut 68
Við opnum kl:
Og lokum kl:

af sér í gær vegna dóms Hæstaréttar um að ógilda kosningar um
stjórnlagaþing í nóvember.
„Landskjörstjórnarmenn hafa
í kjölfar ákvörðunar Hæstaréttar 25. janúar síðastliðinn um að
lýsa kosningar til stjórnlagaþings
ógildar, farið yfir málið og ákveðið
í ljósi þeirra aðstæðna sem upp eru
komnar að segja sig frá störfum í
landskjörstjórn frá og með deginum í dag að telja,“ segir í yfirlýsingu hinna fimm meðlima landskjörstjórnar.
Ekki náðist í Ástráð Haraldsson,
formann landskjörstjórnar. Afsögn
stjórnarmannanna var send til
skrifstofu forseta Alþingis, Ástu
Ragnheiðar Jóhannesdóttur.
„Framhaldið er að þingið kýs
nýja aðalfulltrúa í landskjörstjórn.
Það verður gert á næstunni þegar
flokkarnir sem eiga þar fulltrúa
hafa valið þá,“ segir forseti Alþingis, sem kveðst enga afstöðu taka til
ákvörðunar fimmenninganna. „Ég
lít einfaldlega á þetta sem ákvörðun landskjörstjórnar sem vill að
friður ríki um hennar störf og ég
virði þessa niðurstöðu.“
„Landskjörstjórn telur að hún
hafi gert sitt ýtrasta til að kosningar til stjórnlagaþings gætu
farið löglega fram innan þess lagaramma sem settur hafði verið,“
segir enn fremur í yfirlýsingu
landskjörstjórnar. „Til að landskjörstjórn geti rækt lögbundnar skyldur sínar verður að ríkja
friður um störf hennar,“ segja
Ástráður Haraldsson, Bryndís
Hlöðversdóttir, Hervör Þorvaldsdóttir, Þuríður Jónsdóttir og Þórður Bogason. Varafulltrúar skipa

„… kosningin hefur
verið dæmd ógild
og við það situr. Því
breytir ekki afsögn eins eða
neins.
ÖGMUNDUR JÓNASSON
INNANRÍKISRÁÐHERRA

landskjörstjórn þar til nýir aðalfulltrúar hafa verið kosnir.
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra segir landskjörstjórn
taka ákvarðanir á eigin forsendum. Þær beri að virða. „Það er mín
persónulega skoðun hins vegar
að það hafi ekki verið tilefni til
afsagnar af hálfu þeirra né annarra sem komu að framkvæmd
kosninganna,“ segir innanríkisráðherra sem kveður afsögnina ekki
setja þrýsting á aðra sem ábyrgð
beri að gera slíkt hið sama.
„Ég hef ítrekað bent á að það er
mikilvægt að allir axli ábyrgð í
þessu efni og þá með því að laga
það sem úrskeiðis fór,“ segir
Ögmundur. Spurður hvernig hægt
sé að laga það að hundruðum milljóna króna var varið í kosningar
sem síðan voru dæmdar ógildar
svarar ráðherrann: „Ég sé í fljótu
bragði ekki hvernig þú lagfærir
það vegna þess að kosningin hefur
verið dæmd ógild og við það situr.
Því breytir ekki afsögn eins eða
neins.“
Ríkisstjórnin ákvað í gær að
stjórnlagaþing muni fara fram.
Innanríkisráðherra segir að eina
leiðin til þess sé að halda nýjar
kosningar.
- gar / sjá síðu 4
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Haraldur Flosi Tryggvason, stjórnarformaður OR, um framtíð fyrirtækisins:

Færeyskur vísindamaður:

Vill fordómalausa umræðu

Leggur til sameiginlegan flota

ORKUVEITAN „Það þarf ákveðinn

Halldór, mun forritið héðan í
frá heita Örmjúk skrifstofa?
Nei, skrifstofan verður örugglega
mjúk og hlý með íslensku viðmóti,
en vörumerki eru alla jafna ekki
þýdd og haldast því frosin.
Halldór Jörgensson er framkvæmdastjóri
Microsoft á Íslandi sem býður nú upp á
íslenskt viðmót fyrir Microsoft Office.

vilja til að lesa ákveðna meiningu
út úr þessu viðtali við mig aðra
en þá að ég er fyrst og fremst
að velta því upp að það er ekkert
auðséð hvaða kostur er bestur til
þess að reka orkufyrirtæki,“ segir
Haraldur Flosi Tryggvason, stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, um viðbrögð minnihlutans í
stjórn Orkuveitunnar við viðtali í
Morgunblaðinu um framtíð fyrirtækisins.
„Ég vil nú flokka þetta undir
heilbrigðar vangaveltur stjórnarformanns um það hvernig hag

fyrirtækisins
er best borgið,“
segir Haraldur Flosi. Hann
þvertekur fyrir
það að hann sé
að boða algjöra
einkavæðingu
Orkuveitunnar.
Hugsanlega
HARALDUR FLOSI
megi þó skoða
TRYGGVASON
að sumir hlutar í
starfsemi fyrirtækisins eigi heima nær almannaþjónustu en aðrir hlutir eigi ef til
vill heima í einkavæðingu.

Rannsókn á Kaupþingi:

„Ég hef nefnt sem dæmi virkjanaframkvæmdir í þágu stóriðju
og annað slíkt. Ég held að það þurfi
að skoða hvort það sé ásættanlegt
að það sé eitthvað sem sé gert á
ábyrgð borgaranna endalaust á
meðan að aðrir þættir eins og
veituframkvæmdir og annað slíkt
ættu kannski bara best heima nær
sveitarfélögunum,“ segir Haraldur
Flosi.
Hann bendir þó á að stefna
stjórnar Orkuveitunnar, í það
minnsta meirihluta hennar, sé
skýr. Ekki standi til að einkavæða
Orkuveituna.
- jhh

ORRI VIGFÚSSON Við opnun Helmsdale

fékk Orri tækifæri til að taka fyrstu köst
sín með flugustöngina á þessu ári. Annar
veiðimaður landaði níu punda laxi.

Fá bankagögn
frá Lúxemborg

FISKVEIÐAR Færeyskur vísinda-

maður, Hans Ellefsen, segir að
sameiginlegar tekjur Íslendinga,
Færeyinga og Norðmanna af uppsjávarveiðum væru meiri ef þessi
þrjú ríki myndu gera út sameiginlegan uppsjávarflota. Hann hefur
sent frá sér skýrslu um rannsóknir
sínar, þar sem hann skoðar hvaða
hag ríkin gætu haft af slíku fyrirkomulagi í veiðum á síld, loðnu,
kolmunna og makríl. Þannig segir
samningsstöðu ríkjanna gagnvart
ESB hafa verið mun sterkari í
deilunni um makrílkvóta.
- gb

Tillaga fyrrverandi þingmanns:

Borgin minnist
lögregluþjóna

LÖGREGLUMÁL Hæstiréttur

FÓLK Hreggviður Jónsson, fyrr-

Lúxemborgar hefur úrskurðað
að lögregluyfirvöldum í
Lúxemborg
beri að afhenda
sérstökum
saksóknara á
Íslandi öll haldlögð gögn eftir
húsleit í Banque
Havilland í
febrúar í fyrra.
ÓLAFUR ÞÓR
Þetta kom fram
HAUKSSON
í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöld. Gögnin tengjast
rannsókn á meintri markaðsmisnotkun Kaupþings og grunsemdum um auðgunarbrot. Nítján
aðilar með tengsl við Banque
Havilland höfðu kært afhendingu
gagnanna, sem nú munu fljótlega
berast til Íslands. Þau eru talin
hafa verulega þýðingu fyrir rannsókn sérstaks saksóknara.
- gar

verandi alþingismaður, skorar á
borgarstjórn að heiðra minningu
þeirra lögregluþjóna sem tóku
þátt í átökunum á Austurvelli 9.
nóvember 1932, í svokölluðum
Gúttóslag. „Þeir björguðu ekki
aðeins bæjarstjórninni, heldur
lýðræðinu á Íslandi með hugrekki og staðfestu sinni,“ segir í
áskorun Hreggviðs. „Sú meðferð,
sem þessir hraustu og hugrökku
lögregluþjónar urðu fyrir er ekki
bjóðandi heiðarlegum mönnum,“
segir Hregggviður, sem leggur
til að þegar sjötíu ár verða liðin
frá Gúttóslagnum verði afhjúpuð
minningartafla með nöfnun lögregluþjónanna í Ráðhúsinu. - gar

Brugðist við umboðsmanni:

Reglur um sölu
eigna ríkisins
STJÓRNSÝSLA Ríkisstjórnin hyggst

skipa starfshóp til að yfirfara
hvort jafnræði og gagnsæi við
sölu á fyrirtækjum eða hlutum í
fyrirtækjum í beinni eða óbeinni
eigu ríkisins sé tryggt nægilega
í lögum og reglum. Eru þetta viðbrögð við ábendingum umboðsmanns Alþingis, sem frá því eftir
hrun hefur lýst áhyggjum af því
að stjórnsýslan í þessum efnum sé
ekki í samræmi við lög.
Í nýlegu bréfi frá umboðsmanni segir að kvartanir hafi
borist á meðferð Seðlabankans á
vátryggingarfélagi, sem er Sjóvá.
Starfshópurinn á einnig að kanna
hvort ástæða sé til að endurskoða
reglur um lífeyrissjóði til þess
að tryggja að sömu grundvallarreglur gildi um ráðstöfun eigna á
vegum sjóðanna og hjá ríkinu. - gar

MARSERAÐ Í LAXVEIÐINA Það er stíll yfir opnun-

inni í Helmsdale.

MYND/GLYN SATTERLEY

MYND/GLYN SATTERLEY

Laxveiðin hefst með
lúðraþyt í Skotlandi
Orri Vigfússon, forsvarsmaður verndarsjóðs villtra laxastofna við Norður-Atlantshaf, var viðstaddur þegar veiðar hófust í ánni Helmsdale í Skotlandi í síðustu viku. Laxveiði á Íslandi hefst ekki fyrr en eftir fjóra og hálfan mánuð.
STANGVEIÐI Laxveiði ársins 2011

er hafin í ánni Helmsdale í Skotlandi. Þar byrjuðu heimamenn
og gestir veiðarnir fyrir rúmum
tveimur vikum með mikilli
viðhöfn.
Meðal boðsgesta við opnunina var laxverndarfrömuðurinn
Orri Vigfússon. Áður en veiðarnar hófust skemmtu menn sér árla
morguns við hefðbundinn sekkjapípuleik og skoska dansa. Veiðimaðurinn Richard Bain landaði
síðan einum níu punda laxi. Telja
kunnugir það vita á gott fyrir
veiðitímabilið.
Michael Wigan, talsmaður
Helmsdale, sagði nokkuð hug-
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rekki þurfa til að veiða í ánni janúar. „En fiskurinn á fyrsta degi
sýnir að það borgar sig. Við skulum vona að þetta verði frábært
veiðitímabil,“ er haft eftir Wigan
í frétt frá NASF, verndarsjóði
villtra laxa í Norður-Atlantshafi,
sem Orri stýrir.
Orri segir við Fréttablaðið að
opnun Helmsadale dragi jafnan
marga að. Hann nýtti áhugann
til að koma verndarsjónarmiðum á framfæri. „Við vorum líka
í sjónvarpi og í blöðunum þarna
því við erum að berjast fyrir því
Skotar hætti sínum netaveiðum
laxi í sjó og færi eldisiðnaðinn í
betra og sjálfbært horf,“ segir

hann. Í blaðinu The Press and
Journal er haft eftir Orra að þótt
mikil framför hafi orðið í þessum efnum í Skotlandi sé þar enn
langur vegur ófarinn.
Lífríkið í Helmsdale hefur þá
sérstöðu að njóta vatnsmiðlunar
frá stærsta uppistöðulóni Skotlands. Ef frost ógnar hrognum
í jaðri árinnar er hægt að auka
vatnsstreymið til að vernda þau.
Og í þurrkum er hægt að auka
vatnsstreymið til að auðvelda laxi
við ósana að ganga í ána áður en
hann verður sel að bráð.
Þess má geta að laxveiði á
Íslandi hefst ekki fyrr en í júní.
gar@frettabladid.is

Ekkert svar frá ráðuneyti:

Vonbrigði segir
Jussanam
FÓLK „Ég bjóst við bréfi í dag

þannig að ég varð fyrir vonbrigðum. Ég held í vonina að bréfið
hafi farið í póst í dag, en ef á að
segja alveg eins og er þá held ég
að málið sé enn í vinnslu,“ sagði
Jussanam da Silva, brasilíska
söngkonan sem bjóst við að fá í
dag svar við umsókn um dvalarleyfi á Íslandi eins og fram kom í
viðtali í Fréttablaðinu í gær.
Samkvæmt upplýsingum frá
innanríkisráðuneytinu er málið
enn í vinnslu og ekki hægt að
fullyrða hvenær afgreiðslu þess
lýkur. Ráðuneytið segir það misskilning hjá da Silva að afgreiðslutími beiðnarinnar hafi runnið út
í gær.
Jussanam da Silva fékk hvorki
atvinnu- né dvalarleyfi eftir að
hún skildi við íslenskan eiginmann sinn að borði og sæng síðasta vor. Hún vísaði þeim úrskurði
til dómsmála- og mannréttindaráðuneytisins, sem varð að innanríkisráðuneyti um áramót.
- sbt

Þýski fjallagarpurinn Peter Bollmann gróf sig í fönn á Eyjafjallajökli:

Óttaðist aldrei um líf sitt
BJÖRGUN „Ég er afar þakklátur

björgunarfólkinu, sem sýndi
mikla fagmennsku í alla staði,“
segir Peter Bollmann, fimmtugur Þjóðverji, sem bjargað var
ofan af Eyjafjallajökli í gærmorgun.
Hann hafði orðið viðskila við
ferðafélaga sína uppi við gíginn,
gekk frá þeim um það bil 50
metra niður og hugðist bíða þar
þangað til þeir kæmu. Þá versnaði skyggnið svo hann hélt aftur
upp til þeirra, en þá fórust þeir
á mis því þeir voru lagðir af stað
niður.
„Ég ákvað að halda kyrru fyrir
þangað til veðrið skánaði og gróf
mig í fönn.“
Þetta var síðdegis á miðvikudag. Hjálpin barst í gærmorgun
þegar hann hafði dvalist tvær

nætur á staðnum. Bollmann bar
sig þó vel og taldi sig hafa verið
færan um að halda út í tvær eða
jafnvel þrjár nætur í viðbót.
Hann var hins vegar vel útbúinn og segist aldrei hafa óttast
um líf sitt. „Ég vissi alveg hvað
ég var að gera.“
Á fimmtudag tókst honum
að hringja í félaga sinn og kom
skilaboðum inn á talhólf um að
hann ætlaði að bíða af sér veðrið.
Símann missti hann síðan niður
í sprungu, en leitarmenn gátu
engu að síður notað hann til að
miða út staðsetningu hans.
Bollmann og félagar hans tveir
eru allir vanir fjallamenn. Þeir
stefna ótrauðir á fleiri jöklaferðir hér á landi og ætla að halda
á Vatnajökul á næstu dögum ef
veður leyfir.
- gb

UMFANGSMIKIL LEIT Um 150 manns
tóku þátt í leitinni að Peter Bollmann.
MYND/FREYR INGI BJÖRNSSON

parket
Eikar plast

1.190

30%

kr/m2

AFSLÁTTURff

ro
af allri Jotap

INNIMÁLNING

U

UM HELGINA

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

a liti
blöndum all

MIÐJ
UNN
AR*

Plastparket
3ja stafa Eik,
146956

LÆGRA VERÐ
Í HÚSASMIÐJUNNI

ð
5 ára ábyrg

ð
5 ára ábyrg

ð
5 ára ábyrg

4 stk.

1.690,-

64.900,-

54.890,-

a tilboð
Helgar

Bjórglös
2009271

89.900,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

129.900,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

SASM
IÐJU
NNA
R*

3 stk.

Blástursofn

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
SM

2001437

5 ára ábyrgð

5 ára
ra ábyrgð
áby

399,Glös

SASM
IÐJU
NNA
R*

Amica, stál.
59.5x59.5x57.5 cm
1850497

Eldvél

Kælir/frystir

Amica,60 cm
með steyptum hellum.

Frigor.
143x58x55

1850529

1805498

IÐJU
NNAR
*

5.990,-

ÍTÖLSK GÆÐI

Dömupeysa

Dúnúlpa

Powerstretch
og íslensk ull.
St.36-48

Dömu, svört/rauð.
Ekta andardúnn.
5869822-34

5863762-75

Eldhústæki
LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
SM
IÐJU
NNAR
*

7900010

1.699,-

íslensk hönn

pa
Dömuúlp
ð
Helgartilbo

un

6.990,-

9.990,-

9.990,-

Power Plus 135W
5245212

Skútuvogi

Heitt súkkulaði
með rjóma og muffins
kr

af öllum
Líkamsræktar
tækjum

Fjölþjálfi
Öflugt tæki sem
þjálfar allan líkamann.
Hámarksþyngd 100 kg.
3899531

36.900,-

IÐJU
NNAR
*

Juðari

290

AFSLÁTTUR

29.520,-

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
SM

Kaffi Garður

20%

ÍS
50

kr

*Vörur merktar “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” er lægsta verð sem Húsasmiðjan býður á viðkomandi vörum á hverjum tíma.
Húsasmiðjan leggur sig fram um að bjóða alltaf lágt verð en ábyrgist ekki að “Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar” sé alltaf lægsta verð á markaðnum.
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GENGIÐ 28.01.2011

Bandaríkjadalur

115,30

115,86

Sterlingspund

183,10

184,00

Evra

158,35

159,23

Dönsk króna

21,241

21,365

Norsk króna

19,938

20,056

Sænsk króna

17,857

17,961

Japanskt jen

1,3943

1,4025

SDR

180,20

181,28

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
213,5508
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ný rannsókn sýnir að meira en fimmta hver kona á Íslandi hefur orðið fyrir ofbeldi af hálfu maka:

Á annað þúsund konur búa við ofbeldi
OFBELDI Rúmlega fimmta hver

íslensk kona hefur orðið fyrir
ofbeldi í nánu sambandi einhvern
tímann á lífsleiðinni, að því er
fram kemur í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á umfangi
ofbeldis gegn konum á Íslandi.
Rannsóknina gerðu þær Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A.
Arnalds hjá Rannsóknarstofnun Háskóla Íslands í barnaog fjölskylduvernd, að beiðni
velferðarráðuneytisins.
Niðurstöðurnar sýna að um
tuttugu prósent kvennanna segja
ofbeldið hafa verið líkamlegt og

því að 1.200-2.300 konur á Íslandi
búi við ofbeldi á ári hverju.
Einnig var gerð rannsókn á
afskiptum lögreglu og ákvörðunum hennar þegar tilkynningar berast um ofbeldi karla gegn konum í
nánum samböndum.
Þá rannsókn gerði Ingólfur V.
Gíslason og komst hann að þeirri
niðurstöðu að meðferð mála hefði
batnað eftir að ríkislögreglustjóri
gaf út sérstakar verklagsreglur.
Áður hafa verið gerðar fjórar
kannanir í tengslum við aðgerðaráætlun stjórnvalda vegna ofbeldis
karla gegn konum.
- gb

Ofbeldi karla gegn konum í nánu sambandi
Allt ofbeldi

Kynferðislegt
ofbeldi

Frá sextán
ára aldri

Hlutfall
Fjöldi

22,4%
24.633

6,1%
1.760

Síðustu 12
mánuði

Hlutfall
Fjöldi

1,6%
0,1%

6.708
110

Þrjú þúsund konur voru í úrtaki rannsóknarinnar. Svarhlutfall var 73 prósent.

um sex prósent segja það hafa
verið kynferðislegt.
Milli eitt og tvö prósent kvenn-

anna segjast hafa verið beittar
ofbeldi í nánu sambandi undanfarna tólf mánuði, sem samsvarar

Gengst við einum ágalla
Innanríkisráðherra segir ráðuneytið bera ábyrgð á þremur af sex ágöllum sem Hæstiréttur taldi á kosningu
til stjórnlagaþings. Hann fellst á einn en er ósammála tveimur. Aðrir beri ábyrgð á öðrum efnisatriðum.
FRÁ KRISTJANÍU Danska lögreglan mun

á næstunni stórauka viðveru sína í
fátækrahverfum.

Lögreglan í Danmörku:

Átak í fátækrahverfunum
DANMÖRK Danska lögreglan mun
á næstunni stórauka viðveru sína
í fátækrahverfum landsins. Takmarkið er að vinna bug á glæpavandamálum sem hafa verið landlæg í þeim 26 hverfum sem hafa
verið skilgreind á þennan hátt.
Ný aðgerðaráætlun sem var
kynnt í gær kveður á um að eftir
helgi verði komnar upp starfsstöðvar í öllum hverfunum.
Þá er ráðgert að stytta
afgreiðslutíma mála sem þar
koma upp, þannig að rannsókn á
glæpum í þessum hverfum skal
ljúka innan tveggja mánaða og
innan viku ef um gerendur undir
18 ára aldri er að ræða.
- þj

STJÓRNSÝSLA Ögmundur Jónasson

innanríkisráðherra segir ráðuneyti
sitt bera ábyrgð á þremur af sex
annmörkum sem Hæstiréttur taldi
á framkvæmd kosningarinnar til
stjórnlagaþings. Hann fellst á að
í einu atriðanna hafi verið brotið
gegn lögum en lýsir sig andsnúinn
niðurstöðu um tvö.
Þetta kemur fram í greinargerð
ráðherrans um málið.
Ögmundur segir sveitarfélögin
og landskjörstjórn bera ábyrgð
á þremur efnisatriðum.
Hæstiréttur fann að
auðkenningu kjörseðla
og mat hana verulegan
annmarka. Sagði í niðurstöðunni að auðvelt
hefði verið að færa upplýsingar samhliða nöfnum kjósenda þannig að
rekja mætti til númera
seðlanna. Um þetta
segir Ögmundur að
mjög flókið sé
að rekja

kjörseðil til ákveðins kjósanda.
Slíkt hafi krafist tiltekinna upplýsinga, aðgangs að gagnagrunni
og sérfræðiþekkingar til að leita
í honum. „Þrátt fyrir þetta kemst
Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu
að við val á auðkennistákni hafi
verið brotið gegn 4. grein laganna
um stjórnlagaþing. Þá niðurstöðu
ber að virða og nýta til leiðbeiningar þegar notast verður við rafræna
talningu í framtíðinni.“

Ósammála um ólögmæti
Ögmundur segir
þau aðfinnsluatriði
réttarins að ekki
hafi mátt brjóta
kjörseðlana saman
og að kjörkassar hafi verið ófullnægjandi á ábyrgð
ráðuneytisins. Hann
er hins vegar ósammála
því að þau atriði hafi
verið ólögmæt.
Varðandi
kjörseðlana vísar

hann til minnihluta réttarins en
tveir dómaranna töldu það standast lög að ekki hafi mátt brjóta
seðlana saman. Um kjörkassana
segir Ögmundur það hafa verið
sameiginlegt mat landskjörstjórnar og ráðuneytisins að kjörkassarnir væru nægilega traustir og
þannig úr garði gerðir að ekki
væri unnt að opna þá eða ná í kjörseðla úr þeim án mikillar fyrirhafnar. „Á þetta féllst Hæstiréttur
ekki.“

ef hún mætti gagnast en ekki hafi
verið gefin fyrirmæli um notkun.
Bendir hann líka á að kjörstjórnir hafi séð um að halda uppi eftirliti á kjörstað með því að kosningaathöfnin færi fram í samræmi
við gildandi reglur þannig að kjósendur stæðu ekki hver yfir öðrum
meðan þeir kysu eða reyndu að sjá
á kjörseðil næsta manns.

Varðar veginn fram á við
Hæstiréttur sá líka annmarka á
tveimur atriðum er varða talningu
atkvæða. Ögmundur segir innanríkisráðuneytið ekki hafa komið að
framkvæmd talningar og fjallar
því ekki um þann þátt.
Í lokaorðum segir að af hálfu
þeirra sem stóðu að framkvæmdinni hafi verið unnið að heilindum
og að það hafi verið skilningur
allra sem að komu að ákvarðanir
sem teknar voru hefðu verið í fullu
samræmi við lagabókstafinn. „Nú
hefur Hæstiréttur Íslands komist
að annarri niðurstöðu. Sú niðurstaða er tekin alvarlega og varðar
veginn fram á við.“

Kjörklefar mál sveitarfélaga
Um ágalla á kjörklefum bendir
Ögmundur meðal annars á að það
sé sveitarfélaga að bera ábyrgð á
gerð þeirra og uppsetningu. Ráðuneytið hafi tekið að sér umfram
lagaskyldu að láta skoða hvort
unnt væri að hanna nýja útgáfu
kjörklefa sem mættu þeim þörfum
sem kosningarnar kölluðu á.
Um þá lausn sem varð ofan á
segir hann að ráðuneytinu sé kunnugt um að hún hafi verið tíðkanleg í mörgum vestrænum ríkjum.
Teikning af slíkum kjörklefa hafi
verið send öllum sveitarfélögum

bjorn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL
Stöðvaði kannabisræktun
Lögreglan stöðvaði kannabisræktun
í iðnaðarhúsnæði í Háaleitishverfi
í fyrradag. Við húsleit fundust 44
kannabisplöntur á ýmsum stigum
ræktunar. Karlmaður á þrítugsaldri
var handtekinn og játaði sök. Þá
stöðvaði lögreglan kannabisræktun
í fjölbýlishúsi í Vesturbæ Reykjavíkur fyrr í vikunni. Við húsleit
fundust rúmlega hundrað kannabisplöntur á ýmsum stigum
ræktunar. Á sama stað var einnig
lagt hald á tæplega 250 grömm
af kannabisefnum. Karlmaður á
fertugsaldri var yfirheyrður vegna
málsins.

Rafræn talning 100 sinnum nákvæmari
Eins og áður hefur komið fram ákvað landskjörstjórn að talning atkvæða í þessum
kosningum yrði rafræn. Hér var um mjög flókna talningu að ræða en rafræn talning
hefur þá kosti fram yfir handtalningu að hún er ódýrari í framkvæmd og getur
gefið nákvæmari niðurstöður. Ef um handvirka talningu hefði verið að ræða
hefði þurft að slá inn handvirkt yfir 5 milljón tölustafi og samkvæmt upplýsingum sérfræðinga út frá prófunum sem gerðar hafa verið á báðum aðferðum
er rafræna talningin um 100 sinnum nákvæmari en innsláttur. Hin rafræna
talning gerði svo kröfur til þess að kjörseðill væri gerður á ákveðinn hátt svo
unnt væri að skanna hann og telja þannig atkvæði rafrænt. Hafði komið fram
að skannar þeir sem notaðir væru við rafræna talningu ættu mun auðveldara
að lesa úr ósamanbrotnum seðlum en þeim sem brotnir hefðu verið saman.
Slíkt myndi flýta mjög fyrir talningunni.
Úr greinargerð Ögmundar

INNANRÍKISRÁÐHERRANN Ögmund-

ur Jónasson segir að
niðurstaða Hæstaréttar varði veginn
fram á við.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir

1

4

STÍF SUNNANÁTT
Það verður stíf
sunnanátt ríkjandi
á landinu í dag
með talsverðri úrkomu suðvestanog vestanlands.
Svipað veður á
morgun, hvöss
suðvestanátt
með skúrum eða
slydduéljum sunnan og vestan til en
þá kólnar heldur í
veðri.

7

15

veðurfréttamaður

1

3

Alicante

7

13
-2

4

6

18
-2
5

16
8

14
4

5

7
15
3

0

Á MORGUN
8-18 m/s, kólnandi.

3

1°

Billund

3°

Frankfurt

1°

Friedrichshafen

4°

Gautaborg

1°

2
0

1°
19°

London

4°

Mallorca

15°

New York

4°

Orlando

21°

París

-3
MÁNUDAGUR
Vaxandi NA-átt.

Las Palmas

Ósló

-4

0
2

4

0°

Berlín

Kaupmannahöfn

4

15°

Basel

0°
2°

San Francisco

13°

Stokkhólmur

1°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is
ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is
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KJÖRKASSINN

Formaður allsherjarnefndar veit ekki hvort frumvarp um ríkisborgararétt Marie Amelie er þingtækt:

Frumvarp Árna og Sigmundar mjög óvenjulegt
ALÞINGI „Þetta er mjög óvenjulegt,“ segir

Er álitshnekkir að stjórnlagaþingsmálinu fyrir þjóðina??
Já

75%
25%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Fylgdist þú með leik Íslendinga
um 5. sæti á heimsmeistaramótinu í handknattleik?
Segðu þína skoðun á visir.is

Róbert Marshall, formaður allsherjarnefndar
Alþingis, um frumvarp sem sjálfstæðismaðurinn Árni Johnsen og Samfylkingarmaðurinn
Sigmundur Ernir Rúnarsson hafa lagt fram
um að veita rússneska rithöfundinum Madinu
Salamovu íslenskan ríkisborgararétt.
Salamova, sem þekkt er undir nafninu
Marie Amelie, hefur búið í Noregi frá unga
aldri en var fyrr í vikunni gert að yfirgefa
landið og er nú komin til Rússlands.
Árni sagði í samtali við Fréttablaðið í gær
að frumvarpið væri lagt fram að Marie forspurðri. Haft var eftir lögmanni hennar
í gær að hún kærði sig ekki um að verða
íslenskur ríkisborgari.

Yfirmenn reknir frá Sjálfsbjörg:

Engir fangaskúrar í bígerð:

Var sagt upp
fyrirvaralaust

Uppbyggilegt
skipulag er til

ATVINNUMÁL Framkvæmdastjóra

FANGELSISMÁL Ekki stendur til að
færa skúra frá Reyðarfirði til
þess að leysa plássleysisvandann
á Litla-Hrauni. Hugmynd kom
upp á fundi um málið í vikunni að
fjölga plássum í Litla-Hrauni um
45 með því að flytja þangað hús
fyrir fangana. Húsin höfðu áður
verið íbúðarhúsnæði þeirra sem
byggðu álverið á Reyðarfirði.
Páll Winkel fangelsismálastjóri
segir ekkert slíkt standa til og
afar ólíklegt sé að húsin uppfylli
öll skilyrði.
„Það liggur fyrir skipulag um
uppbyggingu og það skipulag
felst í því að byggja uppbyggilegt fangelsi í Reykjavík,“ segir
Páll. „Lausnin liggur ekki í því
að finna enn eina bráðabirgðalausn. Við gerðum það þegar við
opnuðum Bitru.“
- sv

og skrifstofustjóra Sjálfsbjargar hefur verið sagt upp
störfum. Ekki var farið fram á
vinnuskyldu út uppsagnarfrestinn.
Kolbrún Stefánsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri Sjálfsbjargar, hefur unnið hjá stofnuninni í fimm ár.
Hvorki hún né fráfarandi
skrifstofustjóri til fjögurra ára,
Guðfinna Ásgeirsdóttir, fengu
nokkurn fyrirvara á
uppsögninni.
Grétar Pétur Geirsson, formaður stjórnar Sjálfsbjargar,
segir uppsagnirnar vera hluta
af skipulagsbreytingum á starfsemi. Hann segir að ekki verði
ráðið í stöður kvennanna til að
byrja með.
- sv

Stökktu til Kanarí
8. eða 15. febrúar
Allra síðustu sætin!
Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á Kanaríeyjum 8. eða 15.
febrúar í viku eða í tvær viku á frábæru tilboði. Þú bókar flugsæti
og fjórum dögum fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir. Þú getur
valið hvort þú kýst að kaupa gistingu án fæðis eða gistingu með allt
innifalið. Gríptu tækifærið og njóttu lífsins á þessum vinsæla áfangastað á ótrúlegum kjörum. Flogið er til London á leið til Kanaríeyja.
Beint flug heim frá Kanaríeyjum
Verð kr. 99.900
Netverð á mann, m.v. 2 í stúdíó / íbúð í viku.
Aukavika kr. 29.580.- á mann.
Verð kr. 119.900 - með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 í herbergi í viku með allt innifalið.
Aukavika kr. 40.000.- á mann.

Námskeið
við svefnleysi
• Átt þú erﬁtt með að sofna á kvöldin?
• Vaknar þú um miðjar nætur eða snemma á morgnana og nærð
ekki að sofna aftur?
• Finnst þér oft að þú fáir ekki nægilega góðan nætursvefn?
• Ert þú oft þreyttur eða syfjaður á daginn?
• Hefur þú miklar áhyggjur af svefnleysi og aﬂeiðingum þess?
Fimm vikna námskeið við svefnleysi (insomnia) er að hefjast á
vegum Helenu Jónsdóttur og Sóleyjar D. Davíðsdóttur sálfræðinga
Kvíðameðferðarstöðvarinnar. Námskeiðið er byggt á aðferðum
hugrænnar atferlismeðferðar þar sem veitt er fræðsla um svefn, og
þátttakendur aðstoðaðir við að breyta svefnhegðun og hugarfari
sem grefur undan svefni. Streitustjórnun og slökun jafnframt kennd.
Námskeiðið hefst miðvikudaginn 9. febrúar klukkan 16.00 og fer
skráning fram fyrir 7. febrúar hjá Kvíðameðferðarstöðinni í síma
534-0110/822-0043 eða með tölvupósti á kms@kms.is.

SIGMUNDUR E.
RÚNARSSON

ÁRNI JOHNSEN

RÓBERT
MARSHALL

Spurður hvort frumvarp um veitingu
ríkisborgararéttar til handa manneskju
sem ekki hefur sóst eftir honum sé yfir
höfuð þingtækt segist Róbert ekki vita það.

„Ég verð bara að segja það alveg eins og
er,“ bætir hann við. „Þetta kom mjög flatt
upp á mig. Ég hef ekki rætt við þá um þetta
og vil sem minnst um málið segja.“
Róbert segir venjuna að allsherjarnefnd
leggi fram frumvarp um veitingu ríkisborgararéttar, og þá að undangengnum
umsóknum um það til þingsins. Hann veit
ekki til þess að þingmannafrumvarp um
ríkisborgararétt hafi verið lagt fram áður.
Róbert tekur hins vegar fram að þingferill hans sé stuttur og hann sé því ekki sérfróður um málefnið. „Þú ættir kannski að
spyrja helsta sérfræðing landsins í veitingu
ríkisborgararéttar, Vigdísi Hauksdóttur.“
- sh

HREKJAST UNDAN KYLFUM OG GASI Tugir þúsunda mótmælenda héldu út á götur Kaíró í gær til að krefjast afsagnar Mubaraks

forseta.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mótmælendurnir
mæta fullri hörku
Miklar óeirðir brutust út í Egyptalandi í gær. Stjórnin sendi skriðdreka á mannfjöldann, lokaði flugsamgöngum og netsambandi og lagði á útgöngubann um
landið allt. Mótmælendur hafa kveikt í nokkrum stjórnarbyggingum.
EGYPTALAND, AP Að loknum föstudagsbænum múslima héldu tugir
þúsunda manna út á götur stærstu
borga Egyptalands, þrátt fyrir
útgöngubann og algert bann við
mótmælasamkomum.
Mikil harka var í átökunum.
Nokkrir létu lífið og yfir þúsund
manns særðust. Mótmælendur hafa
kveikt í nokkrum stjórnarbyggingum, þar á meðal höfuðstöðvum
ríkisstjórnarflokksins NDP. Mannfjöldinn réðst einnig á byggingu
egypska ríkissjónvarpsins.
Fólkið krefst lýðræðisumbóta og

heimtar að Hosni Mubarak, sem
haldið hefur fast um stjórnartaumana í næstum þrjátíu ár, segi af sér
sem forseti.
Mohammed ElBaradei, einn helsti
talsmaður lýðræðisumbóta í Egyptalandi, kom til landsins á fimmtudag
og tók þátt í mótmælunum í Kaíró í
gær að loknum föstudagsbænum.
Hann leitaði skjóls í mosku
þegar lögreglan beitti vatnsþrýstibyssum á hópinn. Hann sagði þar
að líklega væri tækifærið til að
knýja fram breytingar með friðsömum hætti farið forgörðum.

„Nú er það fólkið á móti hrottunum.“ Fréttir bárust af því að hann
hafi verið settur í stofufangelsi.
Bræðralag múslima, stærstu
stjórnarandstöðusamtök landsins,
styður mótmælin og gæti komist
til meiri áhrifa hrekist Mubarak úr
embætti. Þetta eru meira en áttatíu
ára gömul samtök sem berjast fyrir
því að lög íslamstrúar verði landslög. Leiðtogar samtakanna afneita
jafnan ofbeldi, en stefna þeirra
hefur engu að síður víða verið
herskáum múslimum fyrirmynd.
gudsteinn@frettabladid.is

Grunnskólanemendur áhugasamir um íslenska fjölmiðla:

Þúsund börn heimsótt 365 miðla
FJÖLMIÐLAR Meira en eitt þúsund
tólf ára börn hafa heimsótt 365
miðla með bekknum sínum síðan í
október.
Í gegnum tíðina hefur fjöldi
beiðna borist einstökum fjölmiðlum innan 365 miðla um heimsóknir
skólabarna. Á síðasta ári var ákveðið að koma þessum heimsóknum í
fastan farveg. Í lok ágúst var sent
bréf til allra grunnskóla í landinu og
nemendum 7. bekkjar boðið sérstaklega í heimsókn í vetur. Skemmst er
frá því að segja að viðbrögðin voru
framar vonum og í haust var nánast
fullbókað í heimsóknir alla daga.
Krakkarnir sem heimsækja 365
miðla fræðast almennt um sögu

útvarps og sjónvarps á Íslandi og
um alla fjölmiðla 365 miðla.
Að sögn Einars Skúlasonar sem
hefur umsjón með skólaheimsóknunum spyrja krakkarnir mikið og
oft fara af stað fjörugar umræður
um einstaka fjölmiðla.
Eftir umræður er yfirleitt farið í
vettvangsskoðun í myndver fréttastofu Stöðvar 2. Þar fá flestir hópar
að prófa að setja sig í spor fréttaþular og lesa fréttir af textaskjá.
Yfirleitt gefst krökkunum einnig
kostur á að vera í hlutverki veðurfréttamanns.
Enn er hægt að bóka skólaheimsóknir hjá 365 miðlum á
vormisseri.

SPREYTA SIG Í FRÉTTASETTINU Nemendur sem koma í skólaheimsókn til
365 miðla fá oftast að bregða sér bæði
í gervi fréttaþula og veðurfréttamanna
og -kvenna.

HANDUNNAR SÁPUR

Allar Bomb sápurnar eru náttúrulegar
og handunnar og aðeins notuð alvöru
blóm, ávextir og meira segja súkkulaði
í gerð þeirra!
Sápur

799.-

NÝ SENDING
Sápur

399.Baðbombur

299.-

Fallegar sápur
Dekraðu við þig í baðinu!
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VEISTU SVARIÐ?

SP-Fjármögnun hefur lokið endurútreikningi á um tveimur þriðju hlutum lána:

Átján ára piltur dæmdur:

Hafa endurgreitt 1,3 milljarða

Ógnaði með
hnífi og rændi

VIÐSKIPTI SP-Fjármögnun hefur

1. Jussanam da Silva hefur sótt um
atvinnu- og dvalarleyfi hér á landi.
Hvaðan er hún?

2. Hvaða þjóð hafnaði í 11. sæti á
heimsmeistaramótinu í handbolta?

3. Hvað heitir íslenska fyrirtækið
sem ætlar að beisla hugarorku fyrir
iPhone?
SVÖR

1. Frá Brasilíu 2. Þýskaland
3. MindGames
KJARTAN MAGNÚSSON Telur að stjórn

OR eigi sjálf að annast ráðningu forstjóra.

Stjórnarmaður í OR ósáttur:

Segir ráðningu
vera ófaglega
SVEITARSTJÓRNIR Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks og stjórnarmaður í Orkuveitunni, segir að ófaglega sé
staðið að ráðningu nýs forstjóra
að fyrirtækinu. Stjórn OR hafnaði fyrr í vikunni tillögu Kjartans um að óháð ráðningarfyrirtæki verði fengið til að leggja mat
á hæfni umsækjenda um starfið
og að unnið verði úr umsóknum í
nánu samstarfi við stjórn fyrirtækisins.
„Ekki verður séð að við svo viðamikla ákvörðun sé stjórnarmönnum heimilt að framselja vald sitt
til valnefndar í jafn ríkum mæli
og hér virðist vera að stefnt,“ segir
í bókun sem Kjartan lagði fram.
Lýsti hann efasemdum um að ráðningarferli væri löglegt.
- gar

DÓMSMÁL
Mál hlaupara í hérað
Hæstiréttur hefur vísað dómi tveggja
flugvallahlaupara aftur heim í hérað
til löglegrar meðferðar á ný. Þeir
höfðu verið dæmdir í 60 daga og 45
daga fangelsi fyrir að hafa farið inn
á flugvallarsvæðið við Leifsstöð og
hlaupið mörg hundruð metra innan
svæðisins.

eftir endurútreikning lána endurgreitt viðskiptavinum sínum um
1,3 milljarða króna. Fyrirtækið hefur lokið endurútreikningi á
um 20 þúsund lánasamningum, en
á enn eftir að endurútreikna tæplega 10 þúsund samninga, að því er
fram kemur í tilkynningu.
Fyrirtækið bendir á að samkvæmt lögunum verði leiðrétting
lána tvíþætt. Annars vegar sé um
að ræða greiðsluuppgjör út frá
breyttum vaxtaforsendum og hins
vegar höfuðstólsleiðréttingu vegna
gengisbreytinga. „Þessi reikni-

aðferð gerir það að verkum að
samningar geta í einstaka tilvikum
hækkað,“ segir í tilkynninguni. Af
þeim samningum þar sem endurútreikningi er lokið eru eftirstöðvar samninganna hins vegar sagðar hafa lækkað að meðaltali um 49
prósent. 53 prósent viðskiptavina
sem áttu inneign óskuðu eftir að fá
hana greidda út en 47 prósent vildu
skuldajafna inneignina.
Fram kemur í tilkynningu SPFjármögnunar að fyrirtækið stefni
að því að ljúka endurútreikningi
innan tímarammans sem til þess er
gefinn í lögum, en það eru 60 dagar

DÓMSMÁL Átján ára piltur hefur

BÍLAR SP-Fjármögnun hefur lokið endur-

útreikningi um 20 þúsund lánasamninga.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

frá desemberlokum. Uppgjöri skal
svo lokið innan 90 daga.
- óká

Heilsudrykkir valda
eyðingu glerungs
Ein aðalástæðan fyrir glerungseyðingu er neysla súrra drykkja. Rannsakað
hefur verið innihald íslenskra vatnsdrykkja og áhrif þeirra á tannheilsu. Margir
drykkir sem eru markaðssettir sem heilsusamlegir hafa skaðleg áhrif á tennur.
HEILBRIGÐISMÁL Ein af aðalástæð-

um fyrir eyðingu glerungs í tönnum Íslendinga er neysla súrra
drykkja. Það eru drykkir með
sýrustigi undir pH 5,5. Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir hjá
Lýðheilsustöð, og Alís G. Heiðar,
nemi við Tannlæknadeild Háskóla
Íslands, hafa rannsakað innihald
ýmissa drykkja sem eru á markaðnum hér á landi og þá sérstaklega bragðbættra vatnsdrykkja
sem innihalda sítrónusýru, sem og
kóladrykkja.
„Neyslumynstrið hefur einnig
mikil áhrif. Sá sem er að fá sér
einn og einn sopa af drykknum
yfir tiltölulega langan tíma er frekar útsettur fyrir glerungseyðingu
en sá sem klárar drykkinn fljótt,“
segir Hólmfríður.
Glerungseyðing er sívaxandi
vandamál hér á landi sem herjar
sérstaklega á tennur ungs fólks.
Rúmlega 37 prósent 15 ára drengja
á Íslandi hafa mælanlega glerungseyðingu og 26 prósent stúlkna.
Eru þetta niðurstöður úr Munnís,
landsrannsókn á munnheilsu barna
á Íslandi frá árinu 2005.
Lýðheilsustöð hefur nú gefið út
veggspjaldið „Þitt er valið“ með
upplýsingum um sýrustig og sykurmagn í helstu tegundum drykkja
á markaðnum. Hólmfríður segir
mikla undirbúningsvinnu liggja að
baki veggspjaldinu, en Rannsóknastofa tannlæknadeildar Háskóla

Bandarísk þingnefnd:

Hrun var ekki
óhjákvæmilegt
BANDARÍKIN, AP Bandarísk stjórnvöld og leiðtogar í bandarísku
viðskiptalífi hefðu getað komið
í veg fyrir fjármálahrunið árið
2008 ef þeir hefðu tekið mark á
hættumerkjum og haft stjórn á
áhættuþáttum.
Þetta er niðurstaða bandarískrar þingnefndar sem fékk
það hlutverk árið 2009 að grafast
fyrir um orsakir hrunsins.
Forsetarnir George Bush og
Bill Clinton bera hluta ábyrgðarinnar ásamt bæði núverandi og
fyrrverandi seðlabankastjóra.
Timothy Geithner fjármálaráðherra ber einnig sök, og síðan
eru stjórnendur fjármálafyrirtækja harðlega gagnrýndir fyrir
flóknar og illskiljanlegar áhættufjárfestingar.
- gb

Með öndunarfærasýkingu:
HÓLMFRÍÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR Lýðheilsustöð og Heilsugæsla höfuðborgarsvæð-

isins hafa unnið myndband sem leiðbeinir foreldrum að bursta tennur barna sinna.
Myndbandið er á fjórum tungumálum og er aðgengilegt á www.lydheilsustod.is
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ÞITT ER VALIÐ Veggspjald Lýðheilsustöðvar um skaðleg áhrif ýmissa drykkja
á tannheilsu.
MYND/LÝÐHEILSUSTÖÐ

Íslands og Lýðheilsustöð rannsökuðu áhrif helstu tegunda drykkja
á glerung tanna. Drykkirnir voru
sýrustigsmældir og flokkaðir í
fjóra hópa eftir því hversu mikil

hætta á glerungseyðingu stafar af
þeim. Rannsóknin sýndi að vatn
er besti kosturinn og óbragðbætt
sódavatn og sódavatn með bragðefnum (án sítrónusýru) eyða lítið
sem ekkert glerungi tanna.
„Mest kom á óvart að í þessum
áhættuhópi eru íþróttadrykkir og
aðrir vatnsdrykkir en ofangreindir, sem hafa verið markaðssettir
á undanförnum árum sem heilsusamlegur kostur,“ segir Hólmfríður. „Drykkirnir eru margir hverjir
úr íslensku bergvatni, hitaeiningasnauðir, innihalda hreinan ávaxtasafa og jafnvel bætiefni og vítamín.
En ef drykkirnir stuðla að glerungseyðingu eru þeir ekki heilsubætandi.”
sunna@frettabladid.is
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verið dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að
ógna starfsmanni í Sunnubúð
í Reykjavík með hnífi og ræna
33 þúsund krónum úr peningakassa.
Ránið átti sér stað í byrjun
síðasta árs. Pilturinn var vopnaður hnífi og skipaði starfsmanninum að afhenda sér peningana.
Pilturinn játaði sök fyrir
dómi. Hann var dæmdur til að
endurgreiða upphæðina.
- jss
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Mandela útskrifaður af spítala
SUÐUR-AFRÍKA Nelson Mandela
hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi í Jóhannesarborg í SuðurAfríku.
Vejaynard Ramlakan landlæknir sagði í gær að Mandela
væri hress en þjáðist af kvillum
sem væru algengir hjá fólki á
hans aldri. Mandela er 92 ára
gamall.
Vel er fylgst með heilsu Mandela og fer hann reglulega í læknisskoðanir. Hann er með sýkingu
í öndunarfærum sem verður nú
meðhöndluð heima hjá honum.
Stjórnvöld í Suður-Afríku segja
að engin ástæða sé til að hafa of
miklar áhyggjur af heilsufari
hans.
- þeb
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Valdar dagsetningar í vor!

* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, gisting með hálfu fæði og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu.
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plusferdi

Athugið!

Sólarspretturinn hefst

mánudaginn
31.janúar kl. 12:00

og þú hefur aðeins
24 klst til að bóka
þetta ótrúlega tilboð!

Ferðaskrifstofa

PLÚSFERÐIR - Sími 535 2100 - info@plusferdir.is
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Börnin njóta vafans
hálfan skóladaginn

VETRARUMFERÐ Nagladekkjanotkun

borgarbúa hefur dregist saman á
síðustu árum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sveitarstjóri segir það hafa verið á misskilningi byggt að öll brennsla sorps á
Kirkjubæjarklaustri yrði utan skólatíma. Ekki er brennt fyrir hádegi. Íbúi á
Klaustri hefur á ný tekið börn sín úr grunnskólanum vegna sorpbrennslunnar.

Nagladekk í Reykjavík:

Notkun dregst
saman um 10%

UMHVERFISMÁL Sorpbrennsla á
LESTARFYLLI Vart verður séð að fleiri

farþegar geti ferðast með þessari
lest, sem var á ferðinni í Bangladess
í vikunni. Þeir eiga líf sitt undir því að
lestarstjórinn fari sér að engu óðslega.
NORDICPHOTOS/AFP

EIGANDINN Félag Pálma Haraldssonar
lánaði flugfélögunum Iceland Express
og Astreusi 3,5 milljarða árið 2009. Það
er jafn mikið og skiptastjóri Fons vill fá
til baka.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hagnast um 600 milljónir:

Skiptastjóri vill
3,5 milljarða
VIÐSKIPTI Fengur, félag Pálma
Haraldssonar sem heldur utan um
eignarhluti hans í flugfélögunum
Iceland Express og Astreus í Bretlandi, hagnaðist um 588 milljónir
króna árið 2009.
Fengur keypti flugfélögin út úr
eignarhaldsfélaginu Fons, félagi
Pálma og Jóhannesar Kristinssonar, síðla árs 2008. Fons var tekið
til gjaldþrotaskipta vorið 2009.
Astreus var selt úr félaginu á 9,2
milljónir króna og segir skiptastjóri þrotabúsins það of lága upphæð. Í Viðskiptablaðinu í vikunni
kemur fram að hann geri kröfu
um endurgreiðslu á raunvirði upp
á 3,5 milljarða króna.
- jab

Kirkjubæjarklaustri fer enn fram
á skólatíma en hefur verið seinkað
um fjóra klukkutíma. Sveitarstjóri
segir það á misskilningi byggt að
alfarið yrði hætt að brenna sorp
yfir skóladaginn.
Fréttablaðið greindi frá því 14.
janúar að sorpbrennslan á staðnum, íþróttahúsið, sundlaugin, og
grunnskólinn stæðu vegg í vegg.
Mælingar á díoxíni árið 2007 sýndu
að eitrið var langt yfir viðmiðunarmörkum í útblæstri brennslunnar
og önnur mengun hefur jafnframt
mælst yfir mörkum.
Oddur Bjarni Thorarensen,
b yg g i n g a ve r k f r æ ð i n g u r á
Klaustri, ákvað að halda börnunum sínum heima vegna mengunar frá sorpbrennslunni, eins
og Fréttablaðið sagði frá á þeim
tíma. Hann ákvað hins vegar að
senda börnin aftur í skólann í
þeirri trú að sorpbrennslu yrði
hætt á skólatíma. Byggði hann það
á bréfi sveitarstjóra til foreldra
og annarra íbúa um breytingar á
starfsemi sorpbrennslunnar.
„Við sendum börnin okkar í
skólann síðastliðinn mánudag
eftir bréf sveitarstjóra þar sem
lofað var að ekki yrði brennt á
skólatíma,“ segir Oddur. „Við sóttum hins vegar börnin í hádeginu
á miðvikudag þegar við vissum
hvers kyns var. Við eigum enn
eftir að ráða ráðum okkar með
framhaldið.“ Oddur og eiginkona
hans hafa ekki útilokað að flytja
frá Klaustri vegna mengunar frá
sorpbrennslunni.
Eygló Kristjánsdóttir, sveitarstjóri Skaftárhrepps, segir að ekkert hafi verið gefið út um klukkan
hvað yrði byrjað að brenna. „Ég

UMFERÐ Hlutfall negldra dekkja
á bílum í Reykjavík mælist nú
32 prósent, en var 42 prósent í
janúar árið 2008.
„Þetta eru ánægjulegar fréttir þar sem Reykvíkingar geta
aukið loftgæði og bætt hljóðvistina í borginni með því að velja
önnur dekk en nagladekk,“ segir
Eygerður Margrétardóttir, framkvæmdastýra Staðardagskrár 21
í Reykjavík.
Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár hvatt ökumenn til að
velja önnur vetrardekk en þau
negldu þar sem þau valda hávaðaog loftmengun og hækka verulega kostnað við viðhald gatna. - sv
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR Staðsetning sorpbrennslunnar við skóla og leiksvæði barna
er gagnrýnd. Nýrra mengunarmælinga er beðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Við sendum börnin
okkar í skólann síðastliðinn mánudag eftir bréf
sveitarstjóra þar sem lofað
var að ekki yrði brennt á
skólatíma …
ODDUR BJARNI THORARENSEN
ÍBÚI Á KLAUSTRI

var beðin um að athuga með að
seinka brennslutíma og talaði við
Íslenska gámafélagið um það og
þeir samþykktu. Þeirra tillaga var
að byrja brennslu eftir hádegi og
mér fannst það vera góð leið til að
koma til móts við þær raddir sem
hafa verið hvað háværastar.“
Kjartan Kjartansson, skólastjóri í Kirkjubæjarskóla, fagnaði

því þegar fyrir lá að brennslutíma
sorps yrði breytt. Taldi hann afar
jákvætt að „börnin á Klaustri væru
látin njóta vafans“, eins og hann
orðaði það í viðtali við Fréttablaðið á mánudag. Sama orðalag notaði Eygló sveitarstjóri í bréfi til
Fréttablaðsins vegna málsins.
Oddur telur að kostnaður við að
seinka brennslu fram yfir skólatíma hafi komið í veg fyrir að svo
langt yrði gengið en Eygló segir
það rangt. „Við höfum ekki enn
skoðað hver kostnaðaraukningin er við að seinka brennslunni
alveg til þess tíma sem skóla lýkur
á daginn, svo það er ekki rétt að
sveitarstjórn hafi ekki verið tilbúin að bera þann aukakostnað. Það
hefur einfaldlega ekki komið inn
á okkar borð ennþá.“
svavar@frettabladid.is

Orkuaudlindir.is:

Árshagnaður
HS orku greiðir
eignarnám
ORKUMÁL Beinn kostnaður ríkissjóðs af eignarnámi hlutar Magma
í HS orku yrði „ekki meiri en sem
nemur árshagnaði af rekstri HS
orku,“ segir í yfirlýsingu sem
Björk Guðmundsdóttir, Jón Þórisson og Oddný Eir Ævarsdóttir undirrita fyrir hönd hópsins sem stóð
að baki undirskriftasöfnun á vefsíðunni orkuaudlindir.is. Afborganir yfirtekinna lána megi einnig
greiða af hagnaði fyrirtækisins.
Krafa um eignarnám sé enn í
fullu gildi: „Eignarnám er sennilega ódýrt í samanburði við tap
þjóðarbúsins ef eignarhald verður
óbreytt.“
- pg

Það borgar sig að
byrja strax að spara

Lífeyrissparnaður

Það getur munað miklu að
eiga viðbótarlífeyrissparnað við
starfslok. Því fyrr sem þú byrjar
að spara og safna, því betra – og
inneign þín verður mun meiri
við starfslok.
Gakktu strax frá sparnaðinum
hjá eigna- og lífeyrisþjónustu
Íslandsbanka á Kirkjusandi
eða í næsta útibúi.

islandsbanki@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is
Sími 440 4900

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Sevilla

3 til 4 nátta

Borgarferðir
í vor með VITA
DUBLIN

RIGA

Verð frá 72.600 kr.*

Verð frá

ÍRLANDI

og 15.000 Vildarpunktar

LETTLANDI

79.900 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar

SEVILLA

SPÁNI

Verð frá

89.900 kr.*

og 15.000 Vildarpunktar
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FRÉTTAVIÐTAL: Jean-Claude Piris, fyrrum yfirmaður lögfræðideildar ráðherraráðs Evrópusambandsins

ESB hefur lítið að græða á Íslandi
Jean-Claude Piris er sannarlega innmúraður Evrópusambandsmaður því hann
hefur verið ráðgjafi ráðherraráðs sambandsins og
yfirmaður lögfræðideildar
þess. Sem slíkur hefur hann
tekið þátt í öllum sáttmálabreytingum ESB síðustu
23 ár. Piris tengist Íslandi
fjölskylduböndum og hefur
sínar skoðanir á aðildarferli
Íslands.
Þú hefur lagt áherslu á að ESB sé
ekki ríki, heldur batterí sem sé með
öllu háð vilja aðildarríkjanna. Síðustu ár hefur meiri áhersla verið
lögð á lýðræði eða meirihlutaákvarðanir innan ESB. Segirðu enn
fullum fetum að ESB sé ekki orðið
að ríki, í ljósi Lissabon-sáttmálans,
til dæmis?
ESB er ekki ríki, hvorki fyrir
né eftir Lissabon, því aðildarríkin ákveða hverju sinni hve mikil
völd skuli fela sambandinu; þau eru
höfundar sáttmálanna.
Um leið er ESB ekki heldur
alþjóðastofnun, í sígildum skilningi
þess orðs, því í þó nokkrum tilfellum
eru ákvarðanir teknar samkvæmt
vilja meirihlutans í ráðherraráðinu. Þá er þing innan ESB, kjörið af
borgurum ríkjanna, og sjálfstæður
Evrópudómstóll.
Einnig má nefna sjálfstæða framkvæmdastjórn sem fylgist með því
að ríkin fari eftir sameiginlegu reglunum og getur sektað þau fyrir brot,
jafnvel um talsverðar fjárhæðir.
ESB er sjálfstætt gagnvart ríkjunum að þessu leyti, en samt sem áður
er það ekki ríki. Enda er ákvæði um
að ríki geti hætt í Evrópusambandinu ef þau vilja.
Breytingar á sáttmálum, hagstjórn og skattheimta og mikilvæg
umhverfismál, refsilög og fleira eru
allt dæmi um málaflokka þar sem
ákvarðanir eru teknar annað hvort
samhljóða eða með samkomulagi
allra, þannig að hvert aðildarríki
hefur í raun neitunarvald. Listinn
er afar langur.
Margir Íslendingar óttast að þjóðin sé svo lítil að innan ESB verði
Ísland nánast kramið af stærri ríkjunum við ákvarðanatöku. Er einhver
trygging fyrir öðru?
Jafnvel stóru ríkin, þegar þau
standa ein, hafa ekki nóg af atkvæðum til að ráða því sem þau vilja
þegar kosið er eftir meirihlutareglu.
En þegar mikilvægir hagsmunir einhvers aðildarríkis eru í húfi tekur
ESB ekki ákvarðanir á þennan hátt.
Það er gengið mjög langt til að koma
til móts við hvert ríki.
En gleymdu því ekki að nú þegar

er Ísland að mestu leyti hluti innri
markaðar ESB í gegnum EES, fyrir
utan sjávarútveg og landbúnað.
Þetta eru mikilvægir geirar, sem ég
geri mér grein fyrir að er erfitt fyrir
Ísland að fella inn í sameiginlega
kerfið. Víst eru ákvarðanir í EES
stundum teknar samkvæmt meirihlutareglunni í ráðinu, en þið eruð
ekki einu sinni í ráðinu! Ísland á þar
ekki fulltrúa og ekkert atkvæði. En
svo þurfa EES-ríkin að framfylgja
þessum ákvörðunum.
Þetta er nú sígilt deiluefni hér á
landi, hversu mikið af reglum ESB
sé í raun innan EES. Sumir segja að
það séu 70 til 80 prósent en aðrir að
það sé mun minna, jafnvel innan við
níu prósent.
Nei [hlær]. Ég myndi segja að það
væri meira en áttatíu prósent, að
sjálfsögðu! Flestum þessum reglum
fylgið þið nú þegar.
En í aðildarviðræðunum eru einungis tíu kaflar af 33 sem landið þarf
ekki að semja um, þar sem þessir tíu
eru nú þegar í íslenskri löggjöf?
Já, en það að þið þurfið að semja
um einhvern kafla þýðir ekki að
landið hafi ekki tekið upp neitt úr
kaflanum nú þegar.

Að fá sæti við borðið
Myndi ESB-aðild landsins setja það
á einhvern hátt í sterkari stöðu gagnvart því regluverki sem nú þegar er
til staðar innan EES?
Sem aðildarríki væruð þið alltaf inni í herberginu þegar ákvarðanir eru teknar eða þegar þessum
lögum er breytt, og þið hefðuð tækifæri til að skýra út ykkar sjónarmið
og tala við hin ríkin. Þegar þið eruð
í klúbbnum sem tekur ákvarðanir
eruð þið auðvitað í sterkari stöðu en
fyrir utan. Sá er munurinn.
En svo eru margar stofnanir í
ESB. Hvað eruð þið með marga í
framkvæmdastjórninni? Engan.
Hún er mikilvæg, því hún ein á
frumkvæði að lagafrumvörpum og
lagabreytingum.
Í ráðinu sjálfu eru það ekki bara
atkvæði sem skipta máli heldur það
að vera á staðnum. Nú eru þar 27
fulltrúar 27 ríkja en Ísland er ekki
á staðnum.
Á Evrópuþinginu yrðu auðvitað
fáir íslenskir þingmenn, sex talsins, en það er hlutfallslega mikið ef
miðað er til dæmis við Þýskaland.
Evrópuþingmaður frá Þýskalandi
er fulltrúi tólf sinnum fleiri íbúa en
þingmaður frá Möltu [413.000 íbúar].
Þeir eru samt hvor með sitt atkvæði.
Í Evrópudómstólnum hefðuð þið svo
einn dómara rétt eins og Þýskaland,
Frakkland og Bretland.
Þú setur þetta svolítið upp eins og
ESB brenni í skinninu að fá Ísland í
sambandið meðan þið séuð að íhuga
ýmsa kosti þess og galla. Gleymdu
ekki að þið eruð að sækja um aðild.
ESB getur lifað án aðildarríkisins

101 HÚSNÆÐI
Fyrirtæki leitar að góðu húsnæði til leigu
fyrir verslun og verkstæði í miðborginni.
Leitað er eftir vönduðu húsnæði á fyrstu
hæð fyrir verslunina.
Skilvirkum greiðslum heitið. Vinsamlegast sendið
upplýsingar um eign og verð á info@ellabyel.com
Nánari upplýsingar fást í síma 551 5300.

er hvort sem er stofnfélagi í NATO.
Þið finnið vonandi olíu, en við eigum
ekki þær auðlindir sem eru í aðildarríkjunum, eða stjórnum siglingaleiðunum eða þess háttar. Á hverju
nákvæmlega ættum við að hafa
áhuga? Norðurslóðir eru kannski
agnar-áhugaverðar en ekki svo
mjög, ef ég á að vera heiðarlegur.
Svo ná ESB-ríkin Svíþjóð og Finnland fyrir ofan norðurheimskautsbaug líka.
Þú nefndir auðlindir. Það er
ákveðinn ótti hér á landi líka um
að allt sem að utan kemur sé komið
til að hrifsa þær af þjóðinni. Samkvæmt lögum ESB hafa aðildarríki fullveldi yfir auðlindum sínum.
En væri ekki ráðlegt að setja þetta
skriflega í aðildarsamning?
Það er engin þörf á því þar sem
þetta er nú þegar í sáttmálanum.
Heldurðu að Bretland, sem á bæði
gas og olíu, hefði leyft það að Bretland ætti þessar auðlindir ekki lengur? Auðvitað ekki, það væri út í hött.
Þannig að það er nú þegar búið að
semja um þetta.

JEAN-CLAUDE PIRIS Þessi fyrrverandi embættismaður ESB starfar nú við New York
háskóla og leggur áherslu á að hann tali hér ekki fyrir sambandið, heldur í eigin
nafni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslands og aðild landsins myndi ekki
breyta miklu fyrir ESB. Það má eins
spyrja hvort ESB hleypi Íslandi inn.
Og hvað Ísland hafi fram að færa
í ESB. Auðvitað er Ísland vinaríki
ESB og á þar marga bandamenn
og það veldur engum gríðarlegum
vandræðum að fá það inn, nema
hvað að það þarf að bæta einum
fulltrúa enn í framkvæmdastjórnina og í ráðið. Fulltrúarnir þar eru
nú þegar of margir, sem taka margar mikilvægar ákvarðanir. Þar er
ekki verið að reikna sífellt út hver er
minni en hinn, heldur er tekið tillit
til þess hver rökin eru.
En þegar svona lítið ríki, með
agnarbrot af íbúafjölda ESB, á að fá
sama neitunarvald í mikilvægustu
ákvörðunum og ríki eins og Þýskaland, þá þarf að hugsa sig vel um
áður en því er hleypt inn.

Aðild Íslands væri ekki guðsgjöf
Þegar byrjað var að tala um að
stækka sambandið fyrir Ísland
klöppuðu auðvitað aðdáendur
Íslands meðal aðildarríkja, en það
eru líka lönd sem benda á að jú, við
erum vinveitt Íslandi en við eigum
líka vini á Balkanskaga sem vilja
komast inn. Ríki eins og Serbía,
Bosnía-Hersegóvína, Albanía, Svartfjallaland, Kósóvó og svo framvegis.
Þetta flækir hlutina mjög mikið. Það
eru aðildarríki sem vilja endilega fá
þessi ríki inn en önnur sem vilja það
ekki. Þessi ríki eru ekki tilbúin, því
þar er spilling og lélegt dómskerfi
og þess háttar. En ef vinaríki þeirra
gera inngöngu þessara ríkja að skilyrði fyrir inngöngu Íslands verður
þetta flókið.
Þannig að þetta er ekki góður tími
til að sækja um?
Svona er þetta. Ef þið hefðuð sótt
um fyrir nokkrum árum hefði þetta
verið auðvelt. En núna þurfið þið
að taka tillit til þess að það þarf að
sannfæra fólk um að hleypa ykkur
inn.
Það hefur heyrst að þar sem ESB
sé veikt fyrir sem stendur vegna
efnahagskreppunnar kæmi það illa
út fyrir það ef aðild væri hafnað af

Íslendingum. Mér heyrist ekki að þú
takir undir þetta?
Það er kannski eitthvað til í því
að ESB sé veikt núna en heldurðu
að með Íslandi yrði það sterkara?
[Hlær]. ESB er ekki að sækja um
aðild að Íslandi heldur öfugt. Nei,
ég er ekki svo viss um að þetta sé
rétt kenning. Höfnun væri kannski
hnekkir fyrir ESB, ef Ísland nálgaðist sambandið hlaðið kostum og

Þegar svona lítið ríki,
með agnarbrot af
íbúafjölda ESB, á að fá sama
neitunarvald í mikilvægustu
ákvörðunum og ríki eins og
Þýskaland, þá þarf að hugsa
sig vel um áður en því er
hleypt inn.
gjöfum sem myndu bæta sambandið, en hvað eruð þið að bjóða, hvað
takið þið með ykkur í ESB?
Ef maður er hlutlaus og raunsær
þá breytir það ekki miklu fyrir ESB
að Ísland gangi inn. Nema hvað að
ákvarðanataka í mikilvægustu málunum verður þyngri í vöfum, því
einu atkvæði með neitunarvald verður bætt við og enn einu tungumáli
til að þýða öll skjölin á og svo framvegis. Það er ekki beint guðsgjöf. Þið
hafið reyndar eitt að bjóða og það er
fiskurinn. Og samningaviðræðurnar verða mjög erfiðar því þið munið
ekki vilja gefa neitt eftir af honum,
eða eins lítið og hægt er. Þannig að
það er einn hlutur og um hann má
ekki semja. Afstaða Íslands er sú að
semja um hvað ESB hefur að gefa
Íslandi. Þetta er skiljanlegt, en ekki
halda að ESB sé hrætt við að Ísland
hafni ESB því ESB er ekki að biðja
um Ísland.

Norðurslóðir ekki áhugaverðar
Sumir segja að ESB vilji komast á
norðurslóðir …
Og gera hvað? Hvað þýðir það „að
komast á norðurslóðir“? Við erum
ekki hernaðarbandalag og Ísland

Pólitísk ákvörðun um samvinnu
Förum í annað. Þitt sérsvið er lög
ESB. Þau eru sögð mörg, flókin og
jafnvel þversagnakennd.
Ég tek nú ekki undir að þau séu
þversagnakennd, en flókin eru þau.
Við erum sameiginlegur markaður
27 ríkja. Án laga ESB væru 27 gerðir
af lögum í gangi um þennan markað.
Ég hef skoðað þýsk, frönsk og bresk
lög og þau eru ekkert einfaldari en
ESB-lögin. Hvort er betra að hafa
ein flókin lög eða 27 flókin lög? Við
gerum okkar besta, en nú til dags er
lagasetning vissulega tæknilegri en
hún var fyrir fimmtíu árum. Það er
svolítið fjarstæðukennt að tala um
flókin lög, því í hvert sinn sem lög
eru sett í ESB hverfa 27 önnur lög.
En ef þið gangið í klúbbinn getið
þið aðstoðað okkur við að búa til
einfaldari lög.
Einnig benda Evrópuandstæðingar á völd Evrópudómstólsins og
segja hann túlka lögin eftir eigin
höfði, oft í átt til meiri samruna en
ríkin höfðu haft í huga.
ESB hefur engin völd nema þau
sem eru skráð svart á hvítu í sáttmálann. Því nákvæmari sem lögin
eru, þeim mun takmarkaðri eru völd
dómstólanna. Lög geta vel verið einföld en ef þau eru ekki nákvæm fá
dómstólar svigrúm til að túlka þau.
Bandalag um aukinn samhljóm
Að lokum, þú ert að fara að halda
fyrirlestur í Háskólanum. Hvað ætlarðu að segja þar?
Þróun ESB hefur verið sú að í
fyrstu voru aðallega í sáttmálunum efnahagsleg atriði en ekkert um
mannréttindi. Þegar ESB fékk meiri
völd til að móta lög vöruðu dómstólar
aðildarríkjanna við því að Evrópulög
virtu ekki mannréttindi eins og gert
var í heimaríkjum borgaranna.
Því var brugðist við þessu og
núna er í Lissabon-sáttmálann búið
að skrá lista yfir grundvallarréttindi, sem skerða völd stofnana en
vernda borgarana. Þetta hefði ekki
mikil áhrif á Íslandi nema hvað þið
getið gengið að því sem vísu að ESB
mun ekki setja lög sem ganga gegn
þessum grundvallarreglum.
Að lokum vil ég segja að ESB var
sett á stofn eftir margra alda stríð
í Evrópu. Ísland var kannski nógu
langt í burtu til að sleppa við þau, en
þið tókuð samt þátt í seinni heimsstyrjöldinni, hvort sem þið vilduð
það eða ekki. Vegna þessara stríða er
ESB pólitískt samband og ekki bara
efnahagslegt. Þið þurfið að vilja taka
þátt í þessum pólitíska draumi, sem
er æ meiri samvinna og samhljómur meðal ekki bara ríkja heldur íbúanna. Þetta er spurning um að vilja
vera í Evrópusambandinu.

Klemens Ólafur
Þrastarson
klemens@frettabladid.is
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Ríkisstjórnin vindur ofan af trúverðugleika
Íslands sem þróaðs vestræns ríkis.

Útvörður þriðja
heimsins

Þ

að ætlar að ganga erfiðlega að ná bananalýðveldisstimplinum, sem lesa mátti út úr rannsóknarskýrslu Alþingis,
af Íslandi þrátt fyrir fögur fyrirheit um annað. Nýjasta
framlag stjórnvalda er kosningaklúðrið. Það hefur ekki
gerzt í neinu öðru þróuðu lýðræðisríki á Vesturlöndum
að almennar kosningar séu úrskurðaðar ógildar af æðsta dómstóli
landsins vegna ágalla á framkvæmd þeirra.
Viðbrögð þeirra sem bera
SKOÐUN
ábyrgð á klúðrinu gera svo illt
verra. Landskjörstjórnin axlaði í
Ólafur Þ.
gær sína ábyrgð og sagði af sér.
Stephensen
Innanríkisráðherrann reynir
olafur@frettabladid.is
hins vegar að gera Hæstarétt
tortryggilegan. Af hálfu framkvæmdarvaldsins viðurkennir enginn ábyrgð sína, enginn
biðst afsökunar. Eru það viðbrögð sem einkenna þróað vestrænt
lýðræðisríki? Það verður að teljast býsna hæpið.
Í öðru máli hagar ríkisstjórnin sér vísvitandi eins og stjórnvöld
í þriðjaheimsríki. Það er í Magma-málinu, þar sem stjórnvöld lýsa
ítrekað yfir vilja sínum til að „vinda ofan af“ löglega gerðum kaupsamningi erlends fjárfestis um kaup á hlut í íslenzku fyrirtæki.
Það hrín ekki á ríkisstjórninni þótt hver nefndin á fætur annarri
komist að þeirri niðurstöðu að kaupin séu lögmæt, ekki heldur að
umboðsmaður Alþingis geri harðorðar athugasemdir við stjórnsýsluna. Hún fer bara sínu fram.
Furðuleg umræða fór fram um málið á Alþingi í fyrradag, þar
sem Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra tók í fyrsta lagi
skýrt fram að orkuauðlindirnar á Suðurnesjum væru í eigu opinberra aðila (og hvert er þá vandamálið?), lýsti í öðru lagi yfir að
eignarnám fyrirtækisins væri ekki á dagskrá og setti í þriðja lagi
fram lítt dulbúna hótun um að því úrræði yrði samt beitt, næðist
breyting á eignarhaldi HS orku ekki fram eftir öðrum leiðum.
Magma-málið hefur valdið miklu tjóni á orðspori Íslands meðal
erlendra fjárfesta og lánastofnana. Ásgeir Margeirsson, stjórnarformaður HS orku, sagði frá því á fundi í vikunni að erlendir
fjárfestar væru farnir að velta fyrir sér kaupum á tryggingu
gegn pólitískum upphlaupum líkt og tíðkuðust í ríkjum þar sem
stjórnarfar væri óstöðugt og leikreglur í viðskiptum óskýrar.
Slíkar tryggingar eru vissulega seldar. Lloyd’s-tryggingafélagið
birtir reglulega greiningu fyrir viðskiptavini sína á pólitískum
óstöðugleika víða um heim. Meðal annars metur það hættuna á að
eignir fyrirtækja séu teknar eignarnámi. Það segir Lloyd’s að sé
tilfellið víða í Afríku, en þó enn frekar víða í Rómönsku Ameríku,
í ríkjum á borð við Ekvador, Bólivíu og Venesúela. Þar gegnsýri
„fórnarlambamenning“ stjórnmálin, „þar sem alþjóðleg fyrirtæki
eru útmáluð sem ræningjar náttúruauðlinda heimamanna“.
Ef fram heldur sem horfir getur Lloyd’s bætt Íslandi, útverði
þriðja heimsins í norðri, á listann yfir ríki fórnarlambamenningarinnar. Þá vaknar reyndar sú spurning hvort íslenzkum almenningi standi líka til boða tryggingar gegn pólitísku klúðri, vanhæfni
og upphlaupum.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Viðbrögðin voru verri en ógildingin

Á

kvörðun Hæstaréttar
um að ógilda kosningar til stjórnlagaþings
var mikið áfall. Í henni
felst að dómsmálaráðherra hafi
sniðgengið lagaákvæði um leynilegar kosningar í hagræðingarskyni. Innanríkisráðherra sagði
á Alþingi að með þessari afstöðu
hefði Hæstiréttur ekki tekið tillit
til almannahagsmuna.
Þetta segir þá einu sögu að viðbrögð ráðherra voru meira áfall
en ógildingin. Hvarvetna í lýðræðisríkjum hefði sá handhafi
framkvæmdarvaldsins sem borið
hefði stjórnskipulega ábyrgð á svo
alvarlegum mistökum tafarlaust
þurft að taka afleiðingum þess að
hafa ekki risið undir henni. Slík
lagaleg og siðferðileg ábyrgð er
svo víðsfjarri hugmyndaheimi
forsætisráðherra að hann bað

A lþi ng i ek k i
einu sinni afsökunar.
Í siðferðiskafla rannsóknarskýrslu
A lþi ngis er
sérstaklega
fundið að því
hvernig stjórnÞORSTEINN
endu r ba n kPÁLSSON
anna teygðu og
toguðu túlkun á bankalöggjöfinni
til að ná markmiðum sínum. Það
var nákvæmlega þetta sem dómsmálaráðherra gerði við framkvæmd stjórnlagaþingskosninganna. Til að auðvelda framkvæmd
þeirra var gengið á svig við skýr
lagafyrirmæli og áratuga hefðir
sem tryggja eiga leynilegar kosningar. Hagræðingin var metin
meir en mannréttindin.

Í siðferðiskafla rannsóknarskýrslu Alþingis er einnig fundið
að því að eftirlitsaðilar skuli hafa
túlkað lögin eins þröngt og verða
mátti við mat á ábyrgð stjórnenda bankanna. Andi laganna
um ábyrgð þeirra ætti að gilda.
Þegar meirihluti Alþingis fjallar
um ákvörðun Hæstaréttar sem
eftirlitsaðili með framkvæmdarvaldinu túlkar hann lögin um
ábyrgð þess með sama hætti eins
þröngt og verða má.
Þannig ganga fyrstu viðbrögð
meirihluta Alþingis gegn mikilvægustu ábendingunum í siðferðiskafla rannsóknarskýrslunnar. Afsögn forsætisráðherra
væri ekki óeðlileg. Fullharkalegt
má þó telja að krefjast hennar.
Skylda hans er hins vegar að sjá
til þess að viðkomandi ráðherra
axli pólitíska ábyrgð.

Hvernig á að bregðast við?

B

r ý nasta viðfa ngsefni
Alþingis er að taka á
ábyrgðinni. Pólitísk ábyrgð
er óhjákvæmileg enda eru
ráðherraábyrgðarlögin ónothæf.
Þetta mál er prófsteinn á það hvort
Alþingi tekur siðferðiskafla rannsóknarskýrslunnar alvarlega. Það er
ekki of seint fyrir meirihlutann að
berja í þá alvarlegu bresti sem komu
fram í fyrstu viðbrögðum hans.
Hvernig á stjórnarandstaðan
að bregðast við? Á það er að líta

að Framsóknarflokkurinn studdi
stjórnlagaþingsleiðina. Sjálfstæðisflokkurinn vildi hins vegar að
Alþingi risi undir þessari skyldu
sjálft. Það hefði getað tryggt skjótvirkari framgang þeirra stjórnarskrárbreytinga sem kallað er eftir.
Jafnframt hefði það hjálpað Alþingi
að ávinna sér það traust sem það
hefur misst; að því gefnu að vel
hefði tekist til.
Í þeirri stöðu sem upp er komin
er rétt að gera þá kröfu til beggja

stjórnarandstöðuflokkanna að þeir
gangi til samvinnu við ríkisstjórnina um lausn með ábyrgum hætti.
Engin rök eru til að tefja þá skoðun. Hitt er ljóst að stjórnarandstöðuflokkarnir væru að bregðast
hlutverki sínu sem eftirlitsaðilar
með framkvæmdarvaldinu ef þeir
léðu máls á slíkum samtölum áður
en niðurstaða er fengin um pólitíska
ábyrgð málsins. Prófsteinninn á endurreisnina er að hún komi fyrst og
efnisleg niðurstaða í framhaldinu.

Hræðsla Íhaldsins

Landvarðanámskeið

Skemmtileg störf í náttúru Íslands

Kennt er um helgar og á
kvöldin á virkum dögum,
sjá dagskrá á
umhverﬁsstofnun.is
Námskeiðið er 110 tímar
og gjald kr. 120.000

17. febrúar til 20. mars

Umsóknum skal skilað fyrir 7. febrúar 2011
til Umhverﬁsstofnunar, Suðurlandsbraut 24
eða í tölvupósti á umhverﬁsstofnun@ust.is
Í umsókn þarf að koma fram nafn, kennitala,
heimilisfang, sími og netfang. Skilyrði er að
umsækjendur séu fæddir 1991 eða fyrr.

Í

stað þess að taka strax á pólitískri ábyrgð málsins ákvað
forsætisráðherra að gera
gagnárás á Íhaldið. Það orð
notar forsætisráðherra jafnan í
bræðiköstum sínum. Í því uppnefni
á Sjálfstæðisflokknum er ekki
sami broddur og fyrrum. Eitt er
að helstu mistök Sjálfstæðisflokksins í uppsveiflunni voru skortur á
íhaldssemi. Annað er að íhaldsúrræðin frá AGS eru það besta við
ríkjandi stjórnarstefnu.
Íhaldið er að mati forsætis-

ráðherra hrætt við endurskoðun
stjórnarskrárinnar vegna þess
að þar muni koma inn ákvæði
um þjóðareign á auðlindum. Slíkt
ákvæði er í fiskveiðistjórnunarlögunum. Hæstiréttur hefur margsinnis staðfest að það ákvæði sé í
samræmi við stjórnarskrána og að
önnur ákvæði laganna samræmist
því. Flutningur þess yfir í stjórnarskrá hefur því enga efnislega
þýðingu.
Ágreiningurinn stendur um hitt
hvernig á að tryggja almanna-

hagsmuni við nýtingu auðlindanna. Þann ágreining þarf að gera
út um í almennum lögum hvort
sem ákvæðið er í stjórnarskrá eða
ekki. Verkurinn er sá að forsætisráðherra er nú á móti þeim lögum
sem hann setti sjálfur en hefur
ekki lausn á því hvað á að koma
í staðinn. Málefnalega fór þessi
gagnárás því út um þúfur.
Íhaldshugtakið má hins vegar að
ósekju hefja til meiri vegs en verið
hefur um tíma því að hófsemin er
dyggð.
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5.990

30%

20%

TUR
AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

109.990
STANLEY La-z-boy stóll. Svart, vínrautt eða dökkbrúnt leður á slitﬂötum. B:80 D:85 H:105 cm.
Kr. 109.990 fullt verð kr. 159.980.

MARCUS eldhússtóll. Grár,
grænn, gulur, hvítur, lilla, svartur.
Kr. 5.990 fullt verð kr. 9.990.

50%UR
T
AFSLÁT

35%

30%

TUR
AFSLÁT

44.995

T
AFSLÁT

MANDI stóll, ljósgrátt eða Antrazit áklæði. B: 83
D:80 H:78 cm. Kr. 47.990 fullt verð kr. 99.990.
99 990
WAVE svefnsóﬁ, Hawaii orange og silfur áklæði.B.198 D. B:196
D:130 H:42 cm. Kr. 44.995 fullt verð kr. 89.990.
89 990

PINNACLE La-z-boy stóll. Svart, hvítt, brúnt eða vínrautt leð
slitﬂötum. B:85 D:98 H:102 cm. Kr. 99.990 fullt verð kr. 159

39.990

TUR
AFSLÁT

LENE eldhúsborð, hvítt. 120 x 76 cm.
Kr. 23.990 fullt verð kr. 29.980.

50%UR

TUR
AFSLÁT

99.990

40%

17.990

40%

1
3 + 1 + TT
E
SÓFAS

35%

TUR

AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

299.980
PINNACLE La-z-boy stóll. Natur, rautt eða brúnt áklæði.
B:85 D:98 H:102 cm. Kr. 79.990 fullt verð kr. 119.990.
119 990

LINLEY hægindastóll, grátt eða orange áklæði.
B:64 D:65 H:79 cm. Kr. 17.990 fullt verð kr. 29.990.
29 990

HÚSGAGNAHÖLLIN Ǧ Bíldshöfða 20 Ǧ Reykjavík Ǧ sími 585 7200 OPIÐ:

sófasett 3 + 1 + 1. Svart leður. B:203 D:95 H:91 cm.
Stóll B:118 cm. Kr. 299.980 fullt verð kr. 469.970.
469 970

Virka daga 10 - 18, laugard. 12 - 18, sunnud. 13 - 17.
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Álitamál tengd staðgöngumæðrun
Staðgöngumæðrun
Ástríður
Stefánsdóttir
læknir og
heimspekingur, dósent
í hagnýtri siðfræði

Á

Alþingi liggur nú fyrir
þingsályktunartillaga
þess efnis hvort leyfa eigi
staðgöngumæðrun á Íslandi.
Í umfjöllun hefur verið látið
að því liggja að nú sé búið að
vinna úr þeim siðferðilegu
álitaefnum sem þetta mál snertir og við Íslendingar höfum
þegar mótað okkur skoðun um
þau. Ég tel svo ekki vera. Mér
þykir því mikilvægt fyrir þá
umræðu sem nauðsynleg er að
reifa nokkur atriði. Staðgöngumæðrun varðar ekki einvörðungu mögulega staðgöngumóður og þau sem óska eftir
að eignast barn með þessum
hætti heldur tengist sú leið með
beinum og óbeinum hætti fleiri
einstaklingum og persónulegu
lífi þeirra. Einnig hefur staðgöngumæðrun áhrif á almennan skilning okkar á fjölskyldutengslum og mótar menningu
okkar til framtíðar. Hér að
neðan er gerð tilraun til að
greina upp helstu flokka álitamála sem snerta í raun báðar
spurningarnar: hvort leyfa
ætti staðgöngumæðrun og ef
það væri gert hvernig ætti að
standa að framkvæmdinni?
1. Staðgöngumæðrun hefur
tilhneigingu til að markaðsvæðast – taka að lúta lögmálum
framboðs og eftirspurnar. Þá
myndast verð fyrir barnið og
konan sem gengur með barnið gerir það að einhverju leyti
fyrir greiðslu jafnvel þó um
velgjörð sé að ræða (greiðsla

er þá hugsuð sem uppbót fyrir
miska eða vinnutap). Nú þegar
eru til stór fyrirtæki erlendis
sem annast milligöngu um
slíka þjónustu og á undanförnum árum hefur orðið til iðnaður á þessu sviði sem veltir
stórum fjárhæðum. Það sem
þetta þýðir í raun er að barnið
og líkami konunnar verður að
söluvöru.
2. Sé staðgöngumæðrun leyfð
á annað borð er mikilvægt að
það leiði ekki til kúgunar staðgöngumóðurinnar. Það að taka
að sér að ganga með barn sem
maður hyggst gefa frá sér til
annarra einstaklinga að meðgöngu lokinni getur skapað
viðkvæma árekstra. Þeir sem
munu taka við barninu hafa tilhneigingu til að vilja stjórna
lífi konunnar á meðgöngunni
þar sem konan gengur með
„þeirra barn“. Mikilvægt er
að viðurkenna að þungi konu
á meðgöngu er ávallt hluti af
líkama hennar og hver kona
ræður sjálf líkama sínum. Ef
vikið er frá þessu er stutt í þá
túlkun að meðgöngumóðirin sé ekki persóna sjálf heldur
sé hún fremur hluti af líkama
barnsins sem hún gengur með.
Staðgöngumóðir verður því að
ráða sjálf yfir líkama sínum
á meðgöngu. Enginn annar en
hún ákveður hvort hún lýkur
við meðgönguna eða ekki ef
álitamál koma upp. Það eru því
engar forsendur fyrir að gera
við hana bindandi samning sem
kvæði á um að hægt væri að
stefna henni ef henni snerist
hugur í ferlinu. Slíkur samningur væri brot á mannréttindum hennar. Slíkir samningar eiga heima í viðskiptum en
ekki á sviðum sem varða mannhelgi einstaklinga og málefni
fjölskyldna.
3. Það er vandmeðfarið

hvernig á að afmarka þann
ramma sem ákvarðar hverjir
eigi að hafa aðgang að þjónustu
staðgöngumæðra. Spurningar um mismunun einstaklinga
og hópa vakna mjög auðveldlega. Ef einungis er miðað við
gagnkynhneigð pör og tilvik
þar sem konan hefur ekki leg
má gera ráð fyrir að mörgum
þætti það óréttlát niðurstaða.
Til eru aðrir sjúkdómar hjá
konum sem gera það að verkum
að þær geta ekki gengið með
barn en eiga engu að síður enga
ósk heitari en að fá barn. Einnig er það í algeru ósamræmi við
lög okkar að binda þessa þjónustu einvörðungu við gagnkyn-

þess að einungis þær konur
sem hafa fætt börn áður geta
orðið staðgöngumæður. Þessir
aðstandendur staðgöngumóðurinnar eru hluti af þeirri mynd
sem huga þarf að. Börn staðgöngumóður gætu upplifað sorg
eða missi þegar móðir þeirra
gefur frá sér það barn sem hún
fæðir því þau gætu upplifað
það sem systkini sitt. Einnig er
rétt að taka tilllit til sjónarmiða
þeirra einstaklinga sem nú
þegar eru orðnir unglingar og
jafnvel fullorðnir einstaklingar
og eru fæddir af staðgöngumóður. Sumir þessara einstaklinga lýsa sálrænum erfiðleikum
og reiði sem þeir þurfa að glíma

Þau lönd sem við teljum standa næst
okkur menningarlega hafa flest sett í lög
bann við staðgöngumæðrun.
hneigða einstaklinga og pör.
Jafnframt er líklegt að erlend
pör hefðu hug á að nýta þá þjónustu sem hér væri boðið upp á.
Við erum aðilar að samningi
um opinn aðgang að heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu það er því ekki
ljóst hvernig við getum meinað
einstaklingum þaðan aðgang
að þjónustunni. Með víðan og
opinn aðgengisramma er erfiðara að koma í veg fyrir algera
markaðsvæðingu á ferlinu.
4. Umfjöllun um staðgöngumæðrun hér á landi hefur einskorðast nokkuð við parið sem
óskar eftir að fá barn og konuna sem gengur með barnið.
Myndin er þó stærri. Staðgöngumóðirin á yfirleitt líka
fjölskyldu. Hún á börn vegna

við vegna leyndar eða lygi tengt
uppruna sínum sem þeir hafa
þurft að horfast í augu við frá
hendi uppeldisforeldra sinna.
Aðrir eru einfaldlega ósáttir
við að hafa verið „keyptir“ eða
„seldir“ eins og þeir orða það.
Ekki eru til miklar rannsóknir
um líðan þeirra einstaklinga
á fullorðinsárum sem fæddir
eru af staðgöngumóður en það
er full ástæða til að hvetja til
slíkra rannsókna. Margt bendir
til þess að farsælast sé að þeir
einstaklingar sem eru getnir og
fæðast með þessum hætti hafi
fullan aðgang að öllum upplýsingum um tilurð sína og jafnvel að regluleg umgengni sé
á milli foreldra og staðgöngumóður. Hún og hennar fjölskylda þyrfti því hugsanlega að

vera viðurkenndur hluti af fjölskyldu barnsins eftir fæðingu.
5. Sú mikla tæknivæðing á
því ferli að geta barn og eiga
barn sem hófst upp úr 1980 og
hefur nú eftir árið 2000 orðið
að eins konar tískusprengingu
er að breyta hugmyndum okkar
um fjölskyldutengsl. Áður var
eðlilegt að líta á móðurhlutverkið sem órofa tengt þeirri
konu sem fæddi barnið og að
faðirinn væri sá sem lagði til
erfðaefnið. Með breytingum á
þessari mynd hefur ábyrgðin
sem fylgir því að koma barni
í heiminn og ala það upp orðið
óljósari. Fjölmörg málaferli
hafa sprottið upp þar sem barn
er í þeirri stöðu að óljóst er
hver sé móðir þess, hvort það
eigi eina tvær eða þrjár mæður
og einn eða tvo feður, eða jafnvel hvort það eigi enga móður
og engan föður. Slíkt ástand er
óásættanlegt. Ef halda á áfram
á þessari braut tæknivæðingar
verður að vera hægt að girða
fyrir slys af þessum toga. Það
hefur okkur enn ekki tekist.
Það er mikilvægt að þeir sem
taka að sér að setja lög og reglur um þetta mál í samfélaginu
hafi kynnt sér vel reynslu annarra þjóða um efnið. Þau lönd
sem við teljum standa næst
okkur menningarlega hafa flest
sett í lög bann við staðgöngumæðrun, það eru því engin
skýr fordæmi sem okkar löggjöf gæti byggt á. Mikilvægt
er að lagagerð sé vönduð. Á það
sérstaklega við þegar gripið er
inn í svo viðkvæmt og dýrmætt
ferli eins og tengsl foreldra og
barna. Í þeirri þingsályktunartillögu sem nú liggur fyrir
Alþingi er farið fram á að lagafrumvarp um staðgöngumæðrun liggi fyrir eigi síðar 31.mars
2011. Slíkt vinnulag getur
aldrei skilað góðu verki.
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Vilji þjóðarinnar
skiptir máli
Stjórnlagaþing
Ari
Teitsson
kjörinn til
stjórnlagaþings

Í

hálfa öld hefur verið rætt um þörf
á heildarendurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins. Á liðnu ári náðist sátt um verkferli þeirrar endurskoðunar en hnökrar á framkvæmd
hafa sett ferlið í uppnám. Við þær
aðstæður þarf að velja skásta kost
varðandi framhald málsins með
hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi.
Lítum á þá valkosti sem helst
hafa verið nefndir:
1. Fresta eða hætta við endurskoðun stjórnarskrárinnar.
Tæpast valkostur enda þörf á
endurskoðun æ fleirum ljós.
2. Endurtaka stjórnlagaþingskosninguna.
Raunar ekki mögulegt. Unnt er að
endurtaka kosningu í afmörkuðum
hópi í lokuðu rými en þjóðinni er
ekki hægt að bjóða upp á að leggja
á sig þá fyrirhöfn og kostnað sem
endurtekningu fylgir. Hafa verður í
huga að tæpleg er unnt að búast við
að þeir sem lögðu á sig tugi, jafnvel
hundrað kílómetra ferðalag, til að
velja hæft fólk til að gera tillögur
til Alþingis um nýja stjórnarskrá,
geri það að nýju þótt kjörkassar og
skilrúm í kjördeildum verði úr tré
í stað pappa.
3. Efna til nýrra stjórnlagaþingskosninga.
Slíkt getur aðeins gerst í kjölfar
lagasetningar sem hlýtur að taka
mið af reynslu og umræðu undanfarinna vikna. Sú reynsla sýnir
okkur að ekki er þörf á sérstökum kynjakvóta en óhjákvæmilegt
virðist að tryggja að fulltrúar allra
landshluta eigi sæti á þinginu. Kosningin þyrfti því a.m.k. að hluta að

vera landshlutabundin (gæti verið
tengd núverandi kjördæmum). Slíkt
á sér eðlilegar skýringar þ.e. að við
val þarf kjósandinn að þekkja þann
sem valinn er og treysta honum.
Tvær leiðir til að kynna sig virtust
í undangengnum kosningum árangursríkastar, þ.e. greiður aðgangur að áhrifamestu fjölmiðlum eða
áhrifastaða í stjórnsýslu. Þar sem
möguleikar á þessum þáttum báðum
eru nær einskorðaðir við suðvesturhornið virðist óhjákvæmilegt að
landshlutabinda valið.
Tæplega er heldur unnt að bjóða
kjósendum upp á annað í nýjum
kosningu en að nýtt stjórnlagaþing
leggi tillögur sínar beint í dóm þjóðarinnar.
Þá hlýtur áformað verklag þingsins og framkvæmd kosninga einnig
að verða endurbætt.
4. Fela þeim sem þjóðin valdi til
að fjalla um niðurstöður Þjóðfundar og tillögur Stjórnlaganefndar að
ljúka áformuðu verki og skila til
Alþingis.
Niðurstaða Hæstaréttar hefur
vissulega veikt stöðu áformaðs
stjórnlagaþings, en eftir stendur þó
að engar efasemdir eru um að kosningarnar fóru heiðarlega fram og
vilji kjósenda kom fram ótruflaður.
Traust þjóðarinnar á þeim hóp sem
valinn var hefur því ólíklega breyst
við úrskurð Hæstaréttar. Þátttaka í
kosningunum var einnig góð í ljósi
þess að hér var ekki verið að kjósa
um skýrt afmörkuð málefni.
Að athuguðu máli virðast aðeins
tveir síðari kostirnir færir og þó
hvorugur góður. Stjórnvöld munu
að sjálfsögðu velja næstu skref, en
með sama hætti og þau sækja vald
sitt til þjóðarinnar gætu þau sér til
leiðsagnar kynnt helstu valkosti og
falið síðan viðurkenndri stofnun að
gera könnun á afstöðu þjóðarinnar
til valkosta. Ekki þarf mörg þúsund svör til að fá fram marktæka
niðurstöðu.
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amtök atvinnulífsins
hafa lagt áherslu á
að stjórnvöld komið á
hreint hvaða breytingar verði gerðar á fiskveiðistjórnunarkerfinu
áður en gengið verði frá almennum
kjarasamningum. Þetta vakti hörð
viðbrögð hjá viðsemjendunum, og
hefur ASÍ af því tilefni sagt að
atvinnurekendur séu að taka samningaviðræðurnar í gíslingu.
Vilmundur Jósefsson, formaður
Samtaka atvinnulífsins (SA), segir
hörð viðbrögð ASÍ hafa komið sér
algerlega í opna skjöldu.
Hvers vegna setur SA fram þessa
kröfu, hvert er markmiðið með
því að tengja saman með þessum
hætti kjarasamninga og breytingar
á fiskveiðistjórnunarkerfinu?
Í reynd er það þannig að sjávarútvegurinn hefur ekkert fjárfest í
tíð þessarar ríkisstjórnar. Það teljum við algerlega óásættanlegt ef
við ætlum að komast út úr þessari
kreppugröf sem við erum í. Sjávarútvegsmálin eru búin að þvælast fyrir ríkisstjórninni, hún er
búin að halda þessu í gíslingu frá
því hún komst til valda. Það er ekki
eins og við séum stödd á byrjunarreit, við erum að mínu mati komin
svo langt að það er aðeins handavinnan eftir.
Það var skipuð sáttanefnd undir
forystu Guðbjarts Hannessonar
sem komst að niðurstöðu um framtíð fiskveiðistjórnunarkerfisins í
september síðastliðnum. Þar náðist sátt um svokallaða samningsleið, sem er í grundvallaratriðum sú sama og gildir fyrir aðrar
auðlindir á Íslandi.
Við teljum það í raun kraftaverk að þessi hópur hafi náð svo
langt að það sé sátt í sjávarútvegi
í sjónmáli. Menn hafa flogist á um
sjávarútveginn áratugum saman.
Það hefur varla nokkurt mál verið
jafn mikið í umræðunni og skipt
þjóðinni jafn mikið í fylkingar og
sjávarútvegurinn.
Nú eru komnir fjórir mánuðir
frá því sátt náðist um samningaleiðina, en enn hefur ekkert komið
frá ríkisstjórninni. Sjávarútvegurinn getur ekki staðið undir þessu.
Þetta eru ekki starfsskilyrði sem
hægt er að sætta sig við. Nú þegar
við erum að reyna að komast upp
úr kreppunni þurfum við virkilega
á því að halda að sjávarútvegurinn,
sem er okkar sterkasta atvinnugrein, geti farið að vinna af krafti
og byrjað að fjárfesta.
Það er mikil óvissa í sjávarútveginum, það er verið að véla um framtíðina og það stendur öllu fyrir þrifum að því máli sé ekki lokið. Það er
útilokað að fara út í fjárfestingar ef
hættan er sú að komið verði í bakið
á útgerðarfyrirtækjunum eftir einhvern tíma með breyttum forsendum. Við teljum að þetta geti ekki
gengið svona, það er hagur alls
atvinnulífs í landinu að þessi mál
séu kláruð.
Ég veit til dæmis ekki til þess að
það hafi verið pantað eitt einasta
skip til landsins í nærri tvö ár. Við
vitum hvað verður um greinar
sem ekki fjárfesta, þær drabbast
niður, flotinn drabbast niður. Þetta
er bara augljósa dæmið, það eru
engar aðrar smærri fjárfestingar
í gangi hjá sjávarútveginum.
Það eru fyrirtæki í öllum geirum sem eru háð sjávarútveginum að einhverju leyti, þjónusta og
annað slíkt. Þetta teygir sig út um
allt atvinnulífið. Það er gott fyrir
ferðaþjónustuna, iðnaðinn, verslun og þjónustu að það gangi vel í
sjávarútveginum.

Hugsa um atvinnulífið í heild
Útgerðir og fiskvinnslur eru um
fimmtungur af aðildarfyrirtækjum aðildarfélaga SA, og þar er
unninn tæpur fimmtungur af ársverkum fyrirtækja innan aðildarfélaga SA. Er rétt af SA að láta
almenna kjarasamninga stranda
á hagsmunamáli þessara aðildarfyrirtækja?
Ég tel ekki að við séum að gera
það, við erum að hugsa um atvinnulífið í heild sinni. Hverjir eru að fá
hörðustu kröfurnar í upphafi þessarar samningalotu? Það er sjávarútvegurinn. Menn eru að tala um
20 til 30 prósenta launahækkanir
fyrir ákveðinn hóp fólks. Við vitum
alveg hvað gerist ef það verður

hversu langur samningstíminn
myndi verða. Það er eitthvað sem
þyrfti að ræða við hagsmunaaðila
og reyna að komast að niðurstöðu.
Ég tel að ríkisstjórnin hafi mikla
möguleika til að ná sátt um þetta
mesta áflogamál þjóðarinnar. Ef
menn myndu virkilega leggja sig
fram er hægt að ná niðurstöðu
um þetta hratt og vel. En á meðan
menn eru hver í sínu horni að fljúgast á um þessa hluti gerist ekkert.

SAMNINGSKRÖFUR Vilmundur Jósefsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, segir samtökin leggja upp með að gera kjarasamning

til þriggja ára með sjö til átta prósenta launahækkunum á samningstímanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tilbúnir í sátt um
sjávarútvegsmálin
Samtök atvinnulífsins eru sögð hafa tekið viðræður um nýja kjarasamninga
í gíslingu með því að krefjast þess að komist verði að niðurstöðu um framtíð
fiskveiðistjórnunarkerfisins áður en samið verði. Vilmundur Jósefsson, formaður samtakanna, segir í samtali við Brján Jónasson hvers vegna gripið var
til þessa ráðs og hvernig ljúka megi harðvítugum deilum um sjávarútveginn.
gengið að þessu. Það leiðir út í allt
samfélagið í formi verðbólgu, og
þar af leiðandi atvinnuleysi.
Átt þú von á að þessi áhersla SA
á fiskveiðistjórnunarkerfið í kjaraviðræðunum falli í góðan jarðveg
hjá fyrirtækjum í öðrum geirum?
Það er rétt að taka fram að okkar
stefna nýtur fullkomins stuðnings
bæði stjórnar og fulltrúaráðs SA.

spurning um hvað er uppi á borðinu
í það skiptið.
Þið gagnrýnið að niðurstöður
sáttanefndar í sjávarútvegi hafi
ekki orðið að lagafrumvarpi og svo
lögum. Niðurstöður nefndarinnar
voru meðal annars þær að kveðið
verði á um þjóðareign á auðlindinni
og samið um nýtingu auðlindarinnar
við útgerðarmenn, væntanlega gegn

þessa sáttaleið. Við teljum að það
sé útlátalaust fyrir ríkisstjórnina
að girða sig í brók og fara að klára
einhver mál svo við getum farið að
koma okkur upp úr þessari djúpu
holu sem við erum í en ekki halda
áfram að moka á botninum.
Hluti af slíkri lagasetningu væri
þá að ákveða til hversu langs tíma
á að leigja auðlindina, og hversu

Við teljum að það sé útlátalaust fyrir ríkisstjórnina að
girða sig í brók og fara að klára einhver mál svo við getum
farið að koma okkur upp úr þessari djúpu holu sem við
erum í en ekki halda áfram að moka á botninum.
Ég er ekki í nokkrum einasta vafa
um að það eru einhverjir sem líta
þannig á að við séum að fara of
mikið fram fyrir svokallaða kvótakónga. En það er ekki þannig, við
erum að hugsa um atvinnulífið í
heild sinni.
Það vill svo til að sjávarútvegurinn er uppi á borðinu í dag og
við þurfum að berjast fyrir hann.
Iðulega höfum við verið ásakaðir
um að vinna bara fyrir stóriðjuna.
Stundum erum við eingöngu sagðir
hugsa um iðnaðinn. Þetta er bara
■ AUKAÁLAG
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mun hærra gjaldi en því sem nú er
innheimt. Er þetta sú niðurstaða
sem SA er að tala fyrir?
Langstærsti hluti starfshópsins
komst að þeirri niðurstöðu að þessi
svokallaða samningaleið væri sú
leið sem bæri að fara til að skapa
sátt. Þar voru inni bæði fulltrúar
LÍÚ og fiskvinnslunnar, sem stóðu
að þessari sátt. Þeir eru búnir að
lýsa því yfir að þeir séu tilbúnir til
að fara þessa samningaleið.
Þá er það eina sem út af stendur
að ganga frá lögum í samræmi við

hátt endurgjald útgerðarmenn eiga
að greiða fyrir að veiða fiskinn í
sjónum. Er mögulegt að ná niðurstöðu um það á þeim tíma sem til
stefnu er til að ljúka gerð kjarasamninga?
Að sjálfsögðu, það er eitthvað
sem þarf að ná niðurstöðu um. Það
er verið að greiða ákveðið gjald í
dag, en það hefur ekki verið tekin
afstaða til þess hversu mikið endurgjald á að koma fyrir afnot af
auðlindinni. Það hefur ekki verið
gefið upp hvað menn vilja þar, eða

VEGNA PÓLITÍSKS ÓSTÖÐUGLEIKA

amtök atvinnulífsins hafa gagnrýnt afskipti
stjórnvalda af kaupum Magma Energy af
HS Orku harðlega, og fullyrt að fyrirtækið hafi
unnið algerlega samkvæmt íslenskum lögum.
„Ég undrast mjög þetta tal ríkisstjórnarinnar
um að þjóðnýta. Ég skil ekki hvað vakir fyrir
þeim,“ segir Vilmundur.
„Við erum vestrænt ríki á 21. öldinni, og það
er verið að tala um þjóðnýtingu á einkafyrirtæki
sem hefur farið fullkomlega að lögum og á ekki
auðlindina. Ég lýsi yfir mikilli vanþóknun á
svona málflutningi, og maður veltir því fyrir
sér hvort við séum farin að nálgast ástandið í
Venesúela eða Miðbaugs-Gíneu,“ segir hann.
„Svona getur ríkisstjórn ekki talað á sama

tíma og við erum að reyna að fá fjárfesta til
landsins. Mér er tjáð að í dag sé farið að tala um
að erlendar bankastofnanir krefjist aukaálags
vegna óstöðugs pólitísks ástands hér á landi.
Þetta hefur komið fram í viðtölum HS Orku við
bankastofnanir. Það er eðlilegt að bankar fari að
hugsa sinn gang ef það vofir yfir þjóðnýting á
fyrirtækjum.“
Spurður hvort hann þekki einhver tiltekin
dæmi um að erlendur aðili hafi hætt við að
fjárfesta hér á landi vegna þessa máls segist
Vilmundur ekki geta nefnt eitt ákveðið dæmi.
„Við vitum af hinum og þessum sögum um að
menn hafi sagt hingað og ekki lengra. En ég get
ekki nefnt einhver ákveðin dæmi um það.“

Áhyggjur af atvinnuleysinu
Viðbrögð miðstjórnar ASÍ við þessari kröfu hafa verið afar hörð. Er
réttlætanlegt að setja almenna
kjarasamninga í uppnám á þessum
tímapunkti vegna fiskveiðistjórnunarkerfisins?
Ég verð að viðurkenna að ég
er hissa á því að ASÍ skuli í raun
hverfa frá samningsborðinu vegna
þessa máls. Ég hefði talið það hagsmunamál verkafólks á Íslandi að
það náist sátt um sjávarútveginn og við förum að komast upp
úr þessari kreppu. Ég hefði fyrirfram talið að ASÍ myndi taka þessu
fagnandi og viljað fá þetta mál á
hreint. Ég átti alls ekki von á að
þeir myndu bregðast svona við.
Hjól atvinnulífsins verða að fara
að komast af stað. Við erum búin
að tala um þetta í tvö ár, en það er
í raun ekkert fyrirsjáanlegt í dag
sem bendir til þess að þetta sé að
fara að lagast. Við erum enn með
neikvæðan hagvöxt og horfurnar
fyrir árið 2011 eru langt frá því að
vera góðar.
Það kemur okkur hjá SA á óvart
hvað ASÍ virðist hafa litlar áhyggjur af atvinnuleysinu, og það sama
gildir um ríkisstjórnina. Það er
eins og það sé bara sjálfsagt mál að
það séu hér fjórtán þúsund manns
atvinnulausir.
Er SA með þessu útspili um fiskveiðistjórnunarkerfið að nota sér
það að kjarasamningar eru lausir til að þrýsta á stjórnvöld vegna
þessa umdeilda kerfis?
Alls ekki. Staðan er sú að við teljum ekki annað fært en að semja til
þriggja ára. Við viljum fara það
sem við köllum atvinnuleið, það
er að segja skapa atvinnu en ekki
verðbólgu. Við viljum fara leið fjárfestinga en ekki fara á verðbólgudrifið neyslufyllerí. Við viljum hóflegar launahækkanir í takti við það
sem gerist á nágrannalöndunum.
Með því að semja til þriggja ára
teljum við að hægt sé að skapa
stöðugleika í þjóðfélaginu og
getum skapað hagvöxt, og þar með
betri lífskjör. Það gildir fyrir allar
atvinnugreinar. Ég hvet fólk til að
kynna sér þessa leið á vefnum, á
vinnumarkadurinn.is.
En ef við ætlum að semja til
þriggja ára er útilokað að þegar
búið er að semja verði komið með
einhverjar álögur á atvinnulífið,
þar með talið sjávarútveginn, sem
munu kollvarpa þeim samningum
sem búið er að gera.
Hverjar verða aðrar áherslur SA
í viðræðum um kjarasamningana?
Nú stöndum við frammi fyrir
kjarasamningum. Það eru gríðarlega mismunandi launakröfur, allt
upp í 30 til 40 prósent. Lægstu laun
hafa hækkað um 60 prósent frá
árinu 2006, og okkur tókst að verja
kaupmátt lægstu launa þrátt fyrir
hrunið. Hins vegar skal ég viðurkenna að það er erfitt fyrir fólk að
lifa af lægstu laununum.
Staðreyndin er sú að ASÍ hafa
lagt talsvert mikla áherslu á jafna
launahækkun fyrir millitekjufólk.
Við teljum að sjö til átta prósenta
launahækkun á þriggja ára tímabili muni viðhalda stöðugleika í
þjóðfélaginu.
Það eru vissulega mun hærri
kröfur víða, sérstaklega í sjávarútveginum, en við getum ekki
samið sér fyrir sjávarútveginn svo
þeir sem vinni í sjávarútvegi séu á
hærri launum en aðrir. Það hlýtur
að flæða yfir þjóðfélagið með tilheyrandi verðbólgu, kaupmáttarrýrnun og atvinnuleysi.
Það er aldeilis útilokað að ætla
að taka út ákveðna hópa vegna þess
að staðan í ákveðnum fyrirtækjum sé betri í augnablikinu. Mesta
kaupmáttaraukningin sem fengist
væri að gengið myndi styrkjast,
og að atvinnan myndi aukast. Við
fáum ekki betri kjarabót en vinnu
fyrir alla.
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ST. MICHAEL Götur þorpsins eru þröngar og húsin litskrúðug. Eins og jafnan í smáþorpum Evrópu er kirkjan helsta stolt íbúa St. Michael. Efst til hægri má sjá hjónin Dodda og Þurý sem reka Skihotel Speiereck. Doddi á það

til að bregða sér á skíði með gestum þeirra en hann vann við skíðakennslu um árabil. Uppi til vinstri sést ungur skíðamaður heilsa upp á uxa í brekkunni í Aineck. Neðar voru lamadýr í girðingu.

FRÉTTABLAÐIÐ/SÖLVI BJÖRNSSON

Í friðsælum faðmi fjallanna
Þorpin í austurrísku Ölpunum skipta líklega hundruðum. Í einu þeirra hafa íslensk hjón komið sér notalega fyrir og reka þar
hótel. Það sækir skíðafólk að vetrarlagi en göngu- og hjólreiðafólk á sumrin. Björn Þór Sigbjörnsson heimsótti Sankt Michael.

S

a n k t M ich a el er
í Lungau-héraði í
Salzburgerlandi og
lúrir undir fjallinu
Speiereck sem teygir
sig hátt til himins.
Öfugt við suma aðra skíðastaði
í Ölpunum hefur þorpið staðið
lengur en frá því að skíðalyftan
var fundin upp. Og reyndar mun
lengur, í St. Michael hefur verið
búið í mörg hundruð ár.
Bragurinn í þorpinu, sem í búa
um 3.000 manns, er notalegur.
Götur eru þröngar og bílaumferð
lítil og húsin eru eins og sprottin
upp úr jörðinni, þau passa akkúrat hvert við hlið annars eins og
tré við tré. Nokkrar verslanir eru
í St. Michael; sumar gamlar með
tilheyrandi stemningu og úrvali
en aðrar móðins og bjóða upp á
nýjasta nýtt hvort heldur er í mat
eða skíðavörum.
Ferðaþjónusta er snar þáttur í
þorpslífinu. Margir íbúanna hafa
lifibrauð sitt af því að veita ferðalöngum mat, drykk og húsaskjól
eða annað það sem þeir þurfa.
Á veturna snýst allt um skíðin
en á sumrin kemur fólk til annarrar útivistar. Aðstaða til hvoru
tveggja er góð. Skíðabrekkurnar
liggja sína leið með tilheyrandi
snjóframleiðslukerfum og lyftum og um skógi vaxnar hlíðarnar og dali gengur fólk eða hjólar
að sumarlagi.

Beint frá býli
Fyrir nokkrum árum festu hjónin Þuríður Þórðardóttir og Þorgrímur Kristjánsson, Þurý og
Doddi, kaup á hóteli í St. Michael
sem kennt er við Speiereck-fjall.
Doddi hafði þá kennt þar á skíði
um nokkurra ára skeið og kynnst
vel dásemdum Alpalífsins.
Hótelið er heimilislegt í anda
þorpsins og þau hjónin leggja sig
fram um að bjóða upp á veitingar úr hráefni úr sveitinni. Mjólk
og ostar koma til dæmis af býli
í grenndinni. Þau viðskipti eru í

engu flóknari en að hlaupa út í
búð. Jafnvel þvert á móti. Henti
það um daginn að viðskiptavinur var kakóþyrstur eftir marga
klukkutíma í skíðabrekkunum.
Mjólkurlaust var á hótelinu og
léttadrengur sendur af stað, ekki
út í búð (sem hvort eð var lokuð
vegna helgidags) heldur til bóndans. Skömmu síðar kom hann
til baka með nokkra spenvolga
mjólkurlítra í brúsa og brátt var
kakóið komið á borðið.

Það sem til fellur
Fleira er með þessum hætti á
hótelinu. Eplasafinn sem boðið
er upp á á morgnana er pressaður úr eplum sem þau hjón tína af
trjánum í garði nágranna. Hann
er auðvitað góður í samræmi við
það. Sama er að segja um snafsana sem gjarnan eru bornir fram
með ölglasi. Þeir eru lagaðir á
hótelinu úr berjum og könglum og
öðru því sem finna má í náttúrunni við þorpið. Viðkvæðið varðandi hráefni er að það skuli vera
úr héraði og helst beint frá býli.
Binni
Doddi og Þurý eru ekki einu
Íslendingarnir sem búa í St.
Michael. Þar er líka Binni sem
kenndi lengi á skíði, bæði á
Íslandi og í Austurríki og sjálfsagt víðar en er nú sestur í helgan stein, yfir sig saddur af skíðakennslu. Í gamla daga vann Binni
hjá Varnarliðinu og sá um viðhald
á híbýlum yfirmannanna á Vellinum. Frá þeim tíma kann hann
margar sögur sem hann segir ef
vel liggur á honum. Binni kann
líka sögur frá öðrum slóðum og
fer með vísur ef svo ber undir.
Hann lítur reglulega við á hótelinu og spjallar við gesti og gangandi.
Góðir fulltrúar
Það er líklega af tilviljun einni
sem Ísland tengist líka fleirum
í fámenninu þar um slóðir. Frú

doktor Edith Heinrich-Eben veit
fátt merkilegra og yndislegra en
íslenska hestinn. Sjálf á hún þrjá:
Árvak, Sigur og Lukku. Edith
er heilluð af náttúrulegu eðli
íslenska hestsins og segir hann
kynnast fólki eins og það honum.
Hún hefur umgengist og fylgst
með mörgum tegundum hesta en
aðrir standast ekki samanburð
við þann íslenska í hennar augum.
Hún telur það helgast af þeirri
staðreynd að í gegnum aldirnar
hafi hann verið alinn í friðsömum tilgangi en ekki til þátttöku í
stríðum. Edith hefur ekki komið
til Íslands, „ekki enn“ segir hún
en það stendur til.
Í St. Michael er líka innfæddur
herra sem hefur mikinn áhuga á
íslenskunni sem hann kann ágætlega og leggur rækt við. Um leið
er hann forvitinn um land og þjóð.
Svona hafa hesturinn og tungan
verið góðir sendiherrar.

-30 gráður
Ef fólk ekur sjálft á bíl með dísilvél upp í austurrísku fjöllin þarf
það að standa klárt á að olían þoli
frostið sem þar getur ríkt. Leigi
það bíl með fullum tanki á láglendinu er vissara að spyrja. Ég
lenti sem sagt í því að einn hrollkaldan morguninn fór bílaleigubíllinn ekki í gang. Eftir að hafa
gert margar tilraunir til að ræsa
vélina og ráðfært mig við nærstadda kölluðu hótelhaldarar á
vin sinn Werner. Sá varði starfsævinni undir stýri á póstbílum
og rútum og hefur ekið um nánast gjörvalla Mið-Evrópu. Werner
var ekki lengi að átta sig á vandanum. „Þú ert með olíu sem er
gerð fyrir fimmtán gráðu frost en
við þessar aðstæður þarf olían að
þola mínus 30 gráður,“ sagði hann
og ýtti bílnum út af bílastæðinu
og á nærliggjandi verkstæði. Þar
var málum bjargað og bílaleigan
fékk að heyra það og ég brenni
mig ekki aftur á þessu. Vonandi
að aðrir lendi ekki í þessu.

Húsdýragarður í brekkunni

AUSTURRÍKI

Þægilegt skíðasvæði er fyrir ofan
þorpið. Frá hóteli þeirra Dodda og
Þurýjar er aðeins um 100 metra
gangur í lyftu sem á tæpum
tuttugu mínútum flytur fólk upp
eftir skógi vöxnu fjallinu uns nýr
heimur opnast og snævi þaktar
brekkurna r bl a s a
við. Frá St.
Michael er
líka stuttur
akstur til annarra skíðasvæða. Þeirra á meðal
er Aineck. Í brekkunum þar getur
fólk heilsað upp á uxa í girðingu
og jafnvel séð lamadýr, geitur og
kanínur. Má segja að lítil útgáfa
af húsdýragarði sé í skíðalandinu.
Ástæða þess er sú að landeigandinn, bóndinn á Kösselbacheralm,
heldur þar skepnur sínar. Dádýrarækt er meginbúskapurinn og á

VÍN
Salzburg

St. Michael

sumrin eru þau á beit í grösugum
brekkunum. Þegar kólna tekur og
snjóar setur bóndinn dádýrin á
hús og hagarnir breytast í skíðasvæði og býlið í veitingaskála.

BÍTLARNIR Í AUSTURRÍSKU ÖLPUNUM

S

kammt frá St.
Michael er skíðabærinn Obertauern.
Þar er bragurinn
annar. Aðalstrætið
er líkt og í strandbæ
á Spáni; verslanir
með fíneríi á báðar
hendur. Skíðasvæðið
í Obertauern varð
heimsfrægt árið 1965
en þar voru skrautlegar skíðasenur
Bítlamyndarinnar
Help! teknar upp.
Hljómsveitin dvaldi á
Hótel Edelweiss sem
enn stendur og myndir af fjórmenningunum frá Liverpool eru
þar á veggjum. Raunar hanga Bítlamyndir
víða um bæinn.

KLÁRIR Í SNJÓKAST John, Paul, Ringo og George
voru við tökur á kvikmyndinni Help! í skíðabænum
Obertauern í mars 1965.
NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

NÝ HAGNÝT NÁMSBRAUT

REKSTUR, STJÓRNUN OG
MARKAÐSSETNING SMÁFYRIRTÆKJA
ENGIN INNTÖKUSKILYRÐI
Kynningarfundur 1. febrúar kl. 17:15
hjá Endurmenntun að Dunhaga 7
Umsóknarfrestur til 7. febrúar
Meðal viðfangsefna:
- Val á fyrirtækjaformi
- Uppsetning á vefsíðu
- Verkefnastjórnun
- Sölu- og samningatækni

525 4444
endurmenntun.is

sími

Námsráðgjöf og upplýsingar :
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KALDHÆÐNI ER LYKILLINN „Það besta við

íslenska áhorfendur er að þeir ná kaldhæðni.
Þeim hefur verið kennt að skilja það sem sagt
er undir rós,“ segir Sólmundur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hef aldrei verið hógvær
Skemmtikrafturinn,
eftirherman og rithöfundurinn Sólmundur
Hólm Sólmundarson
er liðsstjóri í nýjum
spurningaskemmtiþætti á Skjá Einum og
hyggst gefa út bók fyrir
næstu jól. Kjartan Guðmundsson ræddi við
þúsundþjalasmiðinn
yfir kaffibolla.

H

vort sem fólk trúir
því eða ekki finnst
mér óþægi legt
að horfa á sjálfan
mig í sjónvarpinu.
Þetta segja auðvitað allir sjónvarpsmenn, líklega
vegna þess að þeir halda að það lýsi
einhverri hógværð, en ég er alls
ekkert hógvær og hef aldrei verið.
Svona er þetta bara og ég veit ekki
af hverju, en vonandi venst þetta,“
segir skemmtikrafturinn, eftirherman, rithöfundurinn og nú síðast sjónvarpsmaðurinn Sólmundur
Hólm Sólmundarson, sem er annar
liðsstjóra skemmti-/spurningaþáttarins HA? sem hóf göngu sína á Skjá
Einum um síðustu helgi.
Nýi þátturinn er frábrugðinn
flestum íslenskum forverum hans
að því leyti að umræður og vangaveltur í kjölfar spurninganna skipta

ÚTSALAN

ER Í FULLUM GANGI

Bjóðum uppá
vaxtalaust
lán til 6 mánaða

sendum um allt land

meira máli en kórrétt svör. Slík dagskrárgerð hefur meðal annars lengi
notið vinsælda í Bretlandi, meðal
annars í þáttaröðum á borð við QI,
Never Mind the Buzzcocks og Have
I Got News for You, og segir Sólmundur ekkert launungarmál að
þaðan séu fyrirmyndirnar komnar.
Hinn liðsstjórinn er leikkonan Edda
Björg Eyjólfsdóttir og annar leikari,
Jóhann G. Jóhannsson, er umsjónarmaður, en höfundur spurninga er
sagnfræðingurinn Stefán Pálsson.
Sólmundur lætur vel af sjónvarpsstarfinu, en það er þó aðeins
hluti af starfi hans í þágu skemmtanabransans. Samhliða treður hann
upp á mannamótum með gítar, eftirhermur og misgróft grín um daginn
og veginn að vopni og hefur hann á
stuttum tíma orðið einn eftirsóttasti
skemmtikrafturinn til slíkrar iðju á
landinu. Þá hyggst Sólmundur fylgja

eftir fyrstu bók sinni, ævisögu Gylfa
Ægissonar sem kom út árið 2009, á
árinu, svo fátt eitt sé nefnt.
„Ég er mjög þakklátur fyrir að
geta þetta og veit það núna að í framtíðinni vil ég vinna við að skemmta
og skrifa. Ég verð að minnsta kosti
ekki endurskoðandi eða fjármálastjóri, nema þá í mesta lagi yfir sjálfum mér,“ segir hinn 27 ára gamli
skemmtikraftur ákveðinn.

Bestur í búningsklefanum
Hólm er ekki ættarnafn Sólmundar
eins og margir kynnu að halda heldur millinafn, en hann var skírður
í höfuðið á foreldrum sínum, Sólmundi og Hólmfríði. „Bróðir hans
pabba heldur því fram að mér hafi
verið gefið þetta nafn með það fyrir
augum að bjarga hjónabandi foreldra minna. En samkvæmt honum
kom svo í ljós hversu krakkinn var
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ljótur og þá hrundi allt. Kannski
er eitthvað til í þessu,“ útskýrir
Sólmundur og hlær.
Hann fæddist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Selfossi en ólst upp í Hveragerði til fjögurra ára aldurs, þegar
hann flutti ásamt móður sinni í
Langholtshverfið í Reykjavík í kjölfar skilnaðar foreldranna. Nú búa
nánast allir ættingjar hans á þessum
slóðum og eðli málsins samkvæmt
er skemmtikrafturinn tíður gestur
þar syðra.
Hann tekur fram að þrátt fyrir
ræturnar hafi hann einungis einu
sinni aflitað á sér hárið, en það var
fyrir mörgum árum og aðeins í þeim
tilgangi að leyfa vinkonu hans, sem
var hárgreiðslunemi, að æfa sig á
honum. „Þegar ég fékk bílprófið fór
ég alltaf til Hveragerðis og keyrði
þar um, en þar þótti mjög töff að
vera á rúntinum á þessum árum,“
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segir Sólmundur og bætir við að
landsbyggðin hafi alltaf skipað stóran sess í lífi sínu. „Þegar Skítamórall og hnakkamenningin sem fólk
tengdi við þennan landshluta var í
hámæli var ég ekkert mikið að básúna tengslin, en núna er ég stoltur
af þeim og gæti alveg hugsað mér að
eiga sumarbústað í Hveragerði.“
Spurður hvort ekki sé rígur milli
íbúa Selfoss og Hveragerðis segist
Sólmundur ekki hafa orðið var við
sérstaka óvild þar á milli. „Það ríkir
víst meira stríð á milli Selfoss annars vegar og Hvolsvallar og Hellu
hins vegar. Selfoss er höfuðstaðurinn og það ráðast allir á risann.“
Hann fussar og sveiar þegar
blaðamaður líkir þessu við samband
KR og annarra íslenskra íþróttaliða, enda er Sólmundur heittrúaður
Þróttari frá blautu barnsbeini og býr
sig þessa dagana undir að taka sæti
í stjórn félagsins.
„Björn Hlynur Haraldsson, leikari og félagi minn, líkti
Þrótti eitt sinn við hressa
frændann sem glímir við
áfengissýki, fólki þykir
hann skemmtilegur en
verður stundum þreytt á
honum. Við erum nokkrir
sem viljum breyta þessu
því okkur þykir vænt um
klúbbinn, en það þykir
svo mörgum vænt um
félagið en nenna samt
lítið að gera nokkuð í því
að rífa það upp. Mér og
mörgum fleirum hættir til að rífa kjaft uppi
í stúku yfir ládeyðunni
yfir klúbbnum en gera
svo ekki rassgat í því,“
segir Sólmundur, sem
æfði fótbolta með liðinu
ásamt vinum sínum úr
Langholtsskóla á æskuárum en segist hafa verið
slakastur þeirra í íþróttinni. „Ég var samt bestur
í búningsklefanum, því
þar gat ég fíflast.“

hef ég auðvitað hermt grimmt eftir
vinnufélögum og yfirmönnum í
gegnum tíðina,“ segir Sólmundur,
en hann hefur meðal annars starfað
sem blaðamaður á DV, Fréttablaðinu
og Vísi.is og á auglýsingastofunni
Hvíta húsinu meðfram gríninu.
Þá liggur beint við að spyrja hvort
sá sem stundar að herma eftir vinnufélögum sínum sé aldrei laminn fyrir
vikið? „Nei, enda kenndi pabbi mér
fyrir löngu að gera aldrei grín að
gestum fyrr en þeir eru farnir. Fólk
þykist alltaf hafa voðalega gaman af
því þegar hermt er eftir því, en ég
sé í gegnum það og veit að því þykir
það óþægilegt,“ svarar Sólmundur
og bætir við að hann sé mjög gagnrýninn á sjálfan sig þegar kemur að
eftirhermunum.

Athyglissjúkur og fælinn
Hróður skemmtikraftsins hefur borist víða og nú er svo komið að hann
hefur nóg að gera við að skemmta á
samkomum, allt frá brúðkaupsveislum til þúsund
manna árshátíða. „Ég hef
alveg gríðarlega gaman
að þessu, en eini ókosturinn er tímasetningarnar. Þess vegna tek ég frá
helgi og helgi til að geta
verið með fjölskyldunni,“
segir Sólmundur, en hann
er kvæntur Elínu Önnu
Steinarsdóttur og eiga
þau soninn Matthías sem
er þriggja ára.
Sólmundur gengst við
því að vera haldinn snert
af athyglissýki, sem lýsir
sér meðal annars í því
hversu mjög hann nýtur
sín einn á sviði fyrir
framan fjölda fólks. „En
samt er ég líka dálítið
fælinn, sem ég held að
eigi við um marga í þessum bransa. Mér líður líka
rosalega vel þegar ég er
einn, get hæglega setið
og hugsað eða horft út
um gluggann í klukkutíma. Og ég fer
oft einn í bíó. Reyndar fór ég einn á
þrívíddarmynd í gær. Það voru mjög
fáir í salnum, mjög áberandi að ég
var einn á ferð og ég með þrívíddargleraugun á mér í þokkabót. Ég
hugsa að ég geri það ekki aftur,“
segir Sólmundur og glottir.

Fólk þykist
alltaf hafa
voðalega
gaman af
því þegar
hermt er eftir því, en ég
sé í gegnum
það …

Gagnrýninn á sjálfan mig
Eftirhermurnar, sem Sólmundur
lýsir sem sterkbyggðri beinagrind í
sinni skemmtidagskrá, hófust þegar
hann var gutti í Langholtsskóla. Þar
líkti hann meðal annars eftir framkomu og talsmáta skólastjórans og
gangavarðarins, sem báðar voru
konur, við mikinn fögnuð skólasystkina, en fyrsti nafntogaði einstaklingurinn sem Sólmundur náði á sitt
vald var sjálfur Pálmi Gunnarsson,
söngvarinn góðkunni. Sú eftirherma
tryggði honum meðal annars sigur
í eftirhermukeppni þáttarins Logi í
beinni fyrir nokkrum árum.
„Ég frumsýndi Pálma í leiklistarferð með Menntaskólanum við Sund
og fékk svona hrikalega góðar viðtökur. Svo fóru þeir að mjatlast inn
hægt og rólega, en fyrst var ég aðallega í söngeftirhermunum. Jamaíkumaðurinn geðþekki Shaggy og
Olsen-bræðurnir dönsku hafa til
dæmis fylgt mér lengi en núna er
ég farinn að færa mig meira yfir í
taleftirhermurnar og tek meðal annarra Pál Óskar, Gunnar í Krossinum,
Bjarna Fel og Sigmund Davíð. Svo
■ NIÐURBROTINN
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Ævisaga fyrir næstu jól
Ævisaga Gylfa Ægissonar sem Sólmundur skrifaði árið 2009 fékk mjög
góðar viðtökur lesenda og gagnrýnenda. Aðspurður segist Sólmundur
öruggt að út komi önnur bók eftir
hann fyrir næstu jól, þótt ekki sé
búið að negla viðfangsefnið niður.
„Það verður líklega ævisaga og
ætti að skýrast á næstunni um hvern
hún verður. Svo langar mig líka til
að skrifa skáldsögu og mun pottþétt gera það. Þú getur sett hana
á óskalistann fyrir jólin 2013 í síðasta lagi,“ segir hann og bætir við
að hann gangi einnig með leikara í
maganum, sem þarf ekki að koma
svo mjög á óvart. „Ég er með alls
kyns hugmyndir, meðal annars að
sjónvarpsþáttum, sem ég þarf að
forma betur og vinna í.“

Í KÚREKASTÍGVÉLUM

ólmundur segist í langflestum tilfella fá frábærar viðtökur þegar
hann skemmtir á samkomum, en minnist þó einnar slíkrar sem ekki gekk
sem skyldi. „Árið 2005 átti ég að rífa
upp stemninguna í hléi á hestasýningu
í Reiðhöllinni í Víðidal og klæddist
kúrekahatti og -stígvélum í tilefni dagsins. Ég söng tvö lög sem vöktu nákvæmlega enga hrifningu, og þegar ég var að
labba af sviðinu sagði einn umsjónarMYND/TINNA STEFÁNSDÓTTIR
manna sýningarinnar mér að ég þyrfti
að halda áfram því skeiðklukkan í höllinni væri biluð. Ég tók því tvö
lög í viðbót en það mátti heyra saumnál detta í áhorfendahópnum, og
ekki bætti úr skák að vera í þessum fáránlegu fötum. Ég var niðurbrotinn og síðan hefur orðið „Reiðhöllin“ orðið að samheiti fyrir lélega
frammistöðu hjá okkur vinunum.“
Hann segist einnig hafa orðið fyrir undarlegustu reynslu ævi sinnar þegar hann skemmti á árshátíð fyrirtækis nokkurs fyrir nokkrum
mánuðum. „Ég hef verið veislustjóri oft en aðeins fengið eina kvörtun, og það var frá meðlimi starfsmannafélags sem missti sig yfir því
að röðin í ístertuna gengi ekki nógu hratt fyrir sig. Ég ætlaði að taka
á málinu sem stóískri ró, spurði hvort ekki væri málið að vera bara
jákvæður á þessari skemmtilegu stundu, en þá sagði hann þessa gullnu
setningu sem ég gleymi aldrei: „Ekki reyna þetta! Ég er svo vondur
að ég get ekki einu sinni talað við þig!“ Hann var alveg brjálaður. Það
hefur því enginn enn kvartað yfir því að ég sé ekki nógu fyndinn, en ég
þarf greinilega að bæta mig varðandi ísterturnar.“

Í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla boða
velferðarráðherra og Jafnréttisráð til jafnréttisþings 4. febrúar næstkomandi að Nordica Hilton Reykjavík klukkan 9 til 16.
Hlutverk þingsins er að efna til samræðu milli stjórnvalda og þjóðar um
málefni kynjajafnréttis og gefa öllum áhugasömum kost á að hafa áhrif á
stefnu stjórnvalda í jafnréttismálum.
Á jafnréttisþinginu verður fjallað um fjölmargar hliðar á jafnrétti kynjanna,
svo sem kynbundið ofbeldi og mansal, jafnrétti og stjórnarskrá, áhrif
Evrópuréttar á jafnrétti kynja, framlag karla til kynjajafnréttis, kynin og
fjölmiðlana og áhrif efnahagsumrótsins á starf og fjölskyldulíf. Þá mun
velferðarráðherra leggja skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála fyrir
þingið.

Dagskrá
föstudaginn 4. febrúar 2011
á Hilton Reykjavík Nordica

Þingstjórar:

Björk Jakobsdóttir leikkona og leikritahöfundur og Gunnar
Helgason leikari og leikstjóri

09.00 - 09.15 Þórhildur Þorleifsdóttir formaður Jafnréttisráðs: Setning
09.15 - 09.45 Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra: Skýrsla um stöðu og
þróun í jafnréttismálum og tillaga að nýrri framkvæmdaáætlun
ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum
09.45 - 10.15 Elísabet Karlsdóttir verkefnisstjóri hjá Rannsóknarstofnun í barnaog fjölskylduvernd og Hildigunnur Ólafsdóttir afbrotafræðingur:
Ofbeldi gegn konum – íslenskur veruleiki
10.15 - 10.45 Kaffi
10.45 - 11.15 Louise Shelley prófessor og forstöðumaður Terrorism,
Transnational Crime and Corruption Center við George Mason
University, Arlington BNA: Human trafficking; Global Patterns and
Business Models
(Flutt á ensku. Erindið er styrkt af bandaríska sendiráðinu á Íslandi)

11.15 - 11.45 Oddný Mjöll Arnardóttir prófessor við HR og formaður stjórnar
Mannréttindaskrifstofu Íslands: Stjórnarskrá, jafnrétti og jaðarhópar
11.45 - 12.00 Ingólfur V. Gíslason dósent í félagsfræði við HÍ: Er kynjajafnrétti
og velferð barna ósættanlegar andstæður?
12.00 - 13.00 Hádegisverður
13.00 - 14.45 Málstofur
14.45 - 15:15 Kaffi
15.15 - 15.50 Hvert ber stjórnvöldum að stefna? Panelumræður: Katrín Fjeldsted
læknir og fyrrv. borgarfulltrúi, Gunnar Hersveinn rithöfundur,
Katrín Anna Guðmundsdóttir verkefnisstjóri við kynjaða fjárlagagerð og Jón Kjartan Ágústsson formaður Hinsegin stúdenta við HÍ
15.50 - 16.00 Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra: Ávarp og slit
Þingið er öllum opið og aðgangur er ókeypis.
Tekið er á móti skráningum til og með 2. febrúar á vef velferðarráðuneytisins,
velferdarraduneyti.is

29. janúar 2011 LAUGARDAGUR

26

Almenningur líður ekki ofbeldi
Eftir nokkur hryggileg dæmi um alvarlega ofbeldisglæpi hér á landi á undanförnum vikum og mánuðum er samfélagsumræðan
enn á ný farin að snúast um það hvort ofbeldi sé að færast í vöxt eða breytast. Afbrotafræðingurinn Helgi Gunnlaugsson segir í
viðtali við Þorgils Jónsson að svo sé ekki, en hins vegar sé annars konar þróun í gangi, sem gjalda þurfi varhug við.

S

ýn okkar Íslendinga á
ofbeldi í gegnum tíðina
hefur gjörbreyst,“ segir
Helgi sem er jafnframt
prófessor í félagsfræði
við Háskóla Íslands.
„Umræðan hér á landi hefur lengi
snúist um það að í gamla daga
hafi slagsmál verið siðprúðari
þar sem til dæmis hafi ekki tíðkast að sparka í höfuðið á fólki eða
að margir ráðist á einn aðila. Samkvæmt því hafi ofbeldið bæði aukist og harðnað í samfélaginu, en
afbrotatölfræði lögreglunnar staðfestir ekki þessa þróun þar sem
ofbeldisbrotum hefur ekki fjölgað
á síðustu árum. Jafnframt bendir
fátt til þess að alvarlegri brotum
hafi fjölgað.“

Óþol samfélagsins
Helgi segir að þvert á móti sé
ljóst að umburðarlyndi almennings fyrir hvers konar ofbeldi hafi
minnkað sífellt og jafnvel minniháttar pústrar sem hafi lengi verið
talinn órjúfanlegur hluti skemmtanahalds séu nú óásættanlegir.
„Ofbeldi var að einhverju leyti
viðurkennt sem hluti af skemmtanalífi eða hluti af því að vera
maður með mönnum. Í dag er
annar samfélagslegur tónn þar
sem brugðist er hart við ofbeldisverkum. Umburðarlyndi gagnvart
ofbeldi er miklu minna í dag en
það var fyrir 20, 30 eða 40 árum
og á það einnig við um kynferðisbrot. Þetta er eitthvað sem er
ekki liðið, hvort sem það er í skólanum, á böllum, innan heimilisins
eða einelti af ýmsu tagi. Samfélagið er að þessu leyti orðið siðvæddara, brot af þessu tagi tíðkuðust
eins og nú en voru okkur ósýnileg
fyrir ekki svo mörgum árum.“
Helgi segir það fyllilega eðlilegt að ofbeldisumræða komi
upp með jöfnu millibili, sérstaklega eftir mjög alvarleg tilfelli
líkt og hafa sést að undanförnu.
Það beri því vitni að almenningur á Íslandi sættir sig ekki við að
ofbeldi sé beitt, og vilji sjá breytingar þar á.
En mætti segja að þetta óþol sé
eins konar gæðastimpill á íslenskt
samfélag?
„Já, það má segja það. Sterk viðbrögð sýna að okkur er ekki sama
um náungann og nærumhverfi
okkar. Við viljum ekki sjá ofbeldi
og fordæmum slíkt um leið.“
Hættuleg hópamyndun
Þó sýnist Helga að ákveðin tvískipting sé í samfélaginu þar sem
umburðarlyndi meirihlutans fyrir
ofbeldi sé að minnka, en innan
ákveðinna hópa gæti ákveðinnar
réttlætingar á ofbeldi við tilteknar

aðstæður sem líkja mætti við
ofbeldismenningu.
„Þetta finnum við helst meðal
sumra ungra karla. Lífsstíllinn tengist oft áfengis- og vímuefnaneyslu og þar finnum við
einstaklinga sem oft hafa farið
halloka í samfélaginu. Þeir hafa
minni félagslegar og efnahagslegar bjargir og ná ekki að aðlagast samfélaginu. Meðal þeirra er
einnig oft að finna þætti eins og
hvatvísi, ofvirkni, og
örðugleika af því tagi
sem draga úr farsælli
aðlögun. Hópamyndun
einstaklinga af þessu
tagi er síðan býsna
algeng.“
Helg i seg i r að
áfengi og vímuefnanotkun virki síðan eins og olía
á eld á slíka einstaklinga
og þeir ráðist ekki aðeins á
grandalausa borgara, heldur oftar en ekki beita þeir
hvern annan ofbeldi. Það
sé því oft aðeins hending
hvort þeir enda sem gerandi eða þolandi í hvert skipti.
„Þetta sýnir skýra tvískiptingu
milli almennings annars vegar
og hins vegar þeirra hópa sem
hafa aðra hugmyndafræði, sem
réttlæta beitingu á jafnvel grófu
ofbeldi við minnstu ögrun. Það
myndast ákveðinn hugarheimur
sem er fullur af réttlætingum á
framferði sem þorri fólks hefur
fyrirlitningu á.“

Hlutverk fjölmiðla
Alvarlegri ofbeldismál fanga jafnan athygli fjölmiðla sem fjalla um
atvikin hverjir á sinn hátt með
mismunandi efnistökum.
Helgi segir ekki óeðlilegt að
fjölmiðlar haldi þessum málum á
lofti.
„Almenningur hefur áhuga á
svona málum því að þau snerta
okkar öll. Við getum auðveldlega sett okkur í spor viðkomandi
og séð okkur sjálf eða einhverja
nákomna í hlutverki þolanda.“
Fjölmiðlaumfjöllun geti þó verið
tvíbent og skapað óþarfa ótta sem
er bagalegt, en getur einnig verið
til góðs og skapað varkárni. Nýlega
hefur þó borið á því að nokkrir einstaklingar úr ýmsum jaðarhópum
samfélagsins séu til umfjöllunar á
léttum nótum án þess að framferði
þeirra sé kynnt í gagnrýnu ljósi.
„Ég set ákveðið spurningarmerki
við þessa glamúrvæðingu,“ segir
Helgi „Þetta getur verið varasamt því að stundum eru dregnar upp ýktar myndir af viðkomandi sem eiga jafnvel ekki við rök
að styðjast. Ákveðinn lífsstíll á
mörkum þess ólöglega eða jafnvel

UMBURÐARLEYSI GEGN OFBELDI Afbrotafræðingurinn Helgi Gunnlaugsson segir að tölfræði gefi ekki til kynna aukið ofbeldi í

íslensku samfélagi, en greina má meira óþol gegn ofbeldisbrotum og ofbeldismönnum. Hins vegar þrífist ofbeldismenning hjá
ákveðnum hópum í samfélaginu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ofbeldi var að
einhverju leyti
viðurkennt sem
hluti af skemmtanalífi eða hluti
af því að vera
maður með
mönnum. Í dag
er annar samfélagslegur tónn
þar sem brugðist
er hart við ofbeldisverkum.“
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Hvað er til ráða?
Helgi segir að þegar litið er til
framtíðar sé vissulega hægt að
bregðast við þeirri þróun sem
á sér stað í téðum hópum, en þá
verði margt að koma til. Skólar, heimili, löggæsla, félagslegar
stofnanir og réttarkerfið sé allt
saman hluti af ferlinu.
„Það er margt sem við getum
gert til að koma í veg fyrir slíka

þróun, til dæmis að hlúa betur að
þeim einstaklingum sem eiga við
félagsleg vandamál eða einstaklingsbundna örðugleika að stríða
og bjóða upp á úrræði fyrir þau.
Við þurfum að vera næm á börn
sem eru utanvelta í grunnskóla
eða þau sem flosna upp úr framhaldsskólanámi.“
Hvað varðar dómskerfið segir
Helgi að fleiri og þyngri dómar
í ofbeldismálum séu ekki svarið. Ákall almennings eftir þyngri
dómum sé þó skiljanlegt, en fleira
þurfi að koma til heldur en einfaldlega að loka menn í fangelsi.
„Á tíu árum hefur hlutfall
fanga sem sitja af sér dóma vegna
ofbeldis og kynferðisbrota farið
úr 12 prósentum upp í 30 prósent
sem sýnir að áhyggjur af ofbeldi
ná einnig inn í dómskerfið. Til að
draga úr ofbeldi finnast margar
leiðir sem þurfa ekki að vera eins
kostnaðarsamar og vist í fangelsi.
Fangelsisvist getur aldrei verið
lausnin í sjálfu sér heldur verðum
við jafnframt að vinna með brotamönnum í nærumhverfi þeirra og
leitast við að bæta úr aðstæðum
þeirra. Takast á við þankaganginn og menninguna sem réttlætir beitingu ofbeldis. Aðferðir af
þessu tagi skila árangri, rannsóknir sýna það ótvírætt.“
Baráttan gegn ofbeldi er þess
vegna fjarri því að vera töpuð að
mati Helga.

DREGUR ÚR ALVARLEGU OFBELDI?

Bætt heilbrigðisþjónusta
fækkar manndrápum
egar litið er til síðustu tíu ára hefur
tíðni manndrápa verið
nokkuð stöðug þó að það
séu sveiflur milli ára, að
því er Helgi segir.
„Manndráp hér á landi
eru tiltölulega fátíð í
alþjóðlegu samhengi.
Það sem hefur hugsanlega dregið úr aukningu þar, ef svo mætti
að orði komast, eru bætt
viðbrögð heilbrigðisstarfsmanna á vettvangi og
fleiri úrræði og ný tækni sem stendur til boða
nú. Þannig að alvarlegar líkamsárásir, sem fyrir
nokkrum áratugum hefðu leitt til dauða, gera
það ekki nú, vegna þess að heilbrigðisstarfsfólk getur bjargað málunum.
Þannig hefðu sum þeirra mála sem
hafa komið upp á síðustu misserum, mögulega getað leitt til
dauða áður fyrr og endað sem
manndráp. Þetta verður
líka að hafa í huga.“
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ólöglegur er settur fram á jákvæðan og spennandi hátt. Það er hætta
á því að slík framsetning verði til
þess að viðurkenna og réttlæta
slíkan lífsmáta og verði öðrum
fyrirmynd.“
Það gæti ýtt undir frekari hópamyndun eins og áður var greint
frá, einkum meðal þeirra sem
eiga erfitt uppdráttar í samfélaginu. Þeir leita gjarna í ýmis konar
fyrirmyndir úr dægurmenningunni, til dæmis kvikmyndum og
tölvuleikjum.
„Þetta er þó alltaf spurning
um það hvernig við, sem borgarar, lesum úr því áreiti sem er allt
í kringum okkur. Ég hef engar
áhyggjur af því hvernig þorri fólks
bregst við, en fyrir tiltekna þjóðfélagshópa og óharðnaða unglinga
gæti þessi lífsstíll virst eftirsóknarverður. Ef þessi hegðun verður
viðurkennd frekar er hætta á því
að viðkvæmari hópar samfélagsins
dragist inn í þennan lífsstíl.“

Takmörkuð vopnaeign
dregur úr alvarleika
nnað sem hjálpar til við að halda
niðri alvarleika ofbeldisins hér á landi, að sögn
Helga, er takmarkaður
aðgangur að skotvopnum.
„Ef aðgengi að skotvopnum væri óheftara og
menn sem stæðu í illdeilum í ölæði væru
með vopn á sér er
hætta á að þeir
myndu grípa til
þeirra. Við búum
hins vegar í samfélagi þar sem skotvopn eru
framandi, hnífar ekki algengir og þess háttar og það hjálpar til
við að halda aftur af fjölda alvarlegra
ofbeldisbrota. Allir sjá að sambland vímuefna eða áfengis við ofbeldismenningu og
skotvopn er stórhættulegt. Við getum þó
tekið skotvopn út fyrir sviga hjá okkur og vona
ég að það verði þannig áfram.“
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STAN COLLYMORE ENGLAND

H

rikalega
hæfileikaríkur en óþolandi framherji
með einstakt
lag á að fá alla
upp á móti sér.
Helstu erfiðleikana, eins og
að baktala og
berja liðsfélaga, ráðast á unnustu
sína og gegndarlausa fíkn í kynlíf
með ókunnugum á bílastæðum í
úthverfum, segir Collymore mega
rekja til geðraskana.

JOEY BARTON ENGLAND

Þ

að er alltaf stutt í
geðveikina
hjá Barton.
Hann er einn
af þessum
mönnum sem
geta „snappað“
hvenær sem er.
Maður sér það
í augunum á honum. Hann getur
ekki bragðað vín öðruvísi en að
lemja mann og annan og oft þarf
ekki einu sinni vín til. Hann hefur
lamið menn á æfingum og inni á
vellinum en er rólegur í dag.
Svavar Hávarðsson: Á við alvarleg
geðheilbrigðisvandamál að stríða og
er með tvo dóma á bakinu. Æfir með
Ricky Hatton – þarf að segja meira?

CLAUDIO CANIGGIA ARGENTÍNA

P

rinsippmaður sem
var rekinn úr
argentínska
landsliðinu
fyrir að neita
að klippa á sér
hárið. Skapmikill kókaínfíkill sem
afrekaði það meðal annars að fá
rautt spjald fyrir rifrildi á varamannabekknum. Hljóp 100 metrana á 10,7 sekúndum.

Kjartan Guðmundsson: Framherjaparið
Collymore og Fowler hjá Liverpool er
eitt það flottasta sem sést hefur, en þeir
þoldu ekki hvor annan. Entist sjaldnast
lengi hjá sama liðinu, skiljanlega.

Magnús Halldórsson: Caniggia lét
það ekki nægja að taka við sendingum Maradona og skora. Hann þurfti
líka að detta í það með honum. Það
endaði með kókaínpartíum, leikbönnum og veseni. Klassaframherji.

PAUL GASCOIGNE ENGLAND

DIEGO MARADONA ARGENTÍNA

H

var á
maður að
byrja? Gazza
er einstakur.
Einhver besti
enski leikmaður sögunnar
en jafnframt
einhver
mesti sauður
sem sögur fara af. Getur ekki
umgengist konur, áfengi eða mat.
Maður hreinlega tárast þegar
maður sér honum bregða fyrir.
Hvernig er hægt að klúðra öllu?
Svavar Hávarðsson: Hefur leitað sér
hjálpar vegna lotugræðgi, þráhyggju,
geðhvarfasýki og alkóhólisma. Er og
verður einn dáðasti sonur Newcastle.

A

f mörgum
talinn besti
knattspyrnumaður sögunnar og guð í Argentínu. Hann
hefur glímt við
Bakkus og lék í
mörg ár undir
áhrifum kókaíns. Skaut með loftriffli á blaðamenn eftir að hafa gengist undir
magaminnkun.
Magnús Halldórsson: Maradona
var bestur allra með alla heimsins
breyskleika í eftirdragi. Hann var fíkill,
skapofsamaður og eigingjarn. En
samt breytti hann smáliði Napoli í
besta lið í heimi og varð heimsmeistari, nánast upp á sitt eindæmi.

GARRINCHA BRASILÍA

S

umir halda
því fram að
Garrincha hafi
verið betri en
Pelé. Ótrúlegur
kantmaður
sem varð
heimsmeistari
1958 og 1962.
Hann drakk
ótæpilega allan sinn feril. Eignaðist fjórtán börn og var í andlegu ójafnvægi nánast allt sitt líf.
Árið 1983 gaf lifrin sig og hann
lést. Völlurinn í höfuðborginni
Brasilíu er nefndur í höfuðið á
honum.
Magnús Teitsson: Greindarskertur
og kynóður alkóhólisti með hryggskekkju. Besti kantmaður allra tíma.

Góðir í fótbolta en …
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi og kastljós fjölmiðlanna beinist því eðlilega að stjörnunum. Oftast beinist athyglin að hæfni þeirra inni á vellinum en því miður ekki alltaf. Í gegnum tíðina hefur ákveðnum mönnum tekist að
klúðra sínum málum utan vallar oftar en öðrum. Trausti Hafliðason stillti upp liði sem sumir myndu kalla martröð
þjálfarans og naut við það aðstoðar nokkurra sérfræðinga. Leikkerfið er 4-4-2.
MARK WARD ENGLAND

L

ék með
þrettán
liðum á árunum 1980 til
1998. Bestur
var hann með
Everton en
lélegastur með
Val. Hann var
brögðóttur inni
á vellinum en utan vallar var
hann í ruglinu. Ward endaði loks
í dópinu og var dæmdur í fangelsi fyrir fíkniefnabrot.
Þórður Snær Júlíusson: Fæddur
í Liverpool, spilaði með Everton,
endaði í Val og átti ekki krónu eftir
ferilinn. Einbeitti sér að því að hýsa
fíkniefnaverksmiðju og var dæmdur í
átta ára fangelsi.

CHRISTOPH DAUM ÞÝSKALAND

D

TONY ADAMS ENGLAND

H

erra Arsenal var
drykkjumaður
af guðs náð.
Hann fór á fyllerí eftir hvern
leik og þegar
hann lá dauður
á gólfinu inni
á pöbb sungu
félagar hans í Arsenal „Tony is
the leader“. Sat í fangelsi í tvo
mánuði eftir að hafa klessukeyrt
bíl blindfullur. Hann mældist
með 27 sinnum meira áfengismagn í blóðinu en leyfilegt er.
Freyr Bjarnason: Datt í það eftir
hvern leik og rúmlega það en tók sér
tak eftir að hafa verið fangelsaður
fyrir ölvunarakstur.

RENE HIGUITA KÓLUMBÍA

L

aum var
rekinn frá
Leverkusen
árið 2000 eftir
að upp komst
um kókaínneyslu hans. Á
þessum tíma
var hann sterklega orðaður
við þýska landsliðið. Þýska
pressan greindi enn fremur frá
því að hann hefði verið veikur
fyrir vændiskonum og átt það til
að kíkja í eitt og eitt kynsvallspartí.

itríkasti
markmaður
knattspyrnusögunnar,
þekktur fyrir
að vaða út úr
teignum með
boltann, skora
úr vítum og
sporðdrekamarkvörsluna frægu í landsleik
gegn Englendingum. Enn fremur leiddist honum ekki að fá sér
kók í nebbann og var dæmdur í
fangelsi fyrir aðild sína að mannránsmáli.

Hjörvar Hafliðason: Var grátlega
nálægt þýska landsliðsþjálfarastarfinu en sniffaði því frá sér. Hárréttur
maður til að stjórna þessu liði.

Kjartan Guðmundsson: Margir
fótboltamenn hafa verið uppnefndir
El Loco, eða sá brjálaði, en Higuita á
titilinn líklega fremur skilið en aðrir.

PAUL MCGRATH ÍRLAND

VINNIE JONES WALES

V

J

ar einn
besti
varnarmaður
heims á sínum
tíma en glímdi
við áfengissýki og þunglyndi alla tíð.
McGrath ólst
upp á munaðarleysingjahælum og var lagður
inn á geðsjúkrahús í eitt ár þegar
hann var um tvítugt. Fékk sér
bjór fyrir æfingar og lék oft
undir áhrifum áfengis.

ones kemst í
þetta lið einfaldlega af því
hann er mesti
fantur sem
leikið hefur í
ensku deildinni. Þrátt
fyrir fantaskapinn er
Jones líklega sá eðlilegasti í
hópnum – það segir ýmislegt um
hina. Tveggja fóta tæklingar,
olnbogaskot og pungklip voru
hans sérgrein.

Eiríkur Stefán Ásgeirsson: Einn allra
hæfileikaríkasti varnarmaður seinni
ára. Það er í raun ótrúlegt hversu
langt hann náði þrátt fyrir áfengisbölið. Í dýrlingatölu í heimalandinu.

Henry Birgir Gunnarsson: Fyrirmynd
allra sem hafa gaman af því að
meiða. Vinnie gerði það að listgreinog kunni að ganga lengra en eðlilegt
getur talist án þess að dómarinn sæi.

VARAMANNABEKKURINN
Jermain
Pennant
Eini
knattspyrnumaðurinn
sem hefur leikið með
staðsetningartæki frá
lögreglunni.
Paul
Merson
Var spilafíkill sem
misnotaði
kókaín og áfengi. Átti samt
frábæran knattspyrnuferil.
Norman
Whiteside
Yngsti
fótboltamaðurinn

sem leikið hefur á HM.
Spilaði með Manchester
United og drakk með Paul
McGrath.
Stig
Töfting
Danskur
slagsmálahundur
sem lék meðal annars
með HSV og Bolton.
Tvisvar dæmdur fyrir
líkamsárás.
George
Best
Kemst á
bekkinn
fyrir að
vera George Best.

Adrian
Mutu Féll
á lyfjaprófi
árið 2005
vegna
kókaínneyslu og var dæmdur í sjö mánaða keppnisbann. Er enn í málaferlum
við Chelsea, sem krefst 2,7
milljarða króna í bætur.
Mark
Bosnich
Rekinn frá
Chelsea
vegna
kókaínneyslu árið 2002
og fékk níu mánaða
keppnisbann. Einnig var
hann sektaður fyrir að
heilsa stuðningsmönnum
Tottenham að nasistasið.

Sérfræðingarnir Eiríkur Stefán Ásgeirsson íþróttafréttamaður / Freyr Bjarnason blaðamaður / Henry Birgir Gunnarsson íþróttafréttamaður / Hjörvar Hafliðason knattspyrnusérfræðingur /
Kjartan Guðmundsson blaðamaður / Magnús Halldórsson blaðamaður / Magnús Teitsson þýðandi / Svavar Hávarðsson blaðamaður / Þórður Snær Júlíusson blaðamaður

Býr til stóra og
smáa ættarhringi
Albert Eiríksson hefur stofnað fyrirtæki
í kringum ættarhringina sína.
SÍÐA 2
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Innsýn í hulinn heim fatlaðra
Það er dýrmæt og ljúf
lífsreynsla að gerast stuðningsforeldri og opna hjarta
sitt fyrir þeim sem minna
mega sín og þurfa á ást og
stuðningi að halda.

indri er yndislegur ljúflingur
og gleðigjafi, húmoristi, stríðinn og erfiður,“ segir Bryndís Ploder, stuðningsfulltrúi
í Öskjuhlíðarskóla og stuðningsforeldri 13 ára frænda síns, Sindra
Ploder sem er með Downs-heilkenni
og vott af einhverfu.

S

„Sindri kom fyrst til mín þriggja
ára og auðvitað mikil viðbrigði fyrir
hann að koma inn á heimili sem hann
þekkti lítið sem ekkert. Fyrstu tvær
næturnar stóð hann við útidyrnar
og grét, en við urðum að láta þetta
ganga því álag á foreldra hans og
eldri bróður var mikið og nauðsyn

ÚTSALA

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

Sýningareintök og útlitsgallað með miklum afslætti

Sjálfvirkar Saeco kaffivélar frá kr. 49.990

að sá eldri yrði ekki útundan öllum
stundum. Eftir þessa fyrstu helgi
var Sindri svo alltaf til í að koma
og fljótlega vildi hann ekkert frekar fara heim aftur, því honum finnst
voða gott að njóta einveru með mér,“
segir Bryndís sem fær Sindra til sín
eina helgi í mánuði.

Börn sem fæðast með Downsheilkenni fæðast gjarnan með
hjartagalla en Sindri er hreystin
uppmáluð. „Börn með Downs fylgja
oft kúrfunni framan af bernskunni en standa svo í stað fram á
FRAMHALD Á SÍÐU 4

ÖLL RAFTÆKI Í ELDHÚS
DAGAR OG ÞVOTTAHÚS Á ÚTSÖLU
SÍÐUSTU

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

Svigrúm til að leika sér,
slæpast og slappa af
þrótta-, tónlistar- og frístundatilboð sem standa börnunum okkar til
boða eru óteljandi. Þau geta spilað handbolta, fótbolta og körfubolta,
æft karate, sund og dans, lært á hljóðfæri og farið í leik- og myndlist.
Mörg hver leggja jafnvel stund á fleiri en eina grein og er dagskrá vikunnar oftar en ekki þétt skipuð. Þar vandast einmitt málið. Þó að ekki sé
hægt að kvarta yfir framboði þá eru mörg börn í meira en fullri vinnu
sé skólinn tekinn með. Flest íþróttafélög leggja upp með fjölmargar
æfingar í hverri viku strax í yngri flokkum og er engu líkara en að það
eigi að gera afreksmanneskju úr hverju einasta barni. Ef vilji er til þess
að leyfa barni að prófa fleiri en eina grein til að hjálpa því að finna sína
fjöl er varla tími til að gera nokkuð annað og eru jafnvel dæmi um að
heimanámið sitji á hakanum.
Svo ber stundum við á mínu heimili enda sonurinn í karate, breiki og
að læra á trompet. Hingað til hefur þetta gengið vonum framar. Hann
er ánægður í öllu og vill engu sleppa. Breikið er enda bara einu sinni
í viku, trompettímarnir flestir á skólatíma og karateæfingarnar hafa
lengst af verið tvisvar í viku. Hann var hins vegar nýlega hækkaður um
hóp og þá bættist aukaæfing við. Mér leist ekki á blikuna og bað um að
hann fengi svigrúm til að sleppa stöku æfingu og var því sem betur fer
vel tekið en þannig getur hann haldið áfram að iðka ólíkar greinar og á
lausa stund fyrir lærdóminn.
Við Íslendingar erum duglegir og setjum markið hátt. Við erum flest
með þétta dagskrá og fellur varla verk úr hendi. Það er okkur keppikefli
að börnin okkar nái langt og til þess leggjum við á okkur skutl á æfingar
hingað og þangað. En hvað varð um þá speki að vera bara með og hafa
gaman? Íþróttir og listir auðga líkama okkar og anda. En þurfa allir að
verða afreksmenn? Þurfum við öll að vera best, spila með meistaraflokki
eða vera í sinfóníuhljómsveit? Er ekki alveg jafn mikilvægt að vera liðtæk? Að geta glamrað á gítar í góðra vina hópi, að kunna að sparka í bolta
eða að vera liðug í leikfimi? Það þurfa ekki allir að vera aðal. Það þyrftu
hins vegar allir að hreyfa sig og listsköpun gerir flestum gott.
Þó að þeir sem bjóða tómstundastarf þurfi vissulega að gera kröfur
til iðkenda og styðja þá sem vilja ná langt þá þarf líka að skapa rúm
fyrir hina svo þeir flosni ekki upp þegar æfingarnar eru orðnar sex
í viku. Svo þurfum við foreldrar að vera vakandi fyrir því að ofgera
börnunum okkar ekki. Þau þurfa líka svigrúm til að leika sér, slæpast
og slappa af. Börn þurfa að fá að vera börn.

Í

Fjölskyldan

kemur út mánaðarlega með helgarblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn:
Vera Einarsdóttir Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Vilhelm Gunnarsson
Pennar: Sólveig Gísladóttir, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, Gunnþóra Gunnarsdóttir,
Júlía Margrét Alexandersdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar: Hlynur Þór
Steingrímsson hlynurs@365.is

LATIN
FITNESS

Nýjasta
æðið í
dag!

Nú þarftu ekki dansfélaga
til að læra að dansa!
4 vikna námskeið hefst 7. febrúar
Kennt á mán. og mið. kl. 19.30
Kennari: Eygló Karólína Ben.
ig
Skráðu þ a
ím
strax í s 0
0
5
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www.nordicaspa.is

Með forfeðrum sínum „Áhugi minn á ættfræði hefur stigmagnast sem kom mér á óvart því ég hélt að hann gæti ekki
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
aukist meir,“ segir Albert.

FORFEÐUR
saman í hring
Íslendingar hafa mikinn áhuga á ættfræði og áhuginn fer
aðeins vaxandi að sögn Alberts Eiríkssonar sem stofnaði
fyrirtækið Ættarhringur.is síðastliðið haust.
að kom mér ánægjulega á
óvart hversu margir Íslendingar hafa áhuga á ættfræði.
Ég hélt að það væri aðeins
eldra fólk en annað kom á daginn.
Ég held reyndar að Íslendingabók hafi hjálpað mikið til í þessum efnum,“ segir Albert Eiríksson. Hann stofnaði síðastliðið haust
fyrirtækið Ættarhringur.is þar sem
hann býr til stóra og smáa ættarhringi. Þar er einstaklingur í miðjunni og forfeðurnir koma í hring út
frá honum.
„Þessi hugmynd hefur gerjast
með mér í meira en áratug en ég
sá svona ættarhring fyrst fyrir
fimmtán árum,“ segir Albert
Eiríksson. Hann fór fljótlega að
búa til hringi fyrir sjálfan sig og
fjölskylduna. Þar sem nokkrar
vikur tekur að handskrifa stóran hring með 125 nöfnum var
ekki mikið vit í markaðssetningu.
„Síðan fór ég á frumkvöðlanámskeið hjá hugmyndahúsi háskólanna með þessa hugmynd. Mér
var bent á fínan grafískan hönnuð

Þ

á Akureyri sem hefur búið til
fyrir mig forrit og úr varð Ættarhringur.is,“ segir Albert sem
mælir sérstaklega með slíkum
frumkvöðlanámskeiðum því mjög
margar hugmyndir hafi þar orðið
að veruleika.
Hugmyndin að ættarhringnum
þróaðist í vinnsluferlinu. „Upphaflega átti aðeins að vera stór hringur en síðan ákváðum við að búa til
minni útgáfu þar sem langömmur
og langafar eru í ysta hring,“ segir
Albert en viðtökurnar hafa verið
frábærar að hans sögn. „Ég hef til
dæmis gert töluvert af hringum í
skírnargjafir sem er skemmtilegt
því oft er ég sá eini sem veit nafnið á barninu fyrir skírnardaginn
fyrir utan foreldrana,“ segir hann
glaðlega en Albert hefur einnig þróað hringi fyrir hjón sem
ætlaðir eru í brúðkaupsgjafir og
brúðkaupsafmæli.
Vinnan við hringina tekur
mislangan tíma. „Það fer eftir því
hve flóknar ættirnar eru. Stundum
er þetta mikil yfirlega,“ segir Albert

sem er með ættfræðiforritið Espólín til hliðsjónar, hefur aðgang að
Oddi Helgasyni ættfræðingi og fær
aðgang hjá fólki að Íslendingabók.
„Stundum eru vegir ættfræðinnar
órannsakanlegir og misræmi milli
grunna. Síðan eru sumir sem vilja
hafa kjörforeldra í stað blóðforeldra
í hringnum. Í mínu tilviki var langamma mín opinberlega Marteinsdóttir en almannarómur sagði hana
Björgólfsdóttur enda var hún öll í þá
ættina. Ég valdi þá leið að fara eftir
almannarómnum,“ segir Albert sem
finnst gaman að kynnast bæði lifandi og horfnu fólki í gegnum starfið. Þá ímyndar hann sér hagi þess út
frá því hvar það bjó og hvað það átti
af börnum. „Áhugi minn á ættfræði
hefur stigmagnast sem kom mér á
óvart því ég hélt að hann gæti ekki
aukist meir,“ segir Albert og hlær
innilega.
- sg

Tunglið, tunglið, taktu mig
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness og Stjörnufræðivefurinn bjóða upp á námskeið í stjörnufræðum og stjörnuskoðun. Sérstök námskeið fyrir áhugasama krakka um
stjörnunar eru einnig á dagskrá og verða næstu námskeið
haldin sunnudaginn 13. febrúar.
Námskeiðin fara fram í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi.
Þar hefur Stjörnuskoðunarfélagið aðsetur sitt og geymir
meðal annars stærsta stjörnusjónaukann á landinu.
Krakkanámskeiðin eru fyrir tvo aldurshópa, 6 til 9 ára
og 10 til 12 ára. Námskeið fyrir yngri hópinn stendur frá
10.30 til 13 en fyrir eldri hópinn frá klukkan 14 til 16.30 og
er boðið upp á hressingu um mitt námskeið. Eftir
námskeiðin, eða þegar veður leyfir, verður öllum boðið í
stjörnuskoðun. Krakkarnir geta mætt með eigin stjörnusjónauka og fengið leiðbeiningar um notkun þeirra.
Fyrir barn og eitt foreldri kostar 4.000 krónur á námskeiðið og er fimmtíu prósenta afsláttur fyrir
systkini. Nánar á heimasíðu félagsins: www.astro.is

-20%

Skenkur

Stækkanlegt hnotuborð

Breidd: 150cm
Verð:129.900,ÚTSÖLUVERÐ:

160(248)x100
Verð: 139.900,ÚTSÖLUVERÐ:

103.920,-

97.930,-

-30%

-20%

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

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

-30% 69.930,Sófaborð
Stærð: 120x60
Verð: 49.900,ÚTSÖLUVERÐ:

24.950,-

-20%

TV skenkur
í hnotu

-50%

Stærð: 50x50
Verð: 32.900,ÚTSÖLUVERÐ:

Breidd: 183cm
Verð: 99.900,ÚTSÖLUVERÐ:

16.450,-

79.920,-

ÚTSALAN
Í FULLUM GANGI
VERONICA
TUNGUSÓFI

20-50% AFSLÁTTUR
SWING
SÓFASETT

-25%

Stærð: 260x165
Verð: 236.000,ÚTSÖLUVERÐ:

-30%

3ja sæta
Stærð: 210cm
Verð: 149.000,ÚTSÖLUVERÐ:

177.000,-

104.300,2,5 sæta
Stærð: 180cm
Verð: 135.000,ÚTSÖLUVERÐ:

94.500,-30%

-25%

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

-30%

Stærð: 285x165
Verð: 245.000,ÚTSÖLUVERÐ:

183.750,-

118.930,-

PALMA 4ra sæta leðursófi

AIR tungusófi

-25%

-25%

-30%

RENO leðurstóll

VIOLA stóll

MOSS leðurstóll

Verð: 16.900,ÚTSÖLUVERÐ:

Verð: 18.900,ÚTSÖLUVERÐ:

Verð: 16.900,ÚTSÖLUVERÐ:

12.675,-

14.175,-

11.830,-

Stærð: 280cm
Verð: 237.000,ÚTSÖLUVERÐ:

165.900,-

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

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is
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samvera
gleði og hlýja ...

HESTAMANNAFÉLAGIÐ HÖRÐUR í Mosfellsbæ býður upp á reiðnámskeið
fyrir börn og ungmenni með fötlun. Um er að ræða fimm vikna námskeið í
reiðhöll Harðar. Það fyrsta hefst 14. febrúar en hið síðasta 25. mars. Kennslan
er í höndum reyndra leiðbeinenda með margra ára reynslu.

Gott að opna
hjarta sitt
María Rós Valgeirsdóttir tók móðurlausan dreng á viðkvæmum aldri að sér í sumardvöl og hefur verið honum
stuðningsmóðir allar götur síðan.
g var beðin um að taka strák
í sveit, þegar ég bjó austur
á Fjörðum og sá um félagsmiðstöð unglinga og aldraðra í Fjarðabyggð. Mér þótti það
lítið mál og í framhaldi kom Guðmundur, þá ellefu ára, til mín í
sumardvöl. Hann bjó hjá ömmu
sinni eftir að móðir hans dó árinu
áður og þurfti stuðning vegna
móðurmissisins,“ segir María Rós
sem í ársbyrjun 2008 fluttist til
Reykjavíkur þar sem hún starfar
á frístundaheimilinu Æskufelli í
Fellaskóla. Guðmundur býr enn á
Austfjörðum, nú á átjánda ári.
„Okkur Guðmundi kom strax
einstaklega vel saman. Fyrstu
fimm vikurnar í sveitinni vorum
við bara tvö og náðum að kynnast
vel,“ segir María en eftir sumardvölina fór Guðmundur þess á leit
við ömmu sína að fá að fara aftur
til Maríu og fjölskyldu hennar.
„Ég bar þá undir fjölskylduna
hvort hún vildi verða stuðningsfjölskylda fyrir þennan góða dreng
og það samþykktu allir. Ég gerði
henni jafnframt grein fyrir að
ekki væri unnt að hætta við á miðri
leið, ekki frekar en að ég hætti allt
í einu við að vera móðir barnanna
minna. Hlutverk stuðningsfjölskyldu væri því varanlegt og það
voru allir til í,“ segir María.
„Þótt Guðmundur fari nú af
barnsaldri verðum við alltaf
stuðningsfjölskylda hans. Hann er
í góðu sambandi við ættmenni sín
og á sín alvöru systkini, en lítur
líka á krakkana mína sem systkini sín. Eldri börnin eru tveimur og fjórum árum eldri og þau
urðu strax góðir vinir Guðmundar
og fagna komu hans. Eftir að við
fluttum suður kemur Guðmundur
til lengri dvalar í einu, en þegar
við bjuggum eystra kom hann aðra
hverja helgi og alltaf yfir sumartímann,“ segir María sem upplifir
stuðningsforeldrahlutverk sitt sem

É

Sannir vinir Bryndís og Sindri Ploder njóta hverrar stundar sem þau eiga saman.

FRAMHALD AF FORSÍÐU

unglingsár. Sindri er núna fyrst
að byrja að tala, en fram til þessa
höfum við talað saman tákn með
tali. Og þótt ekki gangi alltaf jafn
vel og hann vildi segja frá gefst
hann aldrei upp og fer þá bara aðrar
leiðir til að koma sínu til skila,“
segir Bryndís sem var einstæð
tveggja barna móðir þegar hún
tók Sindra fyrst að sér, en dætur
hennar eru uppkomnar í dag.
„Stelpurnar voru strax spenntar
að fá Sindra og natnar að leika við
hann og setja sig inn í hans rútínu.
Það var dásamlegt að fylgjast með
honum skapa sér rútínu heima hjá
okkur, en alltaf þegar hann kemur
setur hann töskuna sína og útiföt
á vísan stað og svo förum við út í
búð að kaupa fisk. Þá horfum við
alltaf á barnatímann saman þegar
við vöknum um helgar og bökum
gjarnan brauðbollur, og þá þarf að
leggja fallega á borð og kveikja á
kerti, en um kertið rukkar hann ef
vantar á borðið. Hann er því mikið
fyrir kósíheit og nýtur samverunnar til hins ítrasta, eins og ég sjálf,“
segir Bryndís og brosir blítt, en
þau Sindri eru miklir vinir og hann
örlátur á kossa og faðmlög.
„Að vera styrktarforeldri er

gaman og gefandi, um leið og það
er pínu erfitt. Ég hlakka alltaf til
stundanna með Sindra því hann
gefur svo mikið. Maður lærir svo
margt af fötluðum börnum og að
meta hvað maður hefur. Ég á tvær
yndislegar dætur og barnabarn,
en Sindri gefur svo margt sem þau
hin geta ekki, reynslu og innsýn
í hulinn heim sem maður annars
fær ekki skilið nema starfa með og
umgangast fatlaða. Og ég kvíði því
ef það verður sem nú er ráðgert,
að fatlaðir fari í almennan skóla.
Mega þeir ekki vera áfram með
sínum líkum í stað þess að eignast

aldrei vini, vera alltaf með aðstoðarmanneskju með sér og finna til
vanmáttar síns í venjulegum skóla?
Þarna finnst mér skorta á mannúð.
Sækjast sér um líkir og í Öskjuhlíðarskóla blómstra þau, eins og
Sindri sem elskar skólann sinn og
skólafélaga,“ segir Bryndís, sem
eftir tíu ára stuðning við Sindra
lítur á hann sem eigið barn. „Það
er eðlilegt að fólk sem vinnur náið
með börnum tengist þeim tilfinningaböndum. Þetta er yndisleg
skuldbinding og auðvitað þarf alltaf að vanda sig því það eru alvöru
manneskjur í húfi.“
- þlg

Hvað er stuðningsfjölskylda?
■ Stuðningsfjölskyldur taka á móti barni eða börnum til sólarhringsvistunar á heimili sínu til að styðja foreldra í uppeldishlutverki sínu, veita þeim hvíld og/eða styrkja stuðningsnet hlutaðeigandi barns. Ætíð er um tímabundinn stuðning að ræða.
■ Tveir hópar stuðningsfjölskyldna starfa samkvæmt lögum um
barnavernd, en þörfin er brýnust fyrir fötluð börn, börn með miklar
sérþarfir, svo sem ADHD og erfiðar félagslegar aðstæður.
■ Í dag eiga 288 reykvísk börn stuðningsfjölskyldu. Sífellt er unnið
að því að ráða fólk í þetta mikilvæga starf og alltaf leitað stuðnings.
■ Til að verða stuðningsfjölskylda fyllir viðkomandi fjölskylda út
umsókn um starfið. Barnavernd Reykjavíkur metur viðkomandi
fjölskyldu og þarf að skila inn læknisvottorði og sakavottorði.

EasyTone skórnir frá Reebok
eru komnir í Steinar Waage.
Hvernig vinna EasyTone?
Tækni byggð á jafnvægisboltum þar sem hreyfing á lofti býr til örlítið
ójafnvægi sem mótar og styrkir rass og læri í hverju skrefi.

Nánar á reebok.is
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Góð saman María Rós og Guðmundur Þórir Hafsteinsson í bílferð
á góðum degi, en samfundirnir eru
ætíð tilhlökkunarefni hjá báðum.
MYND ÚR EINKASAFNI

yndislega og ómetanlega reynslu.
„Það hafa allir gott af því að
opna hjarta sitt fyrir öðrum manneskjum og sýna þá ábyrgð að láta
sér þykja vænt um aðra. Það er
líka gott fyrir börn manns að taka
svo bindandi ábyrgð á stuðningi,
og ekki síst að gera sér grein fyrir
því hvað það þýðir. Þetta er því fín
æfing fyrir framtíðina og gerir
þau traustsins verð,“ segir María
sem hvetur aðra til að íhuga að
gerast styrktarforeldri.
„Ákvörðun verður þó alltaf að
vera í samvinnu við manns eigin
fjölskyldu og ef allir eru sáttir er
þetta hægt. Það passa ekki allir
saman og börn þurfa sjálf að vilja
koma. Því þarf alltaf að gefa börnum og stuðningsforeldrum aðlögunartíma því enginn skyldi taka
að sér barn sem hann nær ekki til.
Þessu þarf maður strax að gera
sér grein fyrir, því sé minnsti vafi
í huga manns ættu aðrir, sem ná til
barnsins, að njóta þess frekar.“
- þlg
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Sýningin Ljósmyndari Mývetninga – mannlífsljósmyndir
Bárðar Sigurðssonar frá upphafi 20. aldar verður opnuð í
Myndasal Þjóðminjasafns Íslands í dag klukkan 15. Á sama
tíma verður sýningin Stoppað í fat opnuð í Horni á 2. hæð, en
þar má sjá viðgerða hluti úr safneign.

Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór syngur fyrir land og þjóð ásamt því að þjálfa fótboltalið FH um helgar
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Kærastan á mig ein
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

H

elgarnar, eins og lífið
sjálft, hafa lítið breyst
eftir að frægðin bankaði upp á, utan hvað ég
vinn þegar aðrir skemmta sér og
stundum er leitt að geta ekki tekið
þátt í því sem vinirnir gera,“ upplýsir tónlistarmaðurinn Friðrik
Dór.
„Oftast syng ég á föstudagsog laugardagskvöldum, en er svo
ræstur á lappir snemma því á laugardögum klukkan 9 og sunnudögum í hádeginu þjálfa ég 7. flokk
karla í FH í fótbolta. Því fara þessi
tvö störf ekki sérlega vel saman
en mér finnst gaman að vakna
snemma,“ segir Friðrik, sem er
heitari en kraumandi hraun um
þessar mundir.
„Ég hef spilað víða um land og séð
að fólk skemmtir sér mismunandi

LAGERSALA
40-80% afsláttur

Lagersala Lín Design Malarhöfða 8

eftir landshlutum, en ólík stemning og fjölbreytileiki fólksins þykja
mér hressandi,“ segir Friðrik, sem
eftir þjálfarastarfið safnar kröftum heima við þar til hann stígur á
stokk um kvöldið.
„Ég er heimakær og finnst langbest að tsjilla yfir enska boltanum, bíómynd, FIFA- eða COD-leik
í PlayStation3, en helgarnar nýti
ég líka til að sinna vinum og ættingjum,“ segir Friðrik og útskýrir að hann hafi aldrei verið drjúgur í djamminu um helgar. „Mér
hefur aldrei þótt geggjað að fara
á skemmtistaði því ég höndla ekki
mannþröngina,“ segir Friðrik, sem
játar að finna orðið fyrir auknum
þunga frægðarinnar.
„Allt er það samt vinsamlegt og
gaman þegar fólk gefur sig á tal
við mig. Sjaldnast eru það djúpar

eða langar samræður, en meira
frasar úr lögunum mínum, eins
og „Keyrum þetta í gang“ og þá
svara ég með frasa á móti. Aðrir
vilja rifja upp fyrri kynni, eins og
að hafa hitt mig á flugvellinum í
Eyjum, og það er skemmtilegt þótt
ég muni sjaldnast eftir andlitinu,“
segir Friðrik hláturmildur.
„Ég hef húmor fyrir frægðinni
og stelpurnar, jújú, þær eru hressar og sækja að mér, en ég á mína
kærustu og er voða lítið að pæla í
atgangi stelpna.“
En er kærastan ekkert smeyk
um kærastann sinn í sviðsljósinu?
„Ef ég er úti á landi hringir
hún kannski oftar en þegar ég er
í bænum, en annars er hún bara
róleg. Ég held hún viti líka að hún
geti verið róleg því hún á mig ein.“
thordis@frettabladid.is

Sængurfatnaður, púðar
handklæði, löberar
borðdúkar, lök,
rúmteppi, barnavörur

u helgi!
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Tríó Vei heldur tónleika með finnska trommaranum Samuli á
Myrkum músíkdögum í Norræna húsinu á morgun. Tónleikar hans
eru samstarfsverkefni Norræna hússins og Myrkra músíkdaga. Allar
nánari upplýsingar á vefsíðu Norræna hússins, www.nordice.is.

Stór dansleikur
á Classic Rock
Ármúla 5 Laugardaginn 29/1
Með Rúnari Þór, Gylfa Ægis, Megasi
og hljómsveit

Húsið opnar kl. 22 – miðaverð 1000 kr.

Einn ævintýraleiðangur
Barnaleikrit sem áhorfendur taka fullan þátt í verður frumsýnt í hinu nýja leikhúsi, Norðurpólnum við
Sefgarða á Seltjarnarnesi í dag klukkan þrjú. Það ber nafn með rentu, Fjársjóðsleit með Ísgerði.
„Ég veit að krakkar sitja yfirleitt
á sætisbrúninni á leiksýningum
því þá langar svo mikið að taka
þátt. Því ákvað ég að skrifa leikrit
þar sem þeir gætu hreinlega verið
með,“ segir Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir leikkona. Hún er bæði höfundur og leiðangursstjóri í Fjársjóðsleit með Ísgerði, gagnvirku
leikriti sem sýnt verður í Norðurpólnum um helgar. Fyrsta sýning
er í dag klukkan þrjú og önnur á
morgun klukkan fimm.
„Þetta er ferðalag því við förum
úr einu rými í annað og fylgjum
landakorti. Við smjúgum undir
foss og ferðumst á töfrateppi,
þannig að þetta er heilmikið ævintýri. Leikhúsið er nefnilega gömul
verksmiðja og býður upp á mikla
möguleika,“ segir Ísgerður þegar
hún er spurð út í efni verksins og
er greinilega spennt. Hún kveðst
vera með einn leikara með sér,
Magnús Guðmundsson, sem komi
fram í mismunandi hlutverkum.
„Ég er með krökkunum allan tímann en Maggi leikur þrjá ólíka og
skemmtilega karaktera sem verða
á vegi okkar á leiðinni.“ Hún segir
líka foreldra og aðra fullorðna
áhorfendur taka þátt í leiðangrinum. „Það er bara eitt sem hinir
fullorðnu fá ekki að gera, það er
að fara á töfrateppið,“ segir hún
leyndardómsfull.
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„Börnin hafa óþrjótandi hugmyndaflug og í heimi þeirra er allt hægt,“ segir Ísgerður
Elva sem hér býr sig undir að leggja af stað í leiðangur með hugrökkum hópi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ísgerður Elfa gaf út barnaplötu í
fyrravor og kveðst í kjölfarið víða
hafa verið að skemmta börnum
á síðasta ári. „Þá leiddist mér að
vera ein á sviðinu svo ég fékk oft
krakka með mér. Þeir skemmtu sér
vel og því fannst mér upplagt að
fá í þannig stemningu í leikritið,“
segir hún og tekur fram að börnin
fái að stinga upp á ýmsum hlutum í
leikritinu. „Þau hafa svo óþrjótandi
hugmyndaflug og í heimi barna er
allt hægt. Eflaust eiga þau eftir

að koma okkur Magga í vandræði
einhvern tíma en þá verðum við að
bregðast við því og vera við öllu
búin. Það verður líka skemmtilegt
fyrir áhorfendur.“
Fjársjóðsleitin tekur um klukkutíma að sögn Ísgerðar Elfu sem
miðar við að hafa í kringum 40
börn á hverri sýningu. Hún telur
hana hæfa tveggja til tíu ára, eftir
smekk og ævintýraþrá og bendir á
að hægt sé að kaupa miða á www.
midi.is.
gun@frettabladid.is

Síðustu dagar útsölunnar

50%

afsláttur

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið mánudag til föstudag 10-18, laugardag 10-17
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SMOKY EYE
EFFECT
Augnskuggapenni sem er
tvískiptur. Liturinn með
breiðari endanum er settur á
augnlokið og síðan er liturinn
með oddmjóa endanum
settur yfir til að ná fram
“smoke” áferðinni. Nú er
leikur einn að gera “Smoky
Eye” förðun.
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Sölustaðir: Hagkaup Holtagörðum, Kringlunni, Skeifunni, Smáralind. Lyf og Heilsa: Austurveri, Eiðistorgi,
Glerártorgi, Hrísalundi, Hveragerði, Kringlunni, Vestmannaeyjum, Apótek Hafnarfjarðar, Árbæjarapótek, Garðs Apótek,
KS Sauðarkróki, Lyfjaval Bílaapótek, Lyfjaver Suðurlandsbraut, Nana Hólagarði, Rima Apótek og Urðarapótek.
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Leir í öðru
og nýju ljósi

laxdal.is

Leirsmiðja ætluð fjölskyldum
verður haldin í Ásmundarsafni í dag.

„Auðvitað erum við hálf galin að fara út í svona stórfyrirtæki en þar er jafnt á komið
með okkur,“ segir Michael Jón, hér með Alexöndru og undirleikaranum Risto Laur.

Rómantíkin á ferð
Hamraborgin í Hofi á Akureyri
mun á morgun óma af söngleikjatónlist í flutningi Alexöndru Chernyshovu, Michaels
Jóns Clarke og Risto Laur.
„Við Alexandra ætlum að skemmta
okkur konunglega og vonandi sjá
margir sér fært að koma í Hof og
skemmta sér með okkur,“ segir
Michael Jón þegar hann er spurður út í tónleikana í Hofi klukkan
fimm á morgun með Alexöndru
Chernyshovu. Þau ætla að flytja
sönglög og dúetta úr helstu rómantísku söngleikjunum frá síðustu
öld, frá Oklahoma til Óperudraugsins.
„Auðvitað erum við hálf galin
að fara út í svona stórfyrirtæki en
þar er jafnt á komið með okkur,“
segir Michael Jón. „Svo fáum við
einn orkubolta til viðbótar í liðið

með okkur, Risto Laur sem lenti
nýlega á Akureyri beint frá Eistlandi. Hann er ekki bara píanóleikari, heldur heil hljómsveit.“
Michael Jón er þekktur fyrir
flutning á söngleikjatónlist en
Alexandra segir það nýja reynslu
fyrir sig. „Ég hef meira verið í
óperutónlistinni fram að þessu en
finnst þetta mjög spennandi,“ segir
hún og tekur fram að þau Michael
Jón hafi sungið saman áður og þá
í óperu.
Söngfuglarnir eru að koma
frá því að skemmta heimilisfólki
Dvalarheimilisins Hlíðar þegar í
þá næst. Alexandra býr á Hofsósi
og hefur lagt á sig stíf ferðalög á
æfingar síðustu vikur, stundum í
misjöfnu veðri og erfiðri færð. „Ég
keyri bara rólega ef eitthvað er að
veðri en þegar svona stórviðburður er í aðsigi stoppar mig ekkert,“
segir hún.
- gun

Myndlistarmaðurinn Haraldur
Jónsson stjórnar leirsmiðju
í Ásmundarsafni í dag, sem
ætluð er fjölskyldum og er hún
ókeypis og öllum opin.
Leir hefur komið við sögu í
listsköpun Haraldar; síðast á
sýningunni Ný aðföng 20062010 á Kjarvalsstöðum þar sem
gaf að líta verk hans Blindnur,
leirform með lukt augu. Undir
leiðsögn Haraldar gefst þátttakendum í smiðjunni að vinna
með leir á óvenjulegan hátt.
Þess má geta að smiðjan er
sett upp í tengslum við tvær
sýningar í Ásmundarsafni,
Svefnljós, innsetningu Ráðhildar Ingadóttur í Kúlunni
og Hugsað í formum, sem
sýnir endurgerða vinnustofu
Ásmundar Sveinssonar.
Leirsmiðjan hefst í dag
klukkan 14.00.

Síung í 70 ár
MÖGNUÐ ÚTSALA
ALLT AÐ 60%
AFSLÁTTUR!
Á klassískum og
vönduðum kvenfatnaði frá þekktum
framleiðendum
6WPóMYmRS 
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Laugavegi 63 • s: 551 4422

Í smiðjunni verður unnið á óvenjulegan hátt með leir.
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Meiri Vísir.
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BÍLAR &
FARATÆKI
Þarftu að kaupa eða selja
bíl?

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

Citroen C4, árg. 2005, ekinn 80 þús.
Álfelg., heilsársdekk. 2 eig. S. 892
4656.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is
Subaru Forester NÝR! Nýskráður
07/2010, óekinn, sjálfskiptur. Frábært
verð aðeins 4.940.000kr. Bíllinn er á
staðnum hjá okkur og skipti eru skoðuð! Raðnúmer 131118. Sjá nánar á
www.stora .is eða í síma 586-1414.

MMC L-200 D/C 2,5 DTI skr.1/‘05
ek.58.þ.km, bsk, 38“ breyttur, skriðgír, aukatankur, tölvukubbur, ný dekk
ofl ofl V:3.500.þús Ýmis skipti ath.
Uppl. 461-2525 eða www.bilasalinn.
is raðnr.107363. Vantar bíla á skrá og
á staðinn.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Til sölu Ford Transid 280S árgerð 2006
ekinn 117 þús. Smá lakkskemmdir á
vinstri hlið, ný nagladekk undir, sumardekk fylgja. Hefur alltaf verið í léttflutningum. Hleðslurími er heilt að innan.
Verð 125000 þús. Öll skipti skoðuð.
Uppl. í síma 849 9552.

Toyota Avensis ‚05 og
Subary Legacy ‚05

Nissan Terrano árg. ‚97 ek. 158 þús. km.
Beinsk., leður, topplúga, upphækkaður.
S. 896 3044.

Innflutningur á notuðum
og nýjum bifreiðum frá
Þýskalandi og USA.
Opið frá 10 - 18 virka daga.

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, ryðlaus. 10-11 l/100. Tilboð
óskast. Uppl í s. 895 8840

Toyota Avensis sedan, ek. 89000,
beinsk, platínumgrár. v.1.750.000 (1,2
yfirtakanlegt). Subaru Legacy station, ek. 84000, sjsk, grár, 165hö, v.
1.890.000. Uppl. í síma 844 4615.

Toyota Land Crusier 120LX (35“) árg.
2008 Ekinn 36 þ.km, DÍSEl, sjálfskiptur. Verð 6.950.000. Uppl. í síma 858
3271.

Tilboð 990 þús.

Til sölu Suzuki Ignis árg. ‚05 ek. 101
þús. 4x4. Uppl. í s. 899 4275.
Jeep SRT-8 12/2007 ek. 48þ. DIABLO
breyttur vil setja uppí 4hb. íbúð. Ásett
5.4 mill. skoða skipti. S. 868 9646.

BMW 520 Dísel T E61 9/2007 Ek. 75
þ.km, leður, krókur. Raðnúmer: 100165.
Verð 5.800.000

Passat ‚98 vél 1,6 beinsk. ek. 165.000
km. N.sk. 06.11. V. 350.000 ISK. S.
865 2269.
Chevrolet Suburban 6,2 dísel árg.1985
(fornbíll) ek.186.þ.km ssk, 35“, Webasto
miðstöð, eldavél, ísskápur, aukarafkerfi,
nýlega uppt.700 skipting, ofl V:650.þús.
Uppl. 461-2525 eða www.bilasalinn.
is raðnr.107481. Vantar bíla á skrá og
á staðinn.

Bílasalinn.is
Viðjulundi 2, 600 Akureyri
Sími: 461 2525
http://www.bilasalinn.is

M.Benz E200 Kompressor, árg.10/2006,
ek. 71þús.km, sjálfsk, facelift, lúga, sæti
hálf leðruð, rafmagn, Mjög flottur og vel
búinn bíll, Ásett verð 4790þús.kr, áhv
3900þús.kr, 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

Tilboð 599 þús.

FORD EXPLORER XLT 4.0 Ár 12/06 Ekinn
68 þ.km, 7 Manna, Verð 3.380.000.
Raðnúmer : 100163

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Tilboð 499 þús.

Peugeot 307 XT, árg.‘05, ek. aðeins 38
þús. 1587 cc., 5 dyra, ssk. Allir bremsuklossar nýir. Lítið keyrður og vel með
farinn bíll. Engin skipti. Verð 1200 þús.
Uppl. í s. 660 8964.

Tilboð 199 þús.

Subaru Legacy Sedan Lux, árg. 2008,
græjur, filmur, leður, lúga, keyrður 53.000 km, ásett verð: 3.350.000
áhvílandi: 2.350.000, fæst á 750þús +
yfirtöku s:661-8669 Atli.

Ford Explorer árg. ‚97, 4.0, ssk., Uppl. í
s. 899 4275.

MMC Lancer árg. ‚94, 4x4. Uppl. í s.
899 4275.
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
4WD. Árger 2005, ekinn 95 þ.km Mjög
Snyrtilegur Bíll Tilboðsverð 1.990.000.
Rnr.152419

TOYOTA RAV4 LANGUR 2.0 Bensín,
3/2002, Akstur 75 þ.km, Sjálfskiptur,
Verð 1.460.000 Raðnúmer : 100171

Tilboð 1.099

Hyundai Getz árg. ‚07 ek. 67 þús. Uppl.
í s. 899 4275.

M.BENZ E E280 4MATIC. Árgerð 2001,
ekinn 87 þ.km Algjör Moli Sjálfskiptur.
Verð 2.390.000. Rnr.191688

Honda Civic ‚97, Bsk. ek. aðeins 111 þ.
ný tímareim, nýtt púst, bíll í toppstandi.
Verð 350 stðgr. Uppl. í s. 897 9750.

TOYOTA LAND CRUISER 90 GX 38“
Flott Eintak Árgerð 2000, ekinn 246
þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 2.390.000.
Rnr.143941

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Til sölu
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5PPLÕSINGAR  

VW Passat, Comfortline, FSI 2000cc,
árg. 2008, keyrður: 55.000km, reyklaus, filmur, 4x150w Alpine magnari,
4x330w Alpine hátalarar, 4x tweeterar, þrusugræjur með góðum DVD
spilara og tengi fyrir IPod. Ásett verð:
3.350.000, áhvílandi: 2.300.000, fæst á
750.000+yfirtöku. s: 661-8669 Atli.

Tilboð 1.499

Ford Econoline árg. ‚99, 5.4 bensin.
7 manna, ssk. Fallegur bíll. Uppl. í s.
899 4275.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík
Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

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

magnusson.is
Sími: 690 0887
www.magnusson.is

Bílar til sölu

TOYOTA COROLLA S/D. Árgerð 2003,
ekinn 150 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
890.000.- verð nú staðgreitt 690.000.
Rnr.203756

Suzuki Vitara árg. 2003 til sölu. 6 c.,
cruse control, lítið ekinn, endurryðvarinn, eyðir 8-9 lítrum innanbæjar. Góður
bíll. Bein sala. Uppl. í síma 898 0850
eða 899 6457.

BMW X3 10/2006 ek. 67þ. 2.0 Disel,
beinsk., leður, krókur, loftkæling, ný
heilsársdekk. V. 3.9m. ákv. 2.6m. S. 895
5664, Róbert.

LAND ROVER DISCOVERY 3 HSE G4
2.7 Dísel, Akstur 45 þ.km, 7 manna,
Webasto olíumiðstöð, Seljandi vill ekki
skipti, Verð 7.680.000. Raðnúmer :
100105

DODGE RAM 2500 QUAD 4X4 ST
LARAMIE 37“. 01/2007, ek 55 þ.km,
DIESEL, sjálfskiptur, slider í palli 37“
breyttur og jeppaskoðaður - búið að
skipta um krossa, spindla og stýrisstangir (setja alvöru) - ryðvarinn- 1 eigandi Verð 6.480.000. #281830 Bíllinn
er á staðnum á gamla verðinu!

Til sölu Austin Mini Cooper árg. ‚92 ek.
77 þús. Þarfnast lagfæringa. Uppl. í s.
899 4275.

Land Cruiser 90 árg‘98, 38‘‘ breyttur.
Læstur að framan og aftan. Tölvukubbur,
3‘‘ púst, kastara,dvd spilari,skjár, nýleg
dekk. V. 1.980 þús. Uppl í s. 893 5139

Mazda 6, árg. 2005, ekinn 71000 km,
verð 1850000.- Upplýsingar í síma 898
5991.

Ford Explorer Limited 8cyl, 3/2006 ek.
87þ. km, sumardekk og negld vetrardekk, dr.kr. Umboðsbíll, gott eintak,
einn eig. Uppl. í s. 896 8083.

Til sölu

Toyota Land Bruiser 200vx ek 37000km,
sk. 2013. Ný dekk 20“felgur, vindhlífar á
húddi og hurðum. húddmerki, krómlistar á hurðum, sóllúga og leiðsögukerfi, dráttarbeisli, filmur í gluggum,
ljóshlífar á framljósum. Ekkert áhvílandi
verð 13.2 millj. 2 ára aukaábyrgð. Uppl.
í s. 893 0411

Kia Rio árg‘01, 1,5. Ssk, ek. 99 þús.
Nýsk‘12, ný tímareim ofl. V. 420 þús.
Uppl í s. 849 5948

Tilboð 499 þús.

Til sölu Jeep Cherokee árg. ‚98 ek.
134 þús. mílur. Í topp standi. Uppl. í
s. 899 4275.

Chevrolet Subarban. 2001 model. upphækkaður 4 tommur 8 cyl bensin, um
16 litrar á hundrað. ásett 1.950.000
7728100

Golf Highline 1600, árg. 11.2002. km
165Þ. 5 g með flestöllu 18 álfelgur og
vetrardekk. verð 600Þ. uppl. í síma
864 0950.

VW Caddy SDi 2,0 disel, árg. 06. Ekinn
73þ. Topplúga. Gott eintak. Verð 1.190
þ. S: 893 3557

MMC Lancer Evolution IX árg. 2007
ek. 46 þús. Verð 2790. Uppl. í s. í 891
9944.

Mercedes Benz ML 350, árg. 2003 til
sölu. Beige leður, Bose hljóðkerfi, 10x
Airbag, dráttarkrókur, sérstaklega gott
dekur eintak sem er hlaðið aukabúnaði. Uppl. í síma 616 1616.
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Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Ráðgjafar á fyrirtækjasvið
Vinna með námi

Inkasso óskar eftir ráðgjöfum
á fyrirtækjasvið.

Rekstrarfélag Kringlunnar óskar eftir umsóknum frá aðilum 20 ára og eldri í ábyrgðarstarf sem er að myndast innan félagsins.
Um er að ræða hentugt starf fyrir skólafólk
þar sem vinnutíminn er milli kl. 14 og 19.

Í starﬁnu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Inkasso, samskipti við viðskiptavini,
greining og ráðgjöf um meðferð viðskiptakrafna, auk tilboðs- og samningagerðar.
Viðkomandi þarf að búa yﬁr söluhæﬁleikum,
frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti. Í starﬁnu
reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka
þátttöku í teymisvinnu.

Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum
störfum. Viðskiptafræðimenntun eða
sambærileg menntun er kostur en ekki
skilyrði. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir berist til Guðlaugs Magnússonar,
framkvæmdastjóra Inkasso, á netfangið
gudlaugur.magnusson@inkasso.is.

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2011

Umsóknir berist til Viðars J. Björnssonar á
netfangið vidar@kringlan.is fyrir miðvikudaginn 2. febrúar.
Starfsmaður þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Um Inkasso ehf.
Inkasso sérhæﬁr sig í reikningagerð og innheimtu krafna fyrir fyrirtæki og stofnanir. Inkasso
býður viðskiptavinum sínum að stýra innheimtuferlinu allt frá stofnun reiknings til löginnheimtu,
ef nauðsyn krefur. Inkasso tók til starfa vorið 2010 og hefur þegar vakið athygli fyrir tæknivædda
þjónustu sem getur minnkað álag viðskiptavina verulega og sparað þeim umtalsverðar fjárhæðir.

Sími 517 9000 | www.kringlan.is

INKASSO ehf | Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | Sími 520-4040 | www.inkasso.is

Borgun leitar að
öflugum hugbúnaðarsérfræðingi

Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.
Vegna aukinna umsvifa þurfum við að bæta við öflugum sérfræðingi í hugbúnaðarþróun.
Helstu verkefni:
Þróun vefja og vefþjónustulausna Borgunar
Þróun nýrra virðisaukandi tæknilausna
Þátttaka í mótun og framfylgni á tæknilegri framtíðarsýn
Þátttaka í innleiðingu aðkeyptra lausna
Rekstrarstuðningur

Borgun er framsækið fjármálafyrirtæki sem hefur sérhæft sig í öruggri
greiðslumiðlun í 30 ár. Starfseminni má skipta í þrjú meginsvið, Fyrirtækjasvið sem býður innlendum fyrirtækjum heildarþjónustu í færsluhirðingu,
Alþjóðasvið sem býður erlendum fyrirtækjum færsluhirðingarþjónustu
og Útgáfusvið sem annast þjónustu og ráðgjöf við alla banka, sparisjóði
og aðra kortaútgefendur vegna útgáfu greiðslukorta.

Menntun og hæfniskröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegu
Þekking á .Net forritun og gagnagrunnum
Reynsla af fjölbreyttu tækniumhverfi er æskileg
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði, sköpunarkraftur og frumkvæði í starfi

Nánari upplýsingar um störfin veitir:
Anna Rut Þráinsdóttir starfsmannastjóri, art@borgun.is – sími 560 1579
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið
á heimasíðu okkar, www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með
13. febrúar næstkomandi.

ÝidcX*'('/I\pbaXmb
Jd`,-'(-''nnn%Yfi^le%`j
AUÐVELDAR VIÐSKIPTI
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Sérfræðingur
IFS Ráðgjöf auglýsir laust starf við rekstur fjárstýringarkerfis og innleiðingu
þess hjá viðskiptavinum.

IFS er þjónustu- og ráðgjafarfyrirtæki á sviði
greininga og fjármála. Fjármálaþjónusta IFS
aðstoðar rekstraraðila í að auka öryggi, arðsemi
og hagkvæmni í fjármálastjórn sinni. IFS er í
samstarfi við alþjóðlegt fyrirtæki, SunGard, um
að veita rekstraraðilum aðgang að fjárstýringarkerfinu, AvantGard Integrity. Fjárstýringarkerfi
er notað til utanumhalds fjármálasamninga, útreikninga, skýrslugjafar og eftirlits. Einnig veitir
IFS þjónustu- og útvistunarsamninga þessu
tengdu.

Farskólinn

Kerfið veitir heildarsýn yfir fjármál fyrirtækja, s.s. stöðu fjármálasamninga og sjóðstreymi.
Stafið felur jafnframt í sér þátttöku í sölu- og kynningarstarfi, þróun lausna fyrir viðskiptavini
og þjálfun notenda. Áhugi á fjármálum og fjármálaafurðum er nauðsynlegur. Reynsla við
innleiðingu hugbúnaðarkerfa og skilningur á bókhaldi er æskilegur.
Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið háskólaprófi í viðskiptafræði, hagfræði eða tengdri
námsgrein.

b^ÂhiÂhbZccijcVg{CdgÂjgaVcY^kZhigV

Verkefnastjóri
;Vgh`a^cc" b^ÂhiÂ hbZccijcVg { CdgÂjgaVcY^ kZhigV h`Vg VÂ g{ÂV
i^a hc kZg`Z[cVhi_gV# K^Â`dbVcY^ ÄVg[ VÂ \ZiV ]V[^Â hig[ hZb [nghi#
HiVg[hhiÂkZg`Z[cVhi_gVZg{HVjÂ{g`g`^#

Nánari upplýsingar veitir Jón Ævar Pálmason í s. 533 4600. Einnig er að finna upplýsingar á
heimasíðu IFS, www.ifs.is

BZÂVa kZg`Z[cV Zgj/
Umsóknarfrestur er til 10. febrúar nk.
Umsóknir skulu sendar á netfangið ifs@ifs.is. Öllum umsóknum verður svarað.

C{bh"d\hiVg[hg{Â\_[i^aZ^chiV`a^c\Vd\{k^ccjhiÂjb
BVi{gVjc[¨gc^
Jbh_cbZÂ[_Vgc{b^]{h`aVcZbV
H`^ejaV\c^c\!jbh_cd\`ZcchaV{c{bh`Z^Âjb;Vgh`aVch
b^hccjgkZg`Z[c^hZbi^a[VaaV]kZg_jh^cc^

Staða afleysingalæknis
við Heilsugæsluna Efstaleiti

BZccijcVg" d\ ]¨[c^h`g[jg Zgj/
BZccijc{hk^Â^c{bh"d\hiVg[hg{Â\_V[VgZgh`^angÂ^
ÃZ``^c\{Vik^ccja[^{CdgÂjgaVcY^kZhigVZg`dhijg
@Zcchajgii^cY^Zg`dhijg
BZicVÂjg!{]j\^d\h_{a[hi¨Â^k^ccjWg\Âjb
?{`k¨Âc^!hkZ^\_VcaZ^`^d\a^ejgÂhVbh`^eijb
<diikVaY{haZch`jg¨Âjd\g^i^

Laus er til umsóknar starf afleysingalæknis við Heilsugæsluna Efstaleiti.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið til eins árs frá 1. mars 2011 eða eftir samkomulagi.
Starfið gæti mögulega hentað þeim sem áhuga hafa á sérnámi í heimilislækningum og vilja kynna sér hvort
heimilislækningar komi til greina sem framtíðarstarf.

Jbh`cVg[gZhijg Zg i^a [hijYV\h^ch &&# [ZWgVg
JeeaÅh^c\Vg\Z[jg7gncYhÃg{^chYii^g
hbV)**+%&%d\{WgncY^h5[Vgh`da^cc#^h

Auk hefðbundinna heimilislækninga fer fram á Heilsugæslunni Efstaleiti kennsla læknanema, kandidata og
sérnámslækna í heimilislækningum.

CdgÂjgaVcYkZhigVZgheZccVcY^kVa`dhijg

Krafist er að umsækjandi hafi almennt lækningaleyfi. Nauðsynlegt er að umsækjandi tali íslensku.

;Vgh`a^cc¶b^ÂhiÂhbZccijcVg{CdgÂjgaVcY^kZhigVhiVg[Vg{aajCdgÂjgaVcY^
kZhigV0[g{=giV[^gÂ^kZhig^i^aIgaaVh`V\VVjhig^#C{bhkZgZgj]ZahijÄiiWÅa^h"
`_gcjb{hk¨Â^cj#
HigWgdi^cc{iigV!\Â^gh`aVg![_aWgZniiÄ_cjhiVd\[aj\ibZcc^c\Vg"d\ÄgiiVa[
ZgjbZÂVaÄZhhhZb\Zg^gÄVÂ[Åh^aZ\iVÂWVd\hiVg[V{CdgÂjgaVcY^kZhigV#

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Gunnar Helgi Guðmundsson yfirlæknir Heilsugæslunnar Efstaleiti í síma
585 1800 eða á netfangi: gunnar.h.gudmundsson@heilsugaeslan.is.
Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf
sendist til starfsmannasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Álfabakka 16, 109 Reykjavík, á sérstökum
eyðublöðum sem þar fást, fyrir 13. febrúar n.k.
Sækja um starfið á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Spennandi starf
í ferðabransanum

Reykjavík 27. janúar 2011.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins • Álfabakka 16 • 109 Reykjavík • www.heilsugaeslan.is

Vegna aukinna umsvifa leitar Iceland Express
eftir starfskrafti í tekjustýringu og áætlanagerð.
Um er að ræða krefjandi starf hjá framsæknu
fyrirtæki með skemmtilegan starfsanda. Starfið
felur í sér náin samskipti við ferðaheildsala ásamt
verðstýringu og flestu því sem við kemur rekstri
flugfélags.

S TARFATORG.IS
Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Stofnun

Staður

Lögfræðingur
Ræstir
Spyrlar
Fulltrúi
Ritari seðlabankastjóra
Lyfjatæknir
Starfsmaður
Afleysingalæknir
Sérfræðingar

Ný tt
Fjármálaráðuneytið
Lögreglustjórinn höfuðborgarsv.
Hagstofa Íslands
HÍ, félagsvísindasvið
Seðlabanki Íslands
LSH, sjúkrahúsapótek H
LÍN
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Efnahags- og viðskiptaráðun.

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201101/061
201101/060
201101/059
201101/058
201101/057
201101/056
201101/055
201101/054
201101/053

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

sími: 511 1144

Hæfnis- og menntunarkröfur

Nr. á vef

• Háskólamenntun á sviði verkfræði,
viðskipta eða sambærilegt nám
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Vandvirkni, góð yfirsýn og sjálfstæði
í vinnubrögðum
• Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg
• Góð tölvukunnátta og reynsla af Excel
F í t o n / S Í A

Starf

Umsóknir sendist á job@icelandexpress.is fyrir
10. febrúar, merkt „Tekjustýring“.
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HJÚKRUNARFRÆÐINGUR SJÚKRALIÐI
MEÐ ÖLDRUNAR SÉRNÁM
Holtsbúð hjúkrunarheimili í Garðabæ óskar eftir hjúkrunarfræðing eða sjúkraliða með öldrunar sérnám til starfa
sem allra fyrst. Vaktavinna.
Upplýsingar gefur Vilborg Helgadóttir hjúkrunarforstjóri
Sími 535-2200 - GSM 864-0110
netfang: vilborga@holtsbud.is

Sérfræðingur óskast
í Greiningu Íslandsbanka

Hljóðvinnsla / Talsetning
Framleiðslufyrirtæki á sviði kvikmynda óskar eftir að
ráða öflugan einstakling í fullt starf eða sem verktaka.
Starfið felur í sér almenna hljóðvinnslu og talsetningu. Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu og
reynslu af protools.
Skilyrði er að viðkomandi sé reglusamur og geti
starfað sjáfstætt.
Vinsamlegast skilið inn umsóknum fyrir Sunnudaginn
6. febrúar á box@frett.is merkt: „Hljóðvinnsla-2901“

Greining Íslandsbanka stundar rannsóknir á sviði efnahagsmála og fjármála með það að markmiði
að þjónusta viðskiptavini bankans í fjárhagslegum ákvörðunum sínum.

Helstu verkefni:
Greina innlendan hlutabréfamarkað
Ráðleggingar um fjárfestingar, gerð verðmata,
afkomuspár, greinarskrif og kynningar um
hlutabréfamarkaðinn fyrir hópa fjárfesta og ráðgjafa
Samskipti við innlenda og erlenda fagfjárfesta

Hæfniskröfur:

Starfsmaður óskast til starfa á
skrifstofu Hótel Holts
Starfslýsing:
• Gjaldkerastörf og ýmis bankastörf
• Daglegur rekstur gjaldkera
• Viðskiptamannabókhald
• Uppgjör
Starfsreynsla æskileg. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.
Umsóknir sendist til hótelstjóra - eingi@holt.is
HÓTEL HOLT – WWW.HOLT.IS – BERGSTAÐASTRÆTI 37 – 10 RVK – TEL: 552-5700

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, eða starfsreynsla
Reynsla af ofangreindum verkefnum
Frumkvæði, metnaður og skipulagshæfni
Lipurð í mannlegum samskiptum
Öguð vinnubrögð til að fylgja eftir langtímaverkefnum
Reynsla af hópavinnu

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki
og fagfjárfesta. Hjá bankanum
starfa um 930 starfsmenn. Utan
Íslands byggir Íslandsbanki fyrst
og fremst á þeirri sérþekkingu og
viðskiptasamböndum sem bankinn
hefur í sjávarútvegi og jarðhita.
Íslandsbanki sækist eftir starfsfólki
sem býr yfir yfirburðaþekkingu og
reynslu, er jákvætt, faglegt og
framsýnt og leitar ávallt bestu
lausna fyrir viðskiptavini bankans.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, sími 440 4635,
netfang: ingolfur.bender@islandsbanki.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 8. febrúar
næstkomandi. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang:
sigrun.olafs@islandsbanki.is.
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STARFSMAÐUR

Starfskraftur í vændisathvarf Stígamóta

Í MARKAÐSDEILD

Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns
þekkingu á kynbundnu ofbeldi og vændi. Reynsla af verkefnisstjórnun mikilvæg. Verkefnið felst í að halda utanum
starfsemi væntanlegs vændisathvarfs Stígamóta. Um er að
ræða tilraunaverkefni í eitt ár með möguleika á framhaldi.

Leitum að einstaklingi til að vinna við umbrot og
hönnun í markaðsdeild Hagkaups.

Starfsemi Stígamóta byggir á krefjandi, gefandi og fjölbreyttri teymisvinnu. Samábyrgð, frumkvæði og traust eru
forsendur farsæls starfs með vandasöm mál. Í starfshópnum ríkir bæði áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er
að varðveita. Viðkomandi verður að hafa góða samskipta
og samstarfshæﬁleika. Nám í félagsráðgjöf, lögfræði,
kynjafræði, eða skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknarvert.

• Viðkomandi aðili þarf að hafa reynslu og kunnáttu á umbroti
bæklinga og myndvinnslu.
• Góð þekking á Adobe Photoshop, Adobe InDesign og Adobe
Illustrator er nauðsynleg.

Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverﬁsgötu 115, 105 R.
fyrir 28. febrúar. merktar „Starfsumsókn“
Öllum umsóknum verður svarað.

• Æskilegt er að umsækjandi sé eldri en 25 ára, reyklaus og
geti hafið störf sem fyrst.
Allar nánari upplýsingar veitir Arndís Arnarsdóttir í síma 563 5000.
Umsóknum skal skilað á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 5. febrúar.

SÖLUFULLTRÚI
Helstu verksvið:
• Sölumennska
• Ýmis tölvu- og skrifstofuvinna.
• Að halda verslun snyrtilegri m.a. með framsetningu vara.
• Heimsóknir til viðskiptavina, ráðgjöf og tilboðsgerð.
Hæfniskröfur:
• Góðir söluhæfileikar og útgeislun.
• Þekking á saumaskap.
• Tölvuþekking og þá sæmileg kunnátta í Office-hugbúnaði.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Áhugi á innanhússhönnun.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.

Radisson Blu Hótel Saga
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:
Vaktstjóri í veislueldhúsi

Þjónustustörf í veisludeild

Við óskum eftir að ráða faglærðan matreiðslumann í stöðu vaktstjóra veislueldhúss.

Við óskum eftir að ráða starfsmenn með
góða reynslu af þjónustustörfum í aukavinnu
í veisludeild.

Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er
15 daga í mánuði.
Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna
sjálfstæð vinnubrögð, vera stundvís og
samvinnufús.
Reynsla af vinnu í veislueldhúsi eða af
fjölbreyttum eldhússtörfum kostur.
Nánari upplýsingar gefur G. Kristinn Stefánsson
í síma 820-9919 eða á netfangið
kristinn.stefansson@radissonblu.com.
Umsóknir skulu berast fyrir 4. febrúar nk.
merktar „Veitingadeild“ á netfangið
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Aðallega er um að ræða kvöld- og helgarvinnu.
Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna
sjálfstæð vinnubrögð, vera stundvís og
samvinnufús.

Radisson BLU Hótel Saga er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu
þægindum, í einungis nokkurra mínútna göngufjarlægð frá hjarta

Við óskum eftir að ráða starfsmann með góða
reynslu af þjónustustörfum á Skrúði.

Reykjavíkur. Það er nútímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar

Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er
15 daga í mánuði frá kl. 11.00 - 23.00.

Radisson BLU Hótel Saga er hluti af Rezidor BLU sem rekur hátt í

Viðkomandi þarf að vera áhugasamur, sýna
sjálfstæð vinnubrögð, vera stundvís og
samvinnufús.

Ræstir
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

Nánari upplýsingar gefur Lovísa Grétarsdóttir
í síma 820-9920 eða á netfanginu
lovisa.gretarsdottir@radissonblu.com
Umsóknir skulu berast fyrir 4. febrúar nk.
merktar „Veitingadeild“ á netfangið
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi.

300 hótel í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. Hjá Hótel Sögu
starfa um 100 manns.

Nánari upplýsingar gefur Gunnar Kristjánsson
í síma 820-9923 eða á netfanginu
gunnar.kristjansson@radissonblu.com.
Umsóknir skulu berast fyrir 4. febrúar nk.
merktar „Veitingadeild“ á netfangið
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að
ráða sem fyrst starfsmann í ræstingar í 100% starf við þrif
á húsnæði lögreglunnar.

PIPAR/TBWA • SÍA • 110215

Þjónustustarf á veitingastaðnum
Skrúði

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar vinsamlegast
sendist á: hjortur@solar.is fyrir 7/2 n.k.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi hreint sakavottorð,
geti unnið sjálfstætt, búi yfir góðri samskiptahæfni og
þjónustulund, séu traustir og stundvísir.
Líkamleg hreysti, létt lund og jákvæðni eru mikilvægir
eiginleikar.
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Sækja skal um starfið á starfatorgi; -http://www.starfatorg.is
Starfshlutfall er 100%
Vinnutími er kl 08:00 -16:00.
Umsóknarfrestur er til og með 13.02. 2011.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst
með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

Umsóknir geta gilt sex mánuði frá lokum umsóknarfrests
ef starf losnar að nýju á þeim tíma.
Nánari upplýsingar veitir Benedikt H Benediktsson
bennihben@lrh.is – S. 444-1000
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

Fjölbreytt störf í boði
hjá Actavis á Íslandi

Deildarstjóri gæðaeftirlitsdeildar
Í tengslum við breytingar á skipulagi gæðasviðs verður gæðaeftirlitsdeild ein af fjórum deildum gæðasviðs Actavis hf. Megin hlutverk deildarinnar er að sinna
gæðaeftirliti með framleiðsluvörum Actavis á Íslandi. Mikil samskipti eru við aðrar deildir sviðsins sem og önnur svið Actavis á Íslandi og þá sérstaklega framleiðslu-,
vörustjórnunar- og þróunarsvið. Starfsmenn í gæðaeftirlitsdeild verða 36 og ber deildarstjóri ábyrgð á rekstri og starfsmannahaldi deildarinnar.
Helstu verkefni deildarinnar eru eftirfarandi:
r Samþykkt forskrifta og lotuskráa fyrir framleiðslu og rannsókn
r Rýni og samþykkt forskrifta og rannsóknarskráa fyrir pökkunarefni
r Sýnataka og utanumhald sýna
r Ábyrgð og umsjón á mikilvægum gæðaskjölum
r Mat á frávikum og utanmarkaniðurstöðum
r Gerð og viðhald skriflegra leiðbeininga
r Þjálfun starfsmanna
r Þátttaka í úttektum og í óreglubundnu eftirliti

Menntunar- og hæfniskröfur:
r Háskólamenntun á sviði raunvísinda
r Stjórnunarhæfileikar og haldgóð stjórnunarreynsla
r Reynsla og þekking á framleiðslu- og gæðaferlum
r Mjög góð samskiptahæfni
r Frumkvæði og sjálfstæði ásamt skipulögðum og öguðum
vinnubrögðum
r Árangursmiðað viðhorf, ferlahugsun og drifkraftur

Deildarstjóri skráningadeildar
Starf deildarstjóra skráningadeildar þróunarsviðs Actavis á Íslandi er laust til umsóknar. Hlutverk deildarinnar er að taka saman skráningargögn fyrir lyf þróuð
á Íslandi og fylgja slíkum skráningum eftir með því að svara athugasemdum lyfjayfirvalda og viðhalda skráningagögnum eftir að markaðsleyfi hefur fengist.
Deildarstjóri ber ábyrgð á faglegu starfi og starfsmannahaldi deildarinnar, en starfsmenn deildarinnar eru 18. Deildarstjóri er í miklum samskiptum við starfsfólk
Actavis bæði hérlendis og erlendis.
Helstu verkefni deildarinnar eru eftirfarandi:
r Samantekt skráningargagna fyrir ný lyf til markaðssetningar
r Svara athugasemdum og annmarkabréfum lyfjayfirvalda í Evrópu og víðar
r Viðhalda skráningargögnum eftir að markaðsleyfi hefur fengist
r Taka þátt í þróunarferlinu og tryggja að lyfin muni uppfylla viðeigandi
skráningarkröfur

Menntunar- og hæfniskröfur:
r Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, líf- eða raunvísinda
r Reynsla og þekking á lyfjaskráningum
r Stjórnunarhæfileikar og haldgóð stjórnunarreynsla
r Mjög góð samskiptahæfni
r Ákveðni, frumkvæði og þor, ásamt skipulögðum og
öguðum vinnubrögðum

Starfsmaður í móttöku Actavis á Íslandi
Actavis á Íslandi leitar að starfsmanni í móttöku fyrirtækisins að Dalshrauni 1 og Reykjavíkurvegi 76 – 78. Vinnutími er kl. 8-16 og það er kostur ef viðkomandi
getur hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
r Símavarsla fyrir innlend og erlend símtöl
r Móttaka viðskiptavina og gesta sem koma í móttökur
r Afgreiðsla hraðsendinga / pósts sem koma þarf úr húsi eða til skila innanhúss
r Móttaka og dreifing gagna innanhúss
r Aðstoð við veitingar í fundarherbergjum
r Aðstoð við flutning á gögnum fyrirtækisins
r Önnur tilfallandi verkefni

Við leitum að einstaklingi:
r með reynsla af sambærilegum störfum (kostur)
r með góða enskukunnáttu
r með almenna tölvukunnáttu
r með ríka þjónustulund og góða samkskiptahæfni

Sérfræðingur í kerfisgildingum
Starfið tilheyrir gæðastjórnunardeild Actavis hf. Megin hlutverk deildarinnar er að tryggja að viðeigandi gæðakerfi séu til staðar hjá Actavis á Íslandi og að þau
fullnægi þeim kröfum sem til þeirra eru gerðar. Starfið felur í sér talsverð samskipti við aðrar deildir Actavis á Íslandi. Starfsmenn gæðastjórnunardeildar eru 18.
Helstu verkefni:
r Gildingar á tækjum og tölvukerfum
r Yfirlestur og samþykkt gagna tengdum kerfisgildingum
r Skráning í gagnagrunna og yfirlestur og samþykki á skjölum
r Svara fyrirspurnum
r Þátttaka í gerð áhættumata
r Viðhald og gerð skriflegra leiðbeininga
r Þátttaka í úrbótaverkefnum

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 6. febrúar nk.
Actavis Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is

Við leitum að einstaklingi:
r með tæknimenntun eða menntun á sviði raunvísinda
r með góða ensku- og tölvukunnáttu
r sem tileinkar sér hratt ný vinnubrögð og þekkingu
r sem sýnir nákvæm og öguð vinnubrögð
r sem sýnir frumkvæði og getur unnið sjálfstætt
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Löggildur endurskoðandi óskast
Starfið felst í uppgjörum, skattskilum og vinnu við endurskoðun og
reikningsskil félaga. Hlutastarf og vinnutími er sveigjanlegur.
Hæfniskröfur
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð kunnátta í Navision og TOK

Sólheimar óska eftir að ráða þroskaþjálfa

Umsóknir skulu sendast á box@frett.is
Umsóknarfrestur er til 11. febrúar.

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi sem hefur
áhuga á að starfa í einstöku samfélagi.
Unnið er samfleytt í sjö daga á móti sjö frídögum. Í starfinu felst dagleg
þjónusta á heimilissviði.
Próf í þroskaþjálfun er skilyrði fyrir ráðningu.
Umsóknir skulu berast eigi síðar en 10. febrúar 2011 til Guðrúnar Jónu
Kristjánsdóttur forstöðumanns heimilissviðs Sólheima:
runajona@solheimar.is.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Jóna í síma 480-4414.

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 80 ár. Í byggðarhverfinu Sólheimum búa og starfa um
100 manns. Rekin er fjölþætt atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi, bakaríi, matvinnslu og
gistiheimili. Á staðnum eru sex mismunandi listasmiðjur, leirgerð, kertagerð,vefstofa, jurtastofa og smíðastofa.
Menningarstafssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, sýningarsalir, höggmyndagarður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið
Sesseljuhús og íþróttaleikhús.

TrackWell vantar
góða forritara

BLIKKSMIÐUR
Límtré Vírnet í Borgarnesi óskar eftir að ráða blikksmið
eða mann vanan blikksmiðjuvinnu. Um framtíðarstarf er
að ræða. Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2011.
Verkefni í blikksmiðjunni eru fjölbreytt, bæði í nýsmíði
og viðhaldsvinnu, hvort heldur sem er innan fyrirtækisins
eða úti hjá viðskiptavinum.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn í síma 412 5302
eða alli@limtrevirnet.is.

Frábært starfsfólk
óskast í fullt starf
og hlutastarf
Hefur þú:
t
t
t
t

brennandi áhuga á barnatengdum vörum?
reynslu af sölu og þjónustu?
náð 25 ára aldri?
áhuga á að vinna á skemmtilegum
og líflegum vinnustað?
Umsóknum með ferilskrá skal skila inn
fyrir 4. febrúar á netfangið fifa@fifa.is

Vegna aukinna umsvifa erlendis leitum við að metnaðarfullum forriturum
fyrir krefjandi og skemmtileg verkefni við þróun rauntímakerfa og vefviðmóta.
Unnið er í hópum eftir Agile-aðferðafræði með beitingu Lean, Kanban og
Scrum. Við sækjumst eftir fólki með menntun á sviði tölvunar- eða verkfræði
og starfsreynsla í hugbúnaðargerð er kostur.
TrackWell hefur frá stofnun, árið 1996, sérhæft sig í hugbúnaðargerð og eigin
vöruþróun. Meginþjónusta fyrirtækisins kallast ;YHJR>LSS-VYóHZ[ûYPUN.
Hugtakið forðastýring stendur fyrir kerﬁ sem innifela verkferla til þess að hafa
eftirlit með og stýra notkun forða: É/]LYLYHóNLYHO]HómO]LYQ\T[xTH
O]HYVNO]LYUPN&¸ Vörulínur TrackWell Forðastýringar eru TrackWell Floti,
TrackWell Tímon, TrackWell VMS og TrackWell SeaData; hver með sína áherslu
á lausnir sem henta mismunandi atvinnugreinum. Metnaður starfsmanna
TrackWell er að fyrirtækið standi fyrir áreiðanleika, nýsköpun og getu.

Upplýsingar um starfið
veitir Tinna Jóhannsdóttir
í síma 616-6096
Fífa er fjölskyldufyrirtæki sem kappkostar
við að veita góða og persónulega þjónustu.
Fífa er með yfir 30 ára reynslu í sölu á öllum sem viðkemur
börnum. Við erum umboðsaðili fyrir frábær vörumerki eins
og Brio, Simo, Carena, Maxi-Cosi, Quinny, Baby Björn,
Stokke og fleiri heimsþekkt gæðamerki.

Allt fyrir börnin

Nánari upplýsingar má fá á heimasíðunni ^^^[YHJR^LSSJVTeða hjá
TrackWell í síma. Umsóknir skulu sendast á QVI'[YHJR^LSSJVT eða
á skrifstofu félagsins fyrir 14. febrúar.

FÍFA (Húsgagnahöllinni) – Sími 552 2522 – www.fifa.is

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR 29. janúar 2011

7

HÁRGREIÐSLUMEISTARA EÐA
SVEIN VANTAR Í VINNU.
Stólaleiga kemur til greina.
Umsóknir sendist á hh12@internet.is

Fasteignasala

Sölumaður- leigumiðlari
Fasteignasala sem hefur mikil umsvif í fasteigna- og
leigumiðlun auglýsir eftir starfsmanni sem hefur
víðtæka reynslu af sölu- og leigumiðlun fasteigna,
bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis.
Góð föst laun í boði. Æskilegt væri að viðkomandi
hefði löggildingu til starfans.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf umsækjenda berist á netfangið: box@frett.is
merkt „Sölumaður“ fyrir 7. febrúar nk.

Drómi hf er eignarhaldsfélag SPRON sem stofnað var samkvæmt ákvörðun
Fjármálaeftirlitsins og tók við öllum eignum og tryggingaréttindum SPRON.
Hjá félaginu starfa 40 manns.

Lánafulltrúi
Drómi hf. óskar eftir að ráða lánafulltrúa til starfa.

Umsóknarfrestur er til og
með 10. febrúar nk.

Helstu verkefni:
•
•
•
•

Nánari upplýsingar veitir:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Þjónusta við viðskiptavini vegna útlána
Vinnsla erinda fyrir lánanefnd
Skjalagerð
Greiðslumat

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Háskólapróf í viðskiptafræði æskilegt
• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð í
mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Starfsmaður óskast í hluta- eða
fullt starf á skammtímavistun fyrir
fötluð ungmenni í Hafnarﬁrði.
Um framtíðarstarf í vaktavinnu er að ræða.
Starfssvið
• Aðstoða þjónustunotendur við athafnir daglegs lífs með
tilliti til fötlunar hvers og eins
• Efla félagshæfni þjónustunotenda og stuðla að
þátttöku í tómstundum
• Hvetja þjónustunotendur til útivistar og hreyfingar
• Undirbúningur fyrir sjálfstæða búsetu.
• Almenn heimilisstörf
Menntunar og hæfniskröfur
• Reynsla af starfi með fötluðum er kostur
• Háskólamenntun á sviði fötlunarfræða eða sambærilegt
nám er æskilegt en ekki nauðsynlegt
• Góðir samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Metnaður til að ná árangri í starfi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags
Hafnarfjarðar og launanefndar sveitarfélaga.
Upplýsingar um starfið gefur Birgir Freyr Birgisson forstöðumaður í síma 565-2545 / 664-5799.
Umsóknum skal skila rafrænt ásamt ferilskrá á netfangið
birgirb@hafnarfjordur.is fyrir 7.febrúar 2011. Öllum umsóknum verður svarað.

VSÓ Ráðgjöf er stofnað 1958 og hjá fyrirtækinu
starfa nú um 50 manns. VSÓ Ráðgjöf veitir
viðskiptavinum sínum alhliða verkfræðiráðgjöf með
það að markmiði að tryggja þeim hagkvæmustu
lausnir í hverju verkefni sem skila þeim raunverulegum árangri og forskoti á sínu sviði.

VSÓ Ráðgjöf hefur byggt upp gæðakerfi sem
fengið hefur vottun skv. ÍST EN ISO 9001:2008 og
tekur kerfið á öllum þáttum í starfsemi fyrirtækisins.
Ennfremur hefur VSÓ Ráðgjöf sett upp og fengið
vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. ÍST EN ISO
14001:2004. Sjá nánar á www.vso.is

Burðarvirkjahönnuður
Vegna aukinna verkefna óskar VSÓ Ráðgjöf eftir að
ráða burðarvirkjahönnuð.
Menntun og hæfniskröfur:
• 3 - 5 ára reynsla af hönnunarstörfum er skilyrði
• Reynsla af notkun forritanna SAP, SAFE og ETAPS
er skilyrði
• Þekking á BIM (Revit) er æskileg
• Æskilegt er að umsækjandi hafi M.Sc. menntun í
burðarvirkja- og jarðskjálftahönnun
• Gott vald á norsku, dönsku eða sænsku er æskileg
• Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfni og
geta unnið sjálfstætt

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 13. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Ritari seðlabankastjóra
Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingi með þekkingu,
frumkvæði og áhuga á að starfa sem ritari seðlabankastjóra. Í boði er spennandi
starf með fjölbreytilegum viðfangsefnum og möguleika á frekari þróun í starfi.

Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

Í starfinu felst að aðstoða seðlabankastjóra í daglegum
störfum og við úrlausn verkefna. Þar með telst m.a. að
hafa umsjón með skipulagðri dagskrá hans og eftirlit með
úrlausn erinda sem honum berast. Einnig að hafa umsjón
með skjalamálum seðlabankastjóra og hafa með höndum
eftirfylgni verkefna sem hann hefur úthlutað. Starfinu fylgir
móttaka gesta og fjölbreytt samskipti við innlenda sem
erlenda aðila ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi háskólapróf, eða
sambærilega menntun, og starfsreynslu sem nýtist í starfi
ásamt mjög góðri kunnáttu í íslensku og ensku auk þess
sem færni í einu Norðurlandamáli er kostur. Umsækjandi
þarf að hafa góða skipulagshæfileika og yfirsýn auk færni
í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veita:
Sturla Jóhann Hreinsson
sturla@hagvangur.is
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 13. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Iðjuþjálfi óskast
Grund óskar eftir að ráða iðjuþjálfa í 60% starf
sem er hugmyndaríkur og jákvæður í samskiptum.
Allar nánari upplýsingar veitir Katla Kristvinsdóttir
yfiriðjuþjálfi Grundar í síma 5306194 eða 5306100.
Einnig er hægt að nálgast frekari upplýsingar með
því að senda tölvupóst á katla@grund.is. Hægt er að
sækja um starfið á www.grund.is
Á Grund búa 200 heimilismenn þar sem trúnaður, traust og umhyggja
eru höfð að leiðarljósi í samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda,
sjálfstæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Hjúkrunarfræðingar óskast
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og
yngri einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan
sólarhringinn.
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa frá og með
1. mars næstkomandi.
Um er að ræða 40 – 80% starfshlutfall eða eftir
samkomulagi. Einnig óskum við eftir hjúkrunarnemum til sumarafleysinga.
Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri
Jónbjörg Sigurjónsdóttir í síma 510-2101 /
898-5207. jonbjorg@skogar.is

„Ég vissi ekki að Roger Moore
væri hræddur við byssur
fyrr en ég talaði við hann“
Linda Blöndal - Fréttamaður RÚV tók viðtal
við Roger Moore þegar hann var staddur hér á landi
á vegum Unicef.

LEITUM AÐ ÆVINTÝRAMÖNNUM OG KONUM
Fréttastofa RÚV leitar að öflugu sumarafleysingafólki til að afla og miðla
áhugaverðum fréttum – á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni
– í útvarpi, sjónvarpi og á www.ruv.is .
Í boði eru nokkrar stöður í afleysingum. Möguleikar geta skapast á störfum til framtíðar.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem vilja grafa djúpt í málefni líðandi stundar og
miðla fréttum og fréttaskýringum í gegnum miðlana okkar. Við gerum kröfu um hæfni til að
vinna í hópi, samskiptahæfileika, góða framsögn og ritfærni og frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum. Við bjóðum upp á kraftmikið, skapandi og metnaðarfullt umhverfi þar sem
fjölbreyttur hópur fréttafólks með mikla reynslu og þekkingu starfar.
Við leggjum áherslu á að endurspegla samfélagið sem við búum í og þess vegna hvetjum við
konur jafnt sem karla til að sækja um.
Nánari upplýsingar veita Óðinn Jónsson fréttastjóri í síma 515-3000 eða tölvupósti odinnj@ruv.is
og Berglind G. Bergþórsdóttir mannauðsstjóri í síma 515-3000 eða tölvupósti berglindb@ruv.is.
Umsóknir berist í síðasta lagi 14. febrúar nk. á netfangið starfsumsoknir@ruv.is, merktar
„Umsókn um sumarafleysingastarf á fréttastofu“.

LAUGARDAGUR 29. janúar 2011

5

Forstöðumaður

=G6;C>HI6=6;C6G;>GÁ>

skjalasafns
Háskóla Íslands

KZg`hi_g^WdgÂhVa

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns
skjalasafns Háskólans.

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2011.

ÏWdÂ^Zga[aZ\ihiVg[hZb`gZ[hi]¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb#Ì
=gV[c^hij Zg [_abZcci d\ a[aZ\i hVb[aV\ ]Z^b^a^hbVccV d\ hiVg[h"
[a`h#6aahZgjWVgjb(%%ZchiVg[h[a`jb(%%bVcch#Ì]kZg_jb
YZ\^ZgWdgÂhVajg^ccÄiihZi^ccd\WdgÂVÄVgd[in[^g'%%bVcch#

PIPA
P R\TBWA
W t SÍA t 110140

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

HiVÂVkZg`hi_gVWdgÂhVa=gV[c^hijZgaVjhi^ajbh`cVg

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

=¨[c^h`g[jg/

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

JbZgVÂg¨ÂV&%%hiVg[

 A^ejgÂbVccaZ\jbhVbh`^eijb

HiVÂVcaVjh[g{&#Vega#

 ;gVbiV`hZb^d\[gjb`k¨Â^

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&*#[ZWgVg

 H`^ejaV\h]¨[^aZ^`Vg
 H_{a[hi¨Â^k^ccjWg\Âjb
 GZnchaVV[hi_gcjc

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

 IakjÄZ``^c\

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg/
lll#]gV[c^hiV#^h BV\chBVg\Z^ghhdc!n[^gbVÂjgZaY]hh!
Hb^/*-*.*()d\bV\cjh#bVg\Z^ghhdc5]gV[c^hiV#^h

“Ég var náttúrulega
dauðhræddur við
svona stórt dýr”

Rúnar Snær Reynisson - Fréttamaður RÚV á Egilsstöðum
í leiðangri þar sem hreindýrstarfi var bjargað eftir að hafa
flækst í girðingu.

LEITUM AÐ ÆVINTÝRAMANNI EÐA KONU
Fréttastofa RÚV leitar að fjölhæfum einstaklingi til að sinna starfi frétta- og
myndatökumanns, með aðsetur á Norðurlandi. Starfið felur í sér öflun, skrif og
flutning frétta og fréttaskýringa fyrir fréttatíma útvarps og sjónvarps, Landann
og vefinn, sem og myndatöku og klippingu.
Áskilin er háskólamenntun og reynsla af blaða- og fréttamennsku. Æskilegt er að umsækjendur
hafi einhverja reynslu eða þekkingu af myndatökum og vefvinnslu, hafi hæfni í framkomu, góða
framsögn og ritfærni. Einnig eru gerðar kröfur um frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og
hæfni í mannlegum samskiptum.
Nánari upplýsingar veita Óðinn Jónsson fréttastjóri í síma 515-3000 eða tölvupósti odinn@ruv.is
og Berglind G. Bergþórsdóttir mannauðsstjóri í síma 515-3105 eða tölvupósti berglindb@ruv.is.
Umsóknir berist í síðasta lagi 14. febrúar nk. á netfangið starfsumsoknir@ruv.is, merktar
„Umsókn um starf frétta- og myndatökumanns“.
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Námskeið

Auglýsing um
Framkvæmdasjóð aldraðra
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra auglýsir eftir umsóknum um framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra
fyrir árið 2011. Umsóknarfrestur er til 12. febrúar
2011. Hlutverk Framkvæmdasjóðs aldraðra er að
stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu um
allt land.
Sjóðurinn starfar samkvæmt lögum um málefni
aldraðra nr. 125/1999 og reglugerð nr. 1/2011. Samstarfsnefnd um málefni aldraðra fer með stjórn
sjóðsins og gerir tillögur til velferðarráðherra um úthlutun úr honum.
Heimilt er að veita framlag úr Framkvæmdasjóði
aldraðra til eftirtalinna verkefna.
1. Bygginga þjónustumiðstöðva aldraðra og
dagvista.
2. Bygginga dvalarheimila og sambýla.
3. Bygginga hjúkrunarheimila eða hjúkrunarrýma á
öldrunarstofnunum.
4. Til nauðsynlegra endurbóta og breytinga á
húsnæði stofnana sbr. lið 1-3.
5. Annarra verkefna sem stuðla að uppbyggingu
öldrunarþjónustu.

WWWVINNUEFTIRLITIS

!$2 2¡44).$)
'ILDA MA ¹ %VRËPSKA EFNAHAGSSV¾ÈINU
&YRIRHUGAÈ ER AÈ HALDA EFTIRFARANDI N¹MSKEIÈ Å
2EYKJAVÅK EF N¾G Ö¹TTTAKA F¾ST FYRIR Ö¹ ER ÎÈLAST
VILJA RÁTTINDI TIL AÈ ÚYTJA H¾TTULEGAN FARM ¹ ¥SLANDI
OG ANNARS STAÈAR ¹ EVRËPSKA EFNAHAGSSV¾ÈINU
&LUTNINGUR ¹ STYKKJAVÎRU GRUNNN¹MSKEIÈ 
 p  FEBRÒAR 
&LUTNINGUR Å¹ TÎNKUM
 p  FEBRÒAR 
&LUTNINGUR ¹ SPRENGIÙMUM FARMI
 FEBRÒAR 
3KILYRÈI FYRIR Ö¹TTTÎKU ¹ N¹MSKEIÈUNUM UM ÚUTNING
Å¹ TÎNKUM OGEÈA ¹ SPRENGIÙMUM FARMI ER AÈ VIÈ
KOMANDI HAÙ SETIÈ N¹MSKEIÈ UM ÚUTNING ¹ STYKKJA
VÎRU GRUNNN¹MSKEIÈ OG STAÈIST PRËF Å LOK ÖESS
.¹MSKEIÈIN VERÈA HALDIN Å HÒSN¾ÈI ®KUKENNARAFÁLAGS
¥SLANDS Å -JËDD OG HEFJAST ALLA DAGANA KL 
'REIÈA SKAL Ö¹TTTÎKUGJALD Å SÅÈASTA LAGI MIÈVIKUDAGINN
 FEBRÒAR 
3KR¹NING OG N¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 6INNU
EFTIRLITSINS "ÅLDSHÎFÈA  2EYKJAVÅK SÅMI  

Við ákvörðun um úthlutun verður höfð hliðsjón af
stefnu velferðarráðherra í öldrunarmálum einkum
varðandi fækkun fjölbýla á hjúkrunarheimilum.
Skilyrði fyrir framlögum til byggingaframkvæmda,
nauðsynlegra endurbóta og breytinga á húsnæði er
að framkvæmdir taki mið af viðmiðum velferðarráðuneytis um skipulag hjúkrunarheimila.
Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2011. Umsóknum
skal skila til velferðarráðuneytisins, Hafnarhúsinu v/
Tryggvagötu, 150 Reykjavík, á eyðublöðum sem þar
fást. Eyðublöðin má einnig nálgast á vef ráðuneytisins: velferdarraduneyti.is
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra

HVOR HLUTI ÖARF AÈ HAFA AMK  p  HERBERGI
%LDHÒS STËRAR STOFUR EÈA AÈGENGI AÈ
FUNDARSAL NAUÈSYNLEGT
,ANGTÅMALEIGA
6INSAMLEGAST HAÙÈ SAMBAND Å SÅMA 
EÈA SKRIÙÈ ¹ STIGAMOT STIGAMOTIS

!UGLÕSING UM DEILISKIPULAG ¹ 3ELTJARNARNESI
"¾JARSTJËRN 3ELTJARNARNESS AUGLÕSIR HÁR MEÈ SAMKV¾MT SAMÖYKKT
B¾JARSTJËRNAR  DESEMBER  AÈ NÕJU TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI
,AMBASTAÈAHVERFIS SKV  MGR  GR OG SBR M¹LSMEÈFERÈ  MGR
 GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR 
3KIPULAGSSV¾ÈIÈ SEM NEFNT ER EFTIR B¾NUM ,AMBASTÎÈUM
AFMARKAST AF 3KERJABRAUT .ESVEGI B¾JARMÎRKUM AÈ 2EYKJA
VÅK OG AÈ SJË EINS OG SÕNT ER ¹ DEILISKIPULAGSUPPDR¾TTI
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "ËKASAFNI 3ELTJARNARNESS VIÈ
%IÈISTORG FR¹ OG MEÈ  JANÒAR TIL  MARS  4ILLÎGURNAR
VERÈA EINNIG TIL SÕNIS ¹ HEIMASÅÈU 3ELTJARNARNESS WWW
SELTJARNARNESIS
3AMKV¾MT ¹BENDINGU 3KIPULAGSSTOFNUNAR ER TILLAGAN AUGLÕST
AFTUR VEGNA BREYTINGA FR¹ FYRRI TILLÎGU Å FRAMHALDI AF INNSEND
UM ATHUGASEMDUM 9FIRLIT BREYTINGA ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU
B¾JARINS
¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEFINN KOSTUR
¹ AÈ GERA ATHUGA SEMDIR VIÈ TILLÎGURNAR 3KRIFLEGUM ATHUGA
SEMDUM EF EINHVERJAR ERU SKAL SKILAÈ ¹ B¾JARSKRIFSTOFU
3ELTJARNARNESS !USTURSTRÎND  EIGI SÅÈAR EN  MARS 
6AKIN ER ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ FRESTUR TIL ATHUGASEMDA HEFUR VERIÈ
LENGDUR FR¹ FYRRI AUGLÕSINGU
(VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA INNAN
ÖESSA FRESTS TELST VERA HENNI SAMÖYKKUR
3KIPULAGSSTJËRI 3ELTJARNARNESB¾JAR

Styrkir

Útboð

 p ²TBOÈ ¹ G¾ÈAM¾LINGUM
BRÁFAPËSTÖJËNUSTU ¥SLANDSPËSTS
2ÅKISKAUP FYRIR HÎND ¥SLANDSPËSTS ËSKA EFTIR TILBOÈUM Å G¾ÈAM¾L
INGAR ¹ BRÁFAPËSTÖJËNUSTU FYRIR ¥SLANDSPËST
4IL AÈ KANNA FRAMMISTÎÈU SÅNA Å DREIFINGU BRÁFA MILLI AÈILA INNANLANDS
HEFUR ¥SLANDSPËSTUR ÖÎRF FYRIR KÎNNUN SEM FRAMKV¾MD ER AF ËH¹ÈUM
AÈILA 4RYGGJA ÖARF AÈ KÎNNUNIN ENDURSPEGLI RAUNVERULEGT PËSTFL¾ÈI
SVO HÒN GEFI RÁTTA MYND AF FRAMMISTÎÈU FYRIRT¾KISINS
.¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ FINNA Å ÒTBOÈSGÎGNUM SEM VERÈA AÈGENGILEG
¹ VEF 2ÅKISKAUPA WWWRIKISKAUPIS EIGI SÅÈAR EN MIÈVIKUDAGINN
 FEBRÒAR NK 3KILA SKAL TILBOÈUM TIL 2ÅKISKAUPA "ORGARTÒNI C 
2EYKJAVÅK ÖAR SEM ÖAU VERÈA OPNUÈ ÖANN  FEBRÒAR  KL 
AÈ VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA
6IÈSKIPTAVINIR ATHUGIÈ
&R¹ OG MEÈ  FEBRÒAR  VERÈA NOTENDUR AÈ GREIÈA FYRIR ÒTBOÈS
GÎGN ¹ VEF 2ÅKISKAUPA
'JALDIÈ VERÈUR KR  FYRIR GÎGN Å RAMMASAMNINGSÒTBOÈUM OG
KR  FYRIR ÎNNUR ÒTBOÈSGÎGN
'REIÈSLA FER FRAM Å GEGNUM VEFGREIÈSLUR 6ALITORS
3J¹ N¹NAR UM VEFGREIÈSLUR OG ÎRYGGI ¹ VEF 6ALITORS

3TÅGAMËT AUGLÕSA EFTIR
HÒSN¾ÈI SEM H¾GT ER
AÈ SKIPTA Å TVENNT

Skipulag

²TBOÈ SKILA ¹RANGRI

Auglýsingasími

NORA styrkir
samstarf
Styrkir til samstarfsverkefna
á Norður-Atlantssvæðinu
Umsóknarfrestur 1. mars 2011

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo og www.byggdastofnun.is

&ISKR¾KTARSJËÈUR STARFAR ¹ GRUNDVELLI LAGA NR 
-EGINHLUTVERK SJËÈSINS ER AÈ VEITA L¹N OG STYRKI TIL VERK
EFNA SEM ÖJËNA ÖEIM MARKMIÈUM AÈ EÚA ÙSKR¾KT B¾TA
VEIÈIAÈSTÎÈU STYÈJA VIÈ RANNSËKNIR Å ¹M OG VÎTNUM OG
AUKA VERÈM¾TI VEIÈI ÒR ÖEIM 5MSËKNIR UM L¹N OG STYRKI ÒR
&ISKR¾KTARSJËÈI SEM KOMA TIL GREIÈSLU ¹RIÈ  SKAL SENDA
STJËRN SJËÈSINS FYRIR  MARS  5MSËKNUM SKAL SKILAÈ Å
SEX EINTÎKUM TIL SJËÈSINS
¶EIR SEM FENGIÈ HAFA STYRK ÒR SJËÈNUM OG S¾KJA AFTUR UM
ERU BEÈNIR AÈ SKILA INN FRAMVINDUSKÕRSLU MEÈ NÕRRI UMSËKN
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ VEGNA STYRKVEITINGA ÒR &ISKR¾KTARSJËÈI
M¹ N¹LGAST ¹ HTTPWWWÙSKISTOFAIS UNDIR LAX OG SILUNGS
VEIÈI
¶AR M¹ EINNIG N¹LGAST VERKLAGSREGLUR SJËÈSINS %INNIG ER H¾GT
AÈ HAFA SAMBAND VIÈ *ËHÎNNU % 0¹LMADËTTUR !KRI SÅMI
  EÈA STARFSMANN SJËÈSINS -ARÅNU % 3AMÒELSDËTTUR
Å SÅMA   EF VIÈKOMANDI HEFUR EKKI AÈGANG AÈ TÎLVU
5MSËKNUM UM STYRKI EÈA L¹N ÒR SJËÈNUM SKAL SKILA TIL
FORMANNS &ISKR¾KTARSJËÈS ¹ SÁRSTÎKU EYÈUBLAÈI ¹ EFTIRFARANDI
HEIMILISFANG
&ISKR¾KTARSJËÈUR
*ËHANNA % 0¹LMADËTTIR FORMAÈUR
$ALSHRAUNI B
 (AFNARFJÎRÈUR
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Óska eftir Land Cruiser árg‘ 05-06, ssk,
diesel, greiðsla væri Corola árg 05‘
v.1,4milj. + penningar uppl: 8998459

Bátar

Garðyrkja
Garðaumsjón:

Corolla, Yaris eða Avensis óskast Árg.
1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. Helst
í góðu standi, en má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Felli tré, grisja og snyrti. Hagstæð kjör.
Halldór garðyrkjum. Sími 698 1215.
Trjáfellingar og runnaklippingar. Gróður
og garðar ehf. Jónas garðyrkjufræðingur
sími 697 8588.

Japanskur fólksbíll óskast, t.d. Toyota,
Nissan, Honda eða MMC. Árg. 19982003. Vil helst bíl í góðu standi, en má
þarfnast lagfæringa. Get borgað 100350 þúsund. Uppl. 772-5450.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Til sölu VW Transporter árg. 2001 5
manna. Verð 890 þús. Einnig Nissan
Double Cab árg. 96 diesel. Verð 390
þús. Skoða öll skipti. Sími: 893-5574.
Til sölu renault cangoo árg. ‚01 hvítur,
verð 350þ. S. 899 6341.
Vínrauður Suzuki Grand Vitara XL7
árgerð 2005. Sjálfskiptur / Bensín.
Ekinn 135 þús. km. Frábær bíll í toppstandi.
Ódýr vinnubíll. 2 sæta Ford Escort. Sk.
‚11. Verðhugmynd 165 þ.m/vsk. S. 698
1838 fyrir kl. 18.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

ÓSKA EFTIR BÍL
Á 0-150 ÞÚS STGR!

Kerrur

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

Opel Vectra station 1.6 árg. ‚98, ekinn
aðeins 148þús, beinskiptur, skoðaður,
rúmgóður bíll sem eyðir litlu, eyðsla
ca 8L/100, Tilboðsverð aðeins 240þús,
uppl. í síma 659-9696.

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

!!! 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.

Trjá- og runnaklippingar. Baldur skrúðgarðyrkjumeistari s. 848-6972. www.
groinn.is

TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s 848 9600

Yfirbyggð, einangruð, trefjaplast kerra
til sölu. HxBxL ca 2m-2m-4,5m. Ásett
1,3m.kr. Uppl. í s. 660 9990.

8 manna Toyota Land Cruiser 90 árg.
‚00 ek. 212 þús. M. krók. 33“ upphækkun. Rúðu og húddhlífar. Ásett v. 1.950
þús. Uppl. í s. 893 3475.
35“ Nissan Terrano II, skr. 10/97. Diesel,
ek. 233.000, 400.000 kr, Sími 663 4521.

Erum að rífa. LandCruiser ‚90, Navara
‚01-‘03, Corolla ‚94-‘01, Carina ‚95,
Golf ‚95-‘99, Sharon ‚99, Passat ‚99,
Transporter ‚99, Impreza ‚95-‘98,
Legacy ‚91-‘98, Mazda 323 98. CVIC
98. Sækjum bíla frítt til niðurrifs. s:5676700 VAKA SKÚTUVOGI 8.

Bílaflutningakerra

Burðargeta 2.310 kg. heildarþyngd
3.000 kg. www.topplausnir.is Lyngás 8,
Garðabæ s: 571 7718.

Trjáfellingar

TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna. Alm.
garðavinna. Ágúst Haukur garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Þarftu að koma bókhaldinu og opinberum skilum í lag. Við vinnum með
þér. Hafðu samband í síma 5177833
Ráðþing
Bókhald fyrir þig. Ársreikningur Skattframtal - VSK Tómas Bókari ehf
659 5031
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi
uppl. í síma. 857 6711.

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

Corolla ‚93, ek 235þ 1,6l vél, nýtt í
bremsum, eyðslugr., Smurbók fylgir. V
220þ. Uppl í s 6508080.
Til sölu Nifty 120 árg‘98. Er með diesel
mótor + 220volt. V. 1.2m. Uppl í s.
896 1976
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Húsbílar

Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97,
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia
99. kaupi bíla til niðurrifs. Partasala
smiðjuvegi 11 sími 661 5270.
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 8:3018 virka daga og 10-14 laugardaga. S.
555 6666.

Hringbraut.is
Varahlutasala

Mitsubishi Spacestar, árg 2000, ek.
132þús. skoðaður ‚11, beinsk. Vel með
farinn og góður bíll. Ásett verð 460þús.
Tilboð 300þús ef staðgreitt! S: 6975982.

Til sölu Nifty 140 árg‘05. V. 2.9m , lán
getur fylgt uppá eina milljón. Uppl í s.
896 1976

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

Viðgerðir

500-999 þús.
LEIGÐU
LENGRI
VINNUDAG!
RAFSTÖÐVAR
4-160KW
OG
LJÓSAMÖSTUR MEÐ 220V ÚRTAKI.
561-8373 www.dslausnir.is

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 heilsarsdekkjum. s: 770 0800.

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. 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

.)33!. -)#2! 6)3)! RGERÈ
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Tölvur
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Húsaviðhald

Pústkerfi - Sérsmíði - Vatnskassar Demparar - Bremsur - Viðgerðir - Barkar
og Kvarfakútar. Púst og Vatnskassar
smiðjuvegi 4a (græn gatabak við N1)
Sími 567 0840.
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Veitingastaðir

Vélsleðar
Til sölu vélsleði Skidoo Skandic rotax
380, árg. ‚96, bakgír, 2ja manna, Verð
200þús stgr. Uppl. 895 7496.

Mótorhjól

2 milljónir +
Audi Q7 árg 2007,ek.53þ.svartur ,leður,lúga,350 hö,omfl.Verð 6,9.Uppl.i
s.7722766

Bílar óskast

#)42/%. # 38 #/-&/24
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Málarar

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

Til sölu Toyota Rav árg‘02 ek.107þ. ssk,
bensín, 2000 vél, ný sk. 12‘ án ath.
ásett verð 1.290þ. fæst á 990þ. staðgr.
uppl: 7744777

35:5+) 37)&4 664) RGERÈ
 EKINN  ÖKM "%.3¥.
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  -JÎG
FALLEGUR OG VEL MEÈ FARINN BÅLL

Vinnuvélar

Bílapartasala

250-499 þús.

0/23#(% #!9%..% 3 RGERÈ
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Fjármál

Sendibílar

Til sölu Skodi Felicia árg. ‚99 ek. 114 þ.
km. Verð 190þ. uppl. í síma 659-2837.

"-7 8  $)3%, % RGERÈ
 EKINN  ÖKM $¥3%,
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ KEMUR ¹
GÎTUNA NÕR 

Snyrti tré og runna. Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Bókhald
Jeppar

0-250 þús.

!!!! Tilboðsverð 240þús !!!!

Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval
af aukahlutum. www.msport.is. Opið
frá kl 17:30 - 20:00

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

Fleygur. okata top 300 árgerð 2006 3
tonn mjög lítið notaður. fæst á góðu
verði. einnig til sölu nokkrar skóflur á
25-30 t gröfur. Uppl. í sima 824 1095
& 824 1060.

35"!25 ,%'!#9 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIP
TUR 4ILBOÈ 
,ISTAVERÈ 
Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is

Pípulagnir
Kawasaki KXF250 árg. 2007, ekkert áhvílandi, mjög lítið notað, verð:
690.000 s:661-8669 Atli.

Fjórhjól

Allt sem viðkemur pípulögnum. Traustur
og heiðarlegur. S: 848 2454.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

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 viðhald fasteigna inni og úti. Viðhaldsverk
ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@
vidhaldsverk.is

(95.$!) )  RGERÈ 
EKINN  ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIP
TUR 4ILBOÈ 
,ISTAVERÈ 

Hreingerningar
A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.
Polaris Sportsman 500cc götuskráð
hjól, árg. 2007, ekkert áhvílandi, verð:
1.390.000 s:661-8669 Atli.

Flutningsþrif, gólfbónun, ræsting,
teppahreinsun og gluggaþvottur www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa.
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
568-3063 eða inná www.k2.is
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Spádómar

Til sölu

Dýrahald

Spásími 908 6060

Hundagalleríið auglýsir

Tarot, miðlun, trúnaður,
draumar.
Hvað viltu vita á nýju ári.
Opið frá 12-23 S. 894 9228
Steinunn visa/euro

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

TILBOÐ! 10-25% afsláttur
í janúar

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4,
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060
www.ditto.is

Akureyri , Tarotlestur

Ég verð á Akureyri 1. til 6.febrúar bæði
með einkatíma og námskeið fyrir byrjendur í lestri tarotspilanna. Sigrún s.
869 9820
Kanadískur rafmagns nuddpottur
til sölu. 6-8 manna m/legubekk. 3
dælur, digital stýring, led lýsing o.m.fl.
Sérstaklega einangraður. Verð 550 þús.
Uppl. í síma 8670143, Sigurður.
Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Ódýr tjöld sem henta sem stækkanir á
vöruhúsum, fiskvinnslum, saltgeymslur,
vélageymslur. Uppl. í s. 849 2302.

Verslun
Yndisleg 11 vikna svört dvergschnauzer tík til Sölu. Hún er með ættbók
frá Hrfí, örmerkt, tryggð og sprautuð
Upplýsingar í síma 845-0009 (Klara)

ÞVOTTAVÉLAR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar,
uppþvottavélar og ísskápar. Tökum bilaðar 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 loftbólum. Nýlegur pottur í góðu lagi.
Verðhugmynd 450 þús. S. 698 1838.

Óskast keypt
Tilboð

Andlegur Ráðgjafi

Dömuskór úr leðri, hvítir og svartir
Stakar stærðir. Tilboðsverð: 3.500.Misty skór Laugavegi 178, s: 551 2070

Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina
er stórkostlegur spámaður og heilari.“
Sigríður Klingenberg. Tímapantanir í
síma: 697 7802
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500.
Tímapantanir í síma 845 8896.
Nýársspá, ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s.
552 4244 & 823 6393.

Skemmtanir

Eldsneytis sparari.
Hvirfils tæki í bíla!

Höfum selt þá síðan 2006 með frábærum árangri. SPARNAÐUR: 5% til
+27%* Þetta Virkar! Meiri Kraftur.
VERÐ frá 11.995.-kr. 30 daga skilaréttur. Snjókeðjusala SKM Smiðjuvegur
11. www.snjokedjur.is Tímapantanir S:
868-8000.

um allt land. 15 ára reynsla í parketlögnum, parketslípun,sólpallasmíði og
sólpallaslípun. Einnig gegnheil eik til
sölu. Sjáið myndir á www.parketsliparinn.is Uppl í s. 772 8100

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

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 næringarráðgjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280.
Gjafabréf. JB Heilsulind Skúlagötu 40.
Opið 12-18 mán-lau.
THE BEST TANTRIC LUXARY MESSAGE
ON DOWN TOWN ANYTIME 24/7. S.
869 8602.
Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.
NUDD NUDD NUDD. Exclusive whole
body massage in down town any time.
S. 692 2126. Alena.

Nám

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

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

4 tíkur og 1 rakki til sölu. Upplýsingar í
síma 849 6700.
Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091.
123.is/viking.

Ný netverslun:
www.betriheilsa.is/erla

Enskur cocker spaniel. Bjarkeyjar-ræktun auglýsir 3 yndislega rakka til sölu.
Uppl. í síma 4878070.

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

Eruð þið þreytt á finkunum? Safna
hverskonar finkum og kanarífuglum,
sæki. Sími 618 7747.

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Nudd
Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. Uppl. í 8916447
Óli

Námskeið

Hestamennska
Fullþurrkað gæðarúlluhey til sölu eða í
skiptum fyrir smíðavinnu, bíl, vinnutæki
eða annað. Verð pr rúllu 7000 kr heimkomið á höfuðborgarsvæðinu. Uppl í
síma 892 4811.

Hestanudd

Meðhöndlun - Námskeið - Ráðgjöf.
Nánari uppl, www.hestanudd.net

Leigumiðlanir

Yamaha Clavinova CVP-503 árs gamalt
rafmagnspíanó til sölu. Verð kr. 450
þús. Bekkur fylgir. Uppl í s. 861 8142

Sjónvarp

Lása og hurðaviðgerðir ásamt öðrum
smíðaverkefnum. Glugga og hurðaþjónustan, S. 895 5511 smidi.is

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Heilsuvörur

Hljóðfæri

Glerjun og
gluggaviðgerðir

Nudd

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

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. S.
615 2715.

Tökum að okkur
parketslípun

SHETLAND SHEEPDOG hvolpar (mini
Lassý) til sölu. Yndisleg tegund. Nánar
á http://blafelds.weebly.com/ eða í s.
866 3449.

Tónlist fyrir þorrablót og aðra mannfagnaði. Upplýsingar í síma:895-9376.

Rafvirkjun

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.
Þjóðlagagítarpakki:
kr:19.900,Gítar,poki,ól,auka strengjasett,stilliflauta
og kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði
27,S:552 2125 www.gitarinn.is,gitarinn@gitarinn.is

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tökum að okkur raflagnir og viðhald
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti
ehf.

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

Til bygginga

Viðgerðir
Brotin gleraugu?
Gerum við allar gerðir málmumgjarða
Verð frá 7.200
Sigga & Timo
Linnetsstíg 2, 220
Hafnarfjörður
S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694
9515 Haukur Vigfússon.

Snjókeðjusala SKM.

Húsgögn

Við vorum að flytja í nýtt og betra
húsnæði! En betra verð! - Fáðu Tilboð!
WWW.SNJOKEDJUR.IS Smiðjuvegi 11.
200 Kóp(erum í húsnæði Orkuvers ehf
) S:517-8400.

Húsnæði í boði
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is
Einstök 74fm á jarðh. 2-3 herb. í Hfj.
100 þ. Lantímal, S:8617667 audunn@
yahoo.com

Atvinna

2ja herb. nýleg íbúð í Hraunbæ. Leiga
kr. 115 þús. Trygging 345 þús. í pen.
Langtímaleiga. S. 898 3420.

4ANNT¾KNIR EÈA AÈSTOÈARMANNESKJA
«SKAÈ ER EFTIR AÈSTOÈ ¹ TANNL¾KNASTOFU ¹
2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU Å  STARF
HUGASAMIR ERU BEÈNIR UM AÈ SENDA
UMSËKN ¹ JAXLAR SIMNETIS

Til leigu herbergi i hafnarfirði frá 1 Feb.
43þus. 8447075

Til leigu 222fm einbýli á útsýnisstað í
Hamrahverfi, með eða án húsgagna.
Frekari upplýs. egilljon@hotmail.com

Húsgögn fyrir heimilið og skrifstofuna.
Gæði og gott verð.
Hirzlan Smiðsbúð 6 Sími 564-5040

3ja herb. íbúð í Hraunbæ rvk til leigu.
Sér inngangur. Langtímaleiga. Leiga kr.
132 þús. Trygging 392 þús. í pen. S.
898 3420.
Herbergi til leigu ásamt eldhúsi á
góðum stað. S. 661 5219.
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KRÚTTAKÓRINN er hluti kórskóla Langholtskirkju og er hann ætlaður börnum frá

tónlist

fjögurra til sex ára. Krúttakórinn æfir á miðvikudögum undir stjórn Huldu Daggar Proppé
og Þóru Björnsdóttur, söngkvenna og söngkennara. Sjá www.kirkjan.is

hlustum og njótum ...

Gríms
Gr
íms fiskibollur
hollur kostur á 5 mín.

Í Tónagulli Foreldrar og
börn finna taktinn saman.
MYND/TÓNAGULL

Vísur, leikir og

kroppaþulur
Íslendingaslóðir í Ameríku
Sumarferðir 2011
Ferð 1: Amish og Íslendingar: 17. - 26. maí
Flug með Icelandair til Minneapolis. Átta daga ferð um nýlendur
Amish í Minnesota og Iowa og Íslendinga í Minnesota.

Amish í Iowa

Whistler í Kanada

Ferð 2: Vesturströnd: 29.ágúst – 7.september
Flug með Icelandair til Seattle. Afkomendur vesturfara heimsóttir í Seattle, Blaine,
Vancouver og Victoria. Skoðunarferð til Whisler, í Butchart Gardens og víðar.

Nánari upplýsingar hjá Jónasi Þór í síma 861-1046 eða
jonas.thor1@gmail.com

Þegar Helga Rut Guðmundsdóttir tónmenntakennari
kynntist tónlistarnámskeiðum fyrir ungabörn opnaðist
henni nýr heimur. Hún hóf
að halda slík námskeið árið
2004 og þau njóta vinsælda.
ið fæðumst öll með þörf
fyrir tónlist,“ segir Helga
Rut Guðmundsdóttir, doktor
í tónmenntafræðum, sem
í fyrirtæki sínu Tónagulli býður
upp á tónlistarnámskeið fyrir ungabörn. Þar mæta þau með foreldrum
og jafnvel eldri systkinum.
„Það er mjög skemmtilegt að
vera með lítil kríli í hópi,“ segir
Helga Rut brosandi. „Markmiðið
með námskeiðunum er að foreldrarnir tileinki sér tónlistaruppeldi
frá byrjun. Að svo miklu leyti sem
vitað er hvernig heilinn vinnur
fyrstu mánuði ævinnar er ljóst að
orðaleikir, vísur og kroppaþulur
örva þroska barna á einstakan
hátt.“
Helga var í doktorsnámi í tónlistarmenntunarfræðum og búsett
í Bandaríkjunum þegar hún sá
auglýst tónlistarnámskeið fyrir
börn á aldrinum 0-9 mánaða og
ákvað að fara þangað með yngri
telpuna sína, sem var þá nokkurra
mánaða. „Ég fór bara af forvitni
því sjálf hafði ég kennt litlum
börnum en aldrei svona litlum og
fannst það í fyrstu svolítið galin
hugmynd. En þarna smitaðist ég.
Hélt að ég væri súpertónlistarmamma, kennaramenntuð í tónlist
og kunni ótal lög og leiki en þetta
var sérstök upplifun fyrir okkur
mæðgur báðar.
Þegar Helga Rut kom heim fannst
henni að hún yrði að þróa aðferðina
þannig að hún hentaði íslenskum
veruleika og tók tvö ár í að melta
hugmyndina. „Það er til fullt af
erlendu efni sem hægt er staðfæra

V

Doktorinn „Ég fór bara af forvitni
því sjálf hafði ég kennt börnum en
ekki svona litlum,“ segir Helga Rut
um smábarnanámskeiðið sem hún
fór á með dóttur sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

en ég vildi heldur leita í íslenskan
menningararf, Klappa saman lófunum, Ríðum heim til Hóla, Vindum,
vindum vefjum band og fleira gamalt og gott. Hef meðal annars verið
að endurvekja efni sem var nánast
gleymt,“ lýsir hún.
Hún kveðst lítið hafa þurft að
auglýsa námskeiðin. Vinsældirnar sjái um það. Í kennslunni
styðst hún við geisladisk og bók,
hvort tveggja gefið út af Tónagulli. „Geisladiskurinn er vinsæll,
lágstemmdur og látlaus, með einföldum hljóðum og smekklegum
útsetningum. Þar er mikill söngur og líka þulur sem hafa heilmikið gildi. Ég fæ stundum til mín
foreldra af erlendu bergi brotna
sem finnst gaman að fá þennan
íslenska arf í æð en ég hvet þá
líka til að vera með barnadiska á
fóninum með tungumáli upprunalandsins.“
Meira er hægt að fræðast um
Tónagull á heimasíðu þess: www.
tonagull.is
- gun
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Tónlist hér og þar
Tónlist hefur um aldir verið sameiningartákn og smitað frá sér gleði. Ýmislegt er fyrir fjölskylduna að skoða og sjá tengt tónlist á höfuðborgarsvæðinu. Fréttablaðið tók saman nokkur atriði á tónlistartengdum nótum.
1. Hljóðfæraverslanir

Íslenskar hljóðfæraverslanir eru
þó nokkrar og til að heimsækja
þær er ekkert skilyrði að vera
hljóðfæraleikari. Reyndar
verður heimsókn á slíkar slóðir
oft til að vekja áhuga á hljóðfæraleik og getur jafnvel
auðveldað valið ef einhver á í
vandræðum með að gera upp
hug sinn með hvaða hljóðfæri
skal læra á. Tónastöðin er ein
skemmtilegra hljóðfæraverslana á höfuðborgarsvæðinu og
er þar úrval af hljóðfærum,
einkum blásturs- og strengjahljóðfærum, bókum um tónlist
og fleira. Önnur hljóðfærabúð
er sameiginleg verslun Tónabúðarinnar og Hljóðfærahússins í Síðumúla og má benda
þeim sem heillast
af rafmagnshljóðfærum á
að kíkja
þangað. Þá
er Rín í
Brautarholti
gjarnan nefnd
„vígi rokktónlistarmannsins“.

2. Tónlistarhátíðir

Vert er að kynna sér og fylgjast
með gangi tónleika, tónlistarviðburða og –hátíða því þar er alltaf
um auðugan garð að gresja.
Benda má á frábæra heimasíðu
sem er með puttann á púlsinum
og heldur saman því sem er á
döfinni, musik.is. Af nokkrum
tónlistartengdum atburðum má
nefna Myrka músíkdaga sem
hófust á fimmtudag en lýkur á
morgun. Safnanótt, þar sem
tónlist spilar stórt hlutverk, hefst
13. febrúar og Sinfóníuhljómsveit áhugamanna er með
tónleika þann sama dag.
Háskólatónleikar eru þá á
dagskrá á þessu ári, Sinfóníuhljómsveit Íslands og Norðurlands slá á trengi, Kammermúsíkklúbburinn er með tónleika
og glæsilegar sýningar
má berja augum í
Íslensku
óperunni.

3. Fræðslunámskeið

Algengt er að fólk sé
tregt til að feta sig inn á
braut tónlistar, nema rétt

sem áheyrendur
þar sem það
óttast að
hæfileikana
skorti. Þeim
hópi má benda
á að allnokkur
fræðslunámskeið
tengd tónlist eru í boði. Má þar
til að mynda nefna námskeið hjá
Endurmenntun Háskóla Íslands –
Heimur jazzins og tónlist
Wagners. Þeir sem vilja kúra sig
heima í stofu geta svo notað
internetið og æft sig í að hlusta
á óperur á Youtube. Þá er gaman
að fletta upp á frægustu
tónskáldum veraldar og lesa sér
til um dramatískt líf þeirra og
örlög.

4. Hljóðfæri skoðuð

Þjóðminjasafnið er alltaf gaman
að heimsækja en í næstu (eða
þeirri fyrstu ef því er að skipta)
heimsókn þangað mætti reyna
að þefa uppi hvernig tónlistarmenning Íslendinga hefur verið.
Hvaða hljóðfæri er að finna á
safninu og hvaða hljóðfæri
Íslendingar hafa helst leikið á.

á Nordica Spa

Ný
námskeið
hefjast
8. feb.

Mikil fitubrennsla  eykur þol og styrk
Latin-tónlist (salsa, cumbia, merengue, raggaeton o.fl.)
Auðveld spor fyrir allan aldur

4 vikna námskeið

2 lokaðir byrjendatímar + aðgangur
að 5 opnum Zumba-tímum
Þri. og fim kl. 18.30 og kl. 19.30
Kennari: Anna Claessen og Marta Gígja,
alþjóðlegir Zumbakennarar
Handklæði
og herðanudd
í pottunum!
Skráðu

þig strax
í síma
444 5090

www.nordicaspa.is

ÞAÐ ER HOLLT

AÐ SPARA

DY N A M O R E Y K J AV Í K

LÆGRA
LYFJAVERÐ Í 14 ÁR
–einfalt og ódýrt
Spönginni • Hólagarði • Hagkaup Skeifunni • Hagkaup Akureyri
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4Lúxusnámskeið
vikna

GAGN&GAMAN

NORDICASPA
fyrir konur og karla

Hjá okkur nærðu árangri!

Ævintýri Lýðveldisleikhúsið
sýnir ævintýraleikritið Út í kött!
eftir Benóný Ægisson í Tjarnarbíói
á morgun klukkan 14. Leikritið
segir af stráknum Erpi sem
neyðist til að taka á móti dóttur
vinafólks foreldra sinna inn í
herbergið sitt með skemmtilegum
afleiðingum.

Dýrin stór og smá Fræðsludeild Fjölskyldu- og húsdýragarðsins býður upp á nokkur
námskeið á þessu skólaári. Boðið
verður upp á dýrafræðslu fyrir
grunnskólanemendur í 3. bekk,
námskeið um villt spendýr fyrir
nemendur í 8., 9. og 10. bekk og
námskeið um dýr í sjó og vötnum
fyrir nemendur í 4. og 5. bekk. Á
vinnumorgnum fá nemendur í 6.
bekk að taka þátt í umhirðu
dýranna og fræðslu um þau og
landbúnaðarstörf. Þá er leiðsögn
um garðinn í boði fyrir alla
aldurshópa. Allar nánari upplýsingar má nálgast á vefsíðunni
www.mu.is.
Spil Nexus er tilvalinn viðkomustaður fyrir fjölskyldur. Þar var
opnuð sérstök spilaverslun á
dögunum þar sem spilakennsla
og aðstoð við Warhammermódelgerð fer fram.
Opið hús er í búðinni
í dag og einnig í sal
Hugleikjasals
Reykjavíkur í sömu
byggingu.

Fimm tímar í viku – Brennsla og styrkur
3 öflugir brennslutímar
2 styrktartímar í sal
Vikulegar mælingar
Ítarleg næringarráðgjöf
Fyrirlestur – Borðaðu til að léttast og auka orkuna
Slökun og herðanudd eftir hverja æfingu
Takmarkaður fjöldi
6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30
Þjálfari er Gunnar Már Sigfússon

1 Við reiknum út næringuna og kaloríurnar
2 Við eldum matinn og þú sækir hann
3 Þú byrjar að léttast strax frá fyrsta degi

1. vika – Orkuhleðsla
2. vika – Öflug melting – Aukin brennsla
3. vika – Hormóna jafnvægi – Hreinsun
4. vika – Ónæmiskerfi eflt – Jafnvægi

Námskeiðið hefst 7. febrúar – Fyrirlestur 5. feb.
Verð kr. 34.900
Skráning er hafin í síma 444 5090
eða nordicaspa@nordicaspa.is

Fyrir konur
sem vilja
léttast
Fyrir karlmenn
sem vilja
léttast
Fyrir þá sem
vilja hreinsa
líkamann
Fyrir alla sem
vilja borða
hollan mat

KÍKTU Á

shape.is

Fyrir íþróttafólk
sem þarf meiri
næringu

LAUGARDAGUR 29. janúar 2011
4 herb. íb. í hraunbæ til leigu 140þ. á
mán, langtímaleiga, farið er fram á 3
mánaða bankaábyrgð uppl: 8691195
Kjallaraherb í 105 til leigu. Aðg. að
þvottav. og sturtu. 30.000. 861 0550
Karl
Herb. til leigu með wc og sturtu í
kóp. Leigist með húsg. TV, DVD, ADSL,
ísskáp og örbylgju. S. 863 0415.

LEIGUSALAR ATH ÞETTA!

Leiguhús.is er öflug leigumiðlun sem
býður fjölbreytta þjónustu. Fríar auglýsingar til fullrar þjónustu Skoðaðu www.
leiguhus.is
Starfsstúlka óskast sem getur hafið
störf strax. Hún þarf að búa á heimilinu með konunni til að sjá um hana.
Aldur skiptir ekki máli. Má vera erlend
en þarf að kunna ensku. Vinnan er á
Kirkjubæjarklaustri og þarf manneskjan
að fara austur með konunni á sunnudaginn. Frítt fæði og húsnæði. Verður
að elda sjálf. Sími 861 2244.
Til leigu lítið sæt 3 herb íbúð í Hafnarfirði,
neðri hæð í tvíbíli. Eingöngu reglusamt
heiðarlegt fólk kemur til greina. Allar
nánari uppl í síma 899-6699
Frábært herbergi til leigu, nýmálað.
Húsgögn og internet. 45þús. RVK101.
S. 692 1681.
2 herb. Íb. til leigu í 105 Rvk. leigist
m. hit/raf/hússj. á 110Þ. á mán.frekari
uppl. sendist bgmal@simnet.is
Gott herbergi til leigu í Rvk 109 Seljahverfi. Góð aðstaða, aðgang. að
baðherb., ísskáp, eldunaraðst., þvottav.,
intern. o.fl. uppl: 8917630

29

!!!Íbúð óskast!!!

Ung kona með barn óskar eftir 3. herbergja íbúð á svæði 101 - 105. Reyklaus
og reglusöm. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 841 7913 Gwenný

Smíðum sumarhús.

Lífssýn heldur félagsfund, þriðjudagskvöldið 1. febrúar kl. 20:30 að Bolholti
4, 4.h. myndlistamaðurinn Tolli er gestur okkar og flytur erindi sem hann
nefnir „Lífssýn“. Léttar veitingar. Allir
velkomnir. Stjórnin

Lyftaravinna & Afgreið
Leitað er að snyrtilegum, reyklausum, stundvísum, heilsuhraustum og harðduglegum
lyftaramanni í 3-6mán.
Í boði starf hjá traustu fyrirtæki á ártúnshöfða svæðinu. Vinnutími 8-17. Frí um
helgar. Þarf að geta hafið
störf sem fyrst. Svör sendist á smaar@365.is merkt
„Lyftaravinna & afgreiðsla“

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.

Atvinnuhúsnæði

ÍBÚÐ Í EFTIRSÓTTU HÚSI ELDRI BORGARA VIÐ
VESTURGÖTU 7 Í REYKJAVÍK.
Snyrtileg og vel umgengin 47m², 2 herb. einstaklingsíbúð.
Mikil þjónusta er í húsinu m.a. heilsugæsla, fjölbreytt félagsstarf,
mötuneyti og ﬂ. Stutt í lifandi mannlíf miðbæjarins.
Verð: 14.900.000. Sjón er sögu ríkari.

Einkamál

Opið hús sunnud. 30. jan milli kl.14-16, bjalla 213.
Spjalldömur 908 5050
Opið allan sólarhringin, ný
stúlka.

3UÈURGATA   2EYKJAVÅK WWWHIBYLIIS
HIBYLI HIBYLIIS 3ÅMI   &AX  

LEIGUHÚS.IS
LEIGUMIÐLUN

Setberg- Hafnarfj- 4ra herb.vel skipul.
ibúð á jarðhæð i fj.b. m. sér lokaðri verönd. Langtímaleiga fra 1. feb.
Verð 150.000 hússj. innifalinn. Upp.
s. 6931872

Kvikmyndafyrirtæki óskar eftir afnotum
af íbúðarhúsnæði af öllum tegundum við tökur á kvikmynd. Þeir sem
hafa áhuga eru beðnir um að senda
upplýsingar um húsnæðið á netfangið
svartur12@gmail.com.

Húsnæði óskast

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

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

Til leigu við Dalveg í Kóp. 180fm.
Verslunar, skriftofu eða lagerhúsnæði.
S. 893 3475.

Leigjendur, takið eftir!

Atvinna í boði

Sumarbústaðir

Nýtt raðhús á völlum í Hfj. til leigu 3
svefnherb., 190 fm. Laust nú þegar.
Einnig 4 herb. íb. í miðbæ hafj, sér hæð
laus frá 15.02 Uppl. í s. 893 9777.

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Fundir

sími 896 4661

32 ára karlmaður í námi við HÍ óskar
eftir að taka íbúð á leigu í miðborg
Reykjavíkur. Einar, S: 695 2413.

Ef þig vantar atvinnuhúsnæði Ef þú
vilt leigja atvinnuhúsnæði Leitaðu til
okkar reyndu manna. Leiguhús.is sími
562 2554

Flott herb. m. húsg. og aðg. að svölum
t. leigu í 101. L. 17. feb. S. 863 0615.

Fasteignir

Vil kaupa littla íbúð á Rvk. svæði má
þarfnast mikilla endurbóta er með
2millj.kr. jeppa uppí kaupverð uppl:
8933475

Til leigu 2ja herb íbúð í 109 laus strax.
85 þús á mánuði innif. hússj.+ hiti.
Uppl.í síma 8699584

4herb. íbúð til leigu við Hlemmur.
Laust. 130þ. á mán. Bankaábyrgð eða
2 mán. í tryggingu. Reglusemi áskilin.
S. 896 3536.

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG

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.

NULL

Studio 101 , saml. Wc, 4.hæð. Uppl í
s. 860 0360

GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM

Bifvélavirkjar. KvikkFix vill ráða bifvélavirkja. Áhugasamir sendi umsóknir
með helstu upplýsingum á kvikkfix@
kvikkfix.is

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

geymslur.com

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

Amma óskast
Barngóð kona óskast til þess að
annast 1 árs og 10 ára börn á
meðan mamma er í vinnu.
Upplýsingar í síma 898 4188,
eða á jsj@internet.is

O P IÐ H Ú S
Sunnudaginn 30. janúar
milli kl. 14:00 og 15:00

Handflakari óskast, helst vanur kolaflökun. S. 892 0367 eða 483 3548.
Vegna mikillar aðsóknar erum við á
veitingastaðnum Uno við Ingólfsstorg
að leita eftir vönum matreiðslumönnum 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.

Gvendargeisli 116

113 Reykjavík

222,3 fm. einbýlishús á einn hæð.
Nánari upplýsingar veitir:
þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími 897 0634

Bifreiðastjóri

Ferðaþjónusta fatlaðra í Kópavogi óskar
að ráða bifreiðastjóra með rútupróf.
Góð laun í boði. Uppl. í síma 860 0761
á milli klukkan 13 og 17 virka daga.

5 6 9 - 7 0 0 0 Síðumúli 13 www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

- með þér alla leið

Fasteignir

Gisting
Óskum eftir einbýlishúsi eða stórri íbúð (5+
herbergi) á höfuborgarsvæðinu til leigu.

IG6JHI;6HI:><C6H6A6

FJÁRFESTING

Hb^/)+)..**

Við getum flutt inn á tímabilinu
1. mars - 1. júní 2010 og viljum
helst leigja til tveggja ára, (má
vera til eins árs í senn), en
skoðum líka eitt ár ef um gott
húsnæði er að ræða. Við erum
reglusöm, reykjum hvorki né
drekkum, heitum skilvísum
greiðslum og erum með góð
meðmæli og ráðum við leigu
upp að 220.000 kr á mán.
Tilboð óskast send til thjonusta@365.is merkt „húsnæði“
eða í síma 616 6368.

4IL SÎLU GL¾SILEGT OG RËTGRËIÈ
GISTIHEIMILI ¹ !KUREYRI

FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. ¶ËR
Sigurðsson
hrl.
«SKAR
(ILMARSSON
löggiltur FASTEIGNASALI
fasteignasali
,ÎGGILTUR

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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Reyklaus rólegheitamaður óskar eftir
íbúð til leigu helst á svæði 101 - 105.
Uppl. í s. 565 9939 eða 897 9939.

Voga, Álfheimar eða
smáíbúðarhverfi

Óskum eftir góðu herbergi með aðgang
að eldhúsi, þvottavél og interneti.
Uppl sendist á smaar@frett.is merkt
Dúkarinn.

Fasteignir

Skúlagata 20
101 Reykjavík
60 ára og eldri - Frábært útsýni

5M ER AÈ R¾ÈA  FM EINBÕLISHÒS Å HJARTA B¾JARINS ¥ DAG ER REKIÈ
GISTIHEIMILI ¹ FYRSTU H¾È OG HLUTA ANNARRAR H¾ÈAR SAMTALS  HERBERGI OG
ELDHÒSKRËKUR 2ÒMGËÈ OG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ ÅBÒÈ ¹ ANNARRI OG ÖRIÈJU H¾È
SAMTALS ÖRJÒ SVEFNHERBERGI 4VEIR SÁR INNGANGAR ERU Å HÒSIÈ AUK ÖVOTTAHÒSS
'ISTIHEIMILIÈ ER MJÎG SNYRTILEGT OG VEL T¾KJUM BÒIÈ
6ERÈ   MKR

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997
Fasteignamat: 24.600.000

3TËRGL¾SILEG JA HERBERGJA PENTHOUSEÅBÒÈ   FM AÈ ST¾RÈ ¹ 
OG EFSTU H¾È MEÈ STËRKOSTLEGU ÒTSÕNI Å ,UNDI  Å +ËPAVOGI TIL LEIGU
¥BÒÈIN ER ÎLL STËRGL¾SILEG HVAR SEM ER LITIÈ OG ER INNRÁTTUÈ OG HÎNNUÈ
¹ MJÎG GL¾SILEGAN H¹TT ¥BÒÈINNI FYLGJA TVÎ ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU 3TËRAR
ÖAKSVALIR 3TËRKOSTLEGT ÒTSÕNI TIL SJ¹VAR ¥BÒÈIN FER Å LANGTÅMALEIGU
!LLAR UPPLÕSINGAR HJ¹ &J¹RFESTINGU Å SÅMA   OG  

Víðidalur 14 og 16
Bær

260 Reykjanesbær
Parhús - miklir möguleikar

Opið
Hús

Sunnudaginn 30. jan. kl. 15:00 - 15:30

Bær

Opið
Hús

Davíð Ólafsson
Sölufulltrúi
897-1533

Davíð Ólafsson
Sölufulltrúi
897-1533

david@remax.is

david@remax.is

Sunnudaginn 30. jan. kl. 13:00 - 13:30

Verð: 28.500.000

Remax Bær kynnir: Björt íbúð með útsýni yfir Sundin og Esjuna fyrir 60. ára og eldri. Rúmgóð íbúð við
Skúlagötuna þar sem hægt er að nálgast alla helstu þjónustu fyrir eldri borgara. Öryggishnappur er í
íbúðinni.
FALLEG EIGN Á EFTIRSÓTTUM STAÐ FYRIR ELDRI BORGARA!

Stærð: 156 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 14.400.000
Bílskúr: Já

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fast. hdl.
0
runarsg@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

Verð: 21.800.000

Góður kostur fyrir stórfjölskyldur sem vilja búa í nábýli.
Frábær staðsetning fyrir félagasamtök sem vilja nálægð við flugvöllinn, Bláa lónið og Reykjavík.
Húsin seljast saman eða hvort í sínu lagi. Ásett verð gildir um eina íbúð.
Húsin eru fullbúin að utan og að innan eru milliveggir tilbúnir til spörlsunar, hiti í gólfum og allt rafmagn
ídregið. Eftir er að klæða loft en allt efni er til staðar og fylgir með.

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fast. hdl.
0
runarsg@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is
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Eldsnemma, klukkan 9.30, skonsast ég í gegnum snjóflygsurnar við 8. breiðgötu frá lestinni. Ég er svo kát
með snjóinn að mér er skapi næst að dansa ballett – ég er
alveg ein um það. Ken vill byrja aftur með Barbie eins og
sést á skiltinu og hér notar fólk regnhlífar í snjókomu!

2

Skólinn gekk fínt. Öll erindi mín eftir skólann, með tilheyrandi lestarferðum þvers og kruss, endalausu labbi
og flótta frá slabbsugunum (ryksugur sem sjúga slabb)
voru meira og minna árangurslaus svo ég ákvað að gera
eitthvað yndislegt fyrir útspýtta hundskinnið mig. Ég ætlaði barasta að freista gæfunnar og fá miða, og það góðan
miða, á Ibsen-leikritið John Gabriel Borkman í BAM, með
Fionu Shaw, Alan Rickman og Lindsay Duncan!

3

Sigurreif og fékk miða á besta stað á leikritið og er
skítsama þó ég fari ein! Þá fæ ég betri miða og enginn
reynir að blaðra við mig meðan á sýningu stendur. Nokkuð
veðruð en himinlifandi og fékk mér aukaverðlaun eftir
að hafa lagt þetta allt á mig, góðan espresso og bók um
Weimer-kvikmyndasenuna 1919-1933.

Á flótta undan slabbsugunum
MYNDBROT ÚR DEGI | Miðvikudaginn 26. janúar | Tekið á iPhone 4
Það snjóar í New York þessa dagana og þar á meðal á Tinnu Kristjánsdóttur sem leggur stund á leiklistarnám í stóra eplinu.
Skólinn, sambýliskanínan Ingrid Bergman og örvæntingarfull leit að leikhúsmiða áttu hug hennar óskiptan á miðvikudaginn.

5

4

Ég var orðin svo spennt að sýna miðann og hress af
kaffinu að ég hljóp heim að skipta um föt. Ingrid hrifsaði miðann af mér og fannst hann ekkert merkilegur. Hún
var bara reið yfir að ég skyldi ætla út og hún ein heima.
Ég gældi við það í smástund að smygla henni í Mary Poppins-töskunni minni inn í BAM, en hún er til alls líkleg. Ég
var líka að verða sein.

Ég hljóp í stórhríðinni, sem þá var
skollin á, í fínum fötum
og föðurlandi að BAM.
Fékk vitlausar leiðbeiningar frá viðutan vegfarendum og hljóp í öfuga
átt nokkrum sinnum og
fann samt æðruleysi!
Náði inn í leikhús rjóð
eins og humar og var
vísað á vitlausan stað
tvisvar, en fékk sætið
mitt löðursveitt á elleftu
stundu og þegar búin að
draga að mér óþægilega
mikla athygli. Sjötta röð
fyrir miðju! Sviðsmyndin fannst mér falleg,
snjóskaflar á sviðinu
sem minntu mig á uppruna minn og viðeigandi stórhríð. Ég
hló og skældi til skiptis og fauk í mig við og við með persónunum, þó einkum með Gunhild Borkman, leikinni af Fionu
Shaw af ótrúlegri fegurð í öllum litum. Hún er sannkallað
náttúruafl, kona sem mér hefur alltaf þótt mikið til koma.

6

Snjókoman eftir sýninguna var orðin enn þá meiri og
20 mínútna labbið varð mun lengra því allt var umlukið
snjóbreiðunni og ég varð að taka myndir. Hvað náttúran
er falleg, vefur sig utan um það sem manneskjan býr til og
lætur mann verða fyrir hughrifum. Deginum sem virtist
vera á leið í vaskinn lauk stórkostlega! Ég varð fyrir miklum hughrifum og er umlukin náttúruaflinu Fionu Shaw.
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Í ÞÁ TÍÐ …

Adolf Hitler
kemst til valda
H

inn 30. janúar árið 1933,
fyrir réttum 78 árum, átti sér
stað hinn afdrifaríki gjörningur
að Adolf Hitler var skipaður
kanslari Þýskalands.
Hindenburg forseti setti Hitler
í embætti að áeggjan íhaldsmanna á þýska þinginu, sem
héldu að hann yrði auðsveipur
sem leppur þeirra. Um framhaldið þarf vart að fjölyrða.
Rúmum tólf árum síðar lauk
valdasetu hans þegar hann svipti
sig lífi í neðanjarðarbyrgi í Berlín. Óhætt er að segja að enginn
einstaklingur í gjörvallri mannkynssögunni hafi skilið eftir sig
verri eftirmæli, enda er nafn
hans samnefnari fyrir grimmdarverkin sem framin voru af
hersveitum nasista í nafni Þriðja
ríkisins.
- þj

ÁR 1900

1933

2011

Veldu skopmynd ársins
F í t o n / S Í A

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!

Allt sem þú þarft...
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Minning

INGIMUNDARSON
31 INGIMUNDUR
„Þegar gengur vel í vörninni þá fyllumst við líka sjálfs, landsliðsmaður í

handbolta, er 31 í dag.

Árni Helgason
fæddist í Kollsvík í Rauðasandshreppi
15. febrúar 1922.

timamot@frettabladid.is

Árni Helgason fæddist í Kollsvík í
Rauðasandshreppi 15. febrúar 1922.
Hann varð bráðkvaddur aðfaranótt
23. janúar síðastliðinn.
Foreldrar hans voru Ásbjörn Helgi
Árnason f. 13. apríl 1889 d. 1965 og
Sigrún Össurardóttir f. 6. maí 1898
d. 1977. Árni var næst elstur af 6
systkinum sem eru Guðrún f. 1919,
Anna Marta f. 1924, Ólafur Helgi
f. 1925 d. 1986, Halldóra f. 1930 og
Kristrún Björt f. 1939.
Árni giftist 25. júlí 1948 Önnu Hafliðadóttur f. 29.
júní 1927 frá Miðbæ á Hvallátrum. Foreldrar Önnu
voru Hafliði Halldórsson f. 6. október 1899 d. 1987 og
Sigríður Filippía Erlendsdóttir f. 13. apríl 1901 d. 1982.
Börn þeirra eru Helgi f. 1949 maki Ásdís Ásgeirsdóttir,
Hafliði f. 1950 maki Lilja Kolbrún Kristjánsdóttir, Erna
f. 1952 maki Gísli Geir Jónsson, Halldór f. 1956 maki
Lára Björk Kristinsdóttir, Ólafur f. 1957 maki Sigríður
Ragna Þorvaldsdóttir, Rúnar f. 1959 maki Sigurbjörg
Ásgeirsdóttir, Ásbjörn Helgi f. 1965 maki Helga
Snorradóttir, Jón f. 1970 maki Fanney Sigurgeirsdóttir
og Dómhildur f. 1972 maki Gísli Hólmar Jóhannesson.
Barnabörnin eru 35 og barnabarnabörnin 22.
Árni og Anna hófu búskap á Miðbæ í félagi við foreldra Önnu en fluttu sumarið 1950 að Neðri-Tungu
í Örlygshöfn þar sem þau stunduðu hefðbundinn
búskap áfram í félagi við foreldra Önnu til ársins 1962
en þá fluttu þau Hafliði og Sigríður til Patreksfjarðar.
Eftir það héldu Árni og Anna áfram búskap í NeðriTungu til ársins 1980 en Árni stundaði áfram grásleppuútgerð ásamt annarri vinnu þar til hann hætti
störfum 75 ára. Frá árinu 1982 hafa þau búið á
Patreksfirði. Árni vann einnig ýmis störf með búskapnum, meðal annars við vegagerð á þungavinnuvélum
og fleira. Árni tók virkan þátt í hinum ýmsu félags- og
sveitarstjórnarmálum.
Árni verður jarðsunginn frá Patreksfjarðarkirkju
laugardaginn 29. janúar 2011 kl. 14.00.

trausti í sókninni og allt verður miklu auðveldara.“

KÖRFUKNATTLEIKSSAMBANDIÐ: FAGNAR 50 ÁRUM MEÐ FJÖLSKYLDUSKEMMTUN

Alls staðar hægt að spila körfu
Leikmenn úr liðum efstu deildar
íslenska körfuboltans sýna listir í
Vetrargarðinum í Smáralind í dag á
fjölskylduskemmtun sem haldin er á
fimmtíu ára afmæli Körfuknattleikssambands Íslands. Samkoman hefst
klukkan 14 og þar er afmæliskaka í boði
fyrir alla gesti. Þar verða líka körfuboltastöðvar fyrir víti, drippl, skotleiki,
þrautir, sendingar og fleira skemmtilegt og klukkan 15.15 kemur Latabæjardrottningin Solla stirða og skemmtir
um stund. Áður setur samt Hannes S.
Jónsson, formaður Körfuknattleikssambandsins, afmælisárið og kynnir helstu
viðburði þess.
Hannes var plataður í smá spjall
á tímamótasíðuna í tilefni afmælisins. Hann var einmitt að ná í son sinn
á körfuboltaæfingu í Grafarvoginum
og leiddist greinilega ekki innan um
krakkana. Tók samt ekki í mál að troða
á staðnum.
„Það sem er svo frábært við körfubolta er að alls staðar er hægt að spila
hann,“ segir Hannes glaðlega. „Enda
eru víða körfur við skóla og heimahús.
Maður getur meira að segja æft sig
einn,“ bendir hann á.
Hannes segir körfuboltann tiltölulega unga íþrótt á heimsvísu, eða um
hundrað og tuttugu ára. „Körfuboltinn
var fyrst spilaður 1891 í Bandaríkjunum og barst hingað til lands á stríðsárunum en áhuginn fór ekki verulega að
vaxa fyrr en milli 1970 og ‘80,“ segir
hann og upplýsir að stofnfélög sambandsins árið 1961 hafi verið sex. „Svo
varð sprengja upp úr 1990 þegar Stöð
2 byrjaði að sýna NBA-leiki. Þá snerist allt um körfubolta hjá krökkunum,“
rifjar Hannes upp en kemur með kröftuga varnarræðu þegar hann er spurður
hvort KKÍ hafi ekki glutrað niður tækifæri til að hamra það járn enn frekar.
„Körfuboltinn hefur vaxið mikið á

FORMAÐURINN „Körfuboltinn hefur vaxið mikið á Íslandi á síðustu 20 árum eins í Evrópu allri
og er næstútbreiddasta íþróttagreinin í landinu með um 7.000 iðkendur, samkvæmt tölum frá
ÍSÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslandi á síðustu tuttugu árum eins og
í Evrópu allri og er næstútbreiddasta
íþróttagrein í landinu með um 7.000
iðkendur, samkvæmt tölum frá ÍSÍ,“
segir hann og bætir við að KKÍ haldi úti
12-15 fjölliðamótum fyrir ellefu ára og
eldri um hverja helgi frá október fram í
apríl. „Svo áttum við Íslendingar fyrsta
Evrópubúann sem lék í NBA og eigum
fólk sem spilar í sterkustu deildum
heims, auk þess sem forseti Evrópska
körfuboltasambandsins er íslenskur.“
Margir leggja fram mikla sjálfboðavinnu í þágu körfuboltans á Íslandi,
að sögn Hannesar. Hann hrósar þeim

eldhugum í hástert sem vinna af
heilindum fyrir sitt bæjarfélag og sína
íþrótt, halda úti æfingum, sjá um að
félagsstarfið virki og koma krökkum á
leiki og mót.
Hann segir líka mikinn stuðning
fyrir sig og aðra sem nú eru í stjórn
sambandsins að geta enn leitað til
þeirra manna sem komu að stofnun þess
fyrir 50 árum. „Þeir eru alltaf boðnir
og búnir að liðsinna okkur,“ segir hann.
„Kolbeinn Pálsson, sem var íþróttamaður ársins 1966 og síðar formaður
sambandsins, er til dæmis formaður
afmælisnefndar núna.“ gun@frettabladid.is

Ég þakka öllum þeim er sýnt hafa mér
hlýhug og vináttu vegna andláts móður
minnar,

Eddu Sigurðardóttur.
Guðný Einarsdóttir

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

Þorbergur Guðmundsson
frá Raufarhöfn,

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

Kristrúnar Sigurrósar Á.
Lund
sem lést 29. desember 2010.

er lést 10. janúar, var jarðsunginn frá Fossvogskirkju,
fimmtudaginn 20. janúar í kyrrþey að ósk hins látna.
Okkar innilegustu þakkir til allra er auðsýndu okkur
aðstandendum samúð og hlýhug við andlát hans og
útför. Alúðar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu Nausti á Þórshöfn fyrir sérlega góða umönnun.
Málfríður Anna Guðmundsdóttir
Eiríkur Guðmundsson
Björg Eiríksdóttir
Hrefna Friðriksdóttir
og frændsystkin.

Stefán Lund
Gunnar Lund
Marianne Hamlin
Lucia Lund
Ragnar Helgi Róbertsson
Thorben Lund
Marion Herrera
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi

Þorvarður Guðjónsson
fv. frkvstj. frá Hesti í Önundarfirði,
Fannborg 8, Kópavogi,

andaðist þann 24. janúar 2011. Jarðarförin fer fram frá
Kópavogskirkju mánudaginn 31. janúar kl. 15.00
Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Marta Bíbí Guðmundsdóttir
Ásgeir H. Þorvarðarson
Sólveig Hrafnsdóttir
Sveinfríður G. Þorvarðardóttir Herluf M. Melsen
R. Svanhvít Þorvarðardóttir
Arnar Ingólfsson
Hjördís Erlingsdóttir
Jóhanna Erlingsdóttir
Sigurður Hjálmarsson
Geirný Ósk Geirsdóttir
Erik Stöhle
barnabörn og langafabörn.

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

Matthías Bjarki
Guðmundsson
lést á heimili sínu miðvikudaginn 26. janúar.
Jarðarför verður auglýst síðar.
Björg Ragna Erlingsdóttir
Lúðvík Már Matthíasson
Máni Matthíasson
Markús Ingi Matthíasson
Guðmundur G. Magnússon
Magnús Víðir Guðmundsson
Ágúst Hlynur Guðmundsson
Erlingur Lúðvíksson

Anna Björk Matthíasdóttir
Kristín K. Ólafsdóttir
Kristín Valdemarsdóttir
Jakobína Ingadóttir

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem að heiðruðu minningu og sýndu
okkur samúð og stuðning, við andlát
og útför okkar ástkæru móður, tengdamóður, ömmu, langömmu
og sambýliskonu

Gyðu Steingrímsdóttur
Fróðengi 5, 112 Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Karítasar, 11.E LSH við
Hringbraut og Líknardeild LSH í Kópavogi fyrir einstaka umönnun og umhyggju. Guð blessi ykkur öll.
Kristjana Óladóttir
Þráinn Garðar Þorbjörnsson
Þórarinn Ólason
Eydís Unnur Tórshamar
Bjarni Elíasson
barnabörn og barnabarnabörn.

F í t o n / S Í A

Fylgir frítt með
Stöð 2 í febrúar

ÞÚ SAFNAR
PUNKTUM
Á MEÐAN Þ
Ú HORFIR!

Fyrir

229
krónur
færð þú:

eða

tertusneið í
bakaríi

eða

6 mínútur í
keilu

eða

einn
barnaís

eða

vhs spólu í
kolaportinu

frábæra skemmtun í heilan sólarhring fyrir alla fjölskylduna

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

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
vegna fráfalls föður okkar, afa, sonar
og tengdaföður,

Kristjóns Haraldssonar

Elskulegur maðurinn minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Innilegar þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar elsku móður
okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Gunnar Valgeirsson
flugvirki,
Vallhólma 16,

Vigdísi Valgerði
Eiríksdóttur

lést á Landspítalanum fimmtudaginn 27. janúar
síðastliðinn.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ragnheiður M. Kristjónsdóttir, Agnes Amalía
Kristjónsdóttir, Andri Pétur Magnússon, Haraldur Ari
Stefánsson, Kristín Amalía Arnþórsdóttir, Ragnheiður
Guðmundsdóttir og Arnþór Jónsson.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og
útför ástkærs bróður, mágs og frænda

Unnur Arngrímsdóttir
Guðni Gunnarsson
Sigríður Gunnarsdóttir
Sigurbjörg Anna Guðnadóttir
Guðrún Rósa Guðnadóttir
Elínborg Þorsteinsdóttir
Gunnar Þorsteinsson
Brynjar Helgi Guðmundsson
Dagur Fróði Guðmundsson
Mikael Rafn Benediktsson
Gunnar Ylur Eiríksson

Árskógum 8, Reykjavík.
Guðbjörg Sigþórsdóttir
Stefán Jón Heiðarsson
Guðmundur Friðrik
Georgsson
Benedikt Þór Leifsson

Ásta Sigurðardóttir
Árni Ísaksson
Matthías Sigurðsson
Selma Skúladóttir
Eiríkur Sigurðsson
Helga Gísladóttir
barnabörn, barnabarnabörn og fjölskyldur.

Faðir okkar,

Hafsteins Sigtryggssonar

Sigurður J. Kristjánsson

Mosfelli, Ólafsvík.
Sveinbjörn Sigtryggsson
Bjarný Sigtryggsdóttir
og aðrir aðstandendur

fyrrverandi sjómaður,
Tjarnarmýri 41,

Ríkarð Magnússon

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
vegna andláts móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu

Kristínar Henriksdóttur
til heimilis á Skógarbæ í Reykjavík.

Innilegar þakkir færum við öllum sem
sýnt hafa okkur samúð og hlýhug við
andlát ástkærs eiginmanns og bróður

Páls Ólafssonar
bókasafns- og upplýsingafræðings
Næfurási 13, Reykjavík.

lést á Landakoti föstudaginn 21. janúar. Útför hans fer
fram frá Dómkirkjunni mánudaginn 31. janúar
kl. 15.00.
Sigrún Sigurðardóttir
Gylfi Sigurðsson

Sérstakar þakkir til starfsfólks Skógarbæjar fyrir góða
umönnun.
Helga Sigurðardóttir
Guttormur Pétur Einarsson
Súsanna Sigurðardóttir
Matthías Pálmason
Ingunn Sigurðardóttir
Egill Vilhjálmur Sigurðsson Hafdís Sveinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem heiðruðu minningu móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þóra Björk Hjartardóttir
Vigdís Hulda Ólafsdóttir

Guðrúnu Ö. Stephensen

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Brynhildur Jónsdóttir
fv. deildarstjóri í Utanríkisráðuneytinu,

lést 26. janúar á Hrafnistu Reykjavík.
Jón Svavar Úlfljótsson
S. Fanney Úlfljótsdóttir
Björn Magnús Björgvinsson
Björg Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát ástkærs eiginmanns, föður, tengdaföður og afa,

Grétars Áss Sigurðssonar
Brúnastekk 11, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við hjúkrunarfræðingum
heimaþjónustunnar Karitas, starfsfólki líknardeildar
Landspítalans í Kópavogi og krabbameinsdeildar
Landspítalans við Hringbraut fyrir ógleymanlega alúð
og umönnun. Ykkar starf verður seint fullþakkað.
Sigrún Andrewsdóttir
Sigurður Áss Grétarsson
Andri Áss Grétarsson
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Helgi Áss Grétarsson
og barnabörn.

Árelía Eydís Guðmundsdóttir
María Árdís Gunnarsdóttir
Steinunn H. Blöndal
Ólöf Ingvarsdóttir

Við þökkum auðsýnda samúð og hlýhug og færum
deild A4 í Fossvogi sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan
stuðning, kærleika og virðingu.
Jón Torfi Jónasson
Bryndís Ísaksdóttir
Ögmundur Jónasson
Valgerður Andrésdóttir
Ingibjörg Jónasdóttir
Guðmundur Gíslason
Björn Jónasson
Elísabet Guðbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæru

Helgu Þorsteinsdóttur.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 3. hæðar á
sjúkradeild Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir umönnun
síðustu ára.

Yndislega dóttir mín, systir okkar
mágkona og móðursystir

Ingibjörg Ragnheiður
Sveinbjörnsdóttir
frá Vesturkoti, til heimilis að
Langagerði 122,

lést á Landspítalanum í Fossvogi, 24. janúar s.l. Útförin
fer fram frá Grafarvogskirkju, miðvikudaginn
2. febrúar n.k. kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Ás, Styrktarfélag.
Guðrún Sigurðardóttir
Sigrún Gyða Sveinbjörnsdóttir
Ólína Kristín Sveinbjörnsdóttir
Magnús Sveinbjörnsson
Kolbrún Sveinbjörnsdóttir
Svanhildur Sveinbjörnsdóttir
Sigurður Magni Sveinbjörnsson
Hörður Sveinbjörnsson
Þröstur Kamban Sveinbjörnsson
Margrét Kristín Guðnadóttir
Sandra Lind Jónsdóttir
og frændsystkini

Ólafur Th. Ólafsson
Ingveldur G.
Guðbjörnsdóttir
Ingólfur Friðgeirsson

Gerður Sjöfn Ólafsdóttir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæra föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Arthur Stefánsson
Áslaug Artursdóttir
Oddgeir Þór Árnason
Nanna Arthursdóttir
Guðbergur Þorvaldsson
Þorsteinn Arthursson
Guðrún Petra Guðnadóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ingimars H. Þorlákssonar
Skálarhlíð, Siglufirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Fjallabyggðar fyrir einstaka umönnun
og umhyggju. Guð blessi ykkur öll.
Erla Ingimarsdóttir
Guðfinna Ingimarsdóttir
Þórdís Ingimarsdóttir
Jóhanna Ingimarsdóttir
Sólrún Ingimarsdóttir
Björn Ingimarsson
Birgir Ingimarsson
Bylgja Ingimarsdóttir
Rakel Björnsdóttir
Baldvin Kristjánsson

Konráð Baldvinsson
Ragnar Ragnarsson
Sveinn Einarsson
Oddur Óskarsson
Lukrecija Bokan Daníelsdóttir
Pálína Kristinsdóttir
Guðbrandur Skúlason
Thomas Fleckenstein
Jóna Heiðdal.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.
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Philips sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
AR
Háfar frá Whirlpool og TecnoWind með allt að 53% afslætti
Heimabíókerfi frá Philips og Panasonic með miklum afslætti
Uppþvottavélar með allt að 50.000 kr. afslætti
Bialetti pottar og pönnur með 50% afslætti
Smáraftæki á ótrúlegum verðum, Melissa töfrasprotar, hárklippur,
skeggsnyrtar, sléttujárn og hárblásarar frá 995 kr.
Philips lofthreinsitæki með allt að 50% afslætti
Vestfrost frystikistur með allt að 35% afslætti
Þvottavélar - verð frá kr. 54.995
Sjá allt
Mikið úrval kæliskápa á frábæru verði
úrvalið
Útlitsgallaðar vörur með miklum afslætti

á ht.is
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Fyrstur kemur – fyrstur fær!
Opið laugardaga kl. 10 – 16
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VEFSÍÐAN LITABOK.IS er tilvalin fyrir litla og upprennandi listamenn. Þar
krakkar@frettabladid.is

er gott safn af myndum af alls kyns vinsælum teiknimyndapersónum sem er hægt að
prenta út og lita.

ALLIR GETA ORÐIÐ
UPPFINNINGAMENN
Villi er besti vinur Sveppa. Hann er með úfið hár af því hann hugsar svo mikið og
svo hitti hann einu sinni Einstein í draumi.

Hver er besti vinur þinn og af
hverju? Sveppi er besti vinur
minn af því að hann bjargaði
mér þegar var búið að ræna
mér og ég var bundinn við stól.
Það gera bara góðir vinir.
Af hverju er hárið þitt svona
úfið? Ég hugsa svo rosalega
mikið og rafboðin í taugaendunum í heilanum valda því að
hárið stendur upp í loftið. Svo
hef ég engan tíma til að vera
að greiða mér.

Sveppi er besti
vinur
minn af því
að hann
bjargaði mér
þegar
var búið
að ræna
mér.

Hvað sagði draugurinn við hinn
drauginn?
Þú ert alveg
ofboðslega gegnsær!

Pabbi! kallar Anna.
Já, elskan mín.
Verða kálfarnir á
Sendandi: Atli Snær mér að nautum
Stefánsson 8 ára. þegar ég verð stór?

Einu sinni var kona
sem setti nærfötin
sín á kínverskt
þvottahús. Þegar hún
fékk fötin til baka
voru enn þá blettir í
nærbuxunum.
Þá sendi hún miða
með fötunum: Nota
meiri sápu í fötin.
Þá fékk hún miða
til baka: Nota meiri
pappír!

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Fitu
nýju lítil
ng!

Léttar í bragði

Geta allir orðið uppfinningamenn? Já. ekki spurning. Allir
sem eru með góðar hugmyndir og frjótt ímyndunarafl geta
það. Horfið bara í kringum
ykkur og sjáið hvað vantar,
hvað gæti verið betra eða hvað
gæti verið auðveldara, og búið
það svo til.

1. Hvenær byrjar þorrinn?
2. Á hvaða degi byrjar þessi
mánuður?
3. Hvað gefa konur mönnum
sínum venjulega þann dag?
4. Hvað þýðir „að þreyja þorrann“?
5. Hvernig matur er vinsæll á
þorranum?
6. Hvaða skemmda brjóskfisk
borðar fólk þá?
7. Úr þeirri skepnu er líka búið
til lýsi. Hvað kallast það?
8. Hvað hét Íslendingurinn
sem var nýlega útnefndur
„Þorri landsmanna“?
9. Hvað er síðasti dagur þorra
nefndur?
10. Hvað mánuður kemur á
eftir þorranum?

Er gaman að búa til
bíómyndir? Já það er
mjög gaman, sérstaklega
þegar maður gerir það með
vinum sínum.

Hver er frægasti maður sem
þú hefur hitt?
Úff, veit ekki
alveg hvernig ég
á að svara þessu.
Hitti einu sinni
Einstein í draumi,
er það tekið
með?

Af hverju veistu
svona mikið? Af
því ég hef svo rosalegan áhuga á því að skilja
hvers vegna hlutir eru eins
og þeir eru. Spyr alltaf af
hverju og hvers vegna og þá
segir fólk manni svo margt sem
maður vissi ekki.

Hver er besta uppfinningin
þín? Alveg klárlega jólaskrautsbyssan sem við notuðum einu
sinni til að skreyta. Ég var líka
mjög feginn að hafa búið til

Hvað ætlar þú að
verða þegar þú ert
orðinn stór Rokkstjarna.

Lékst þú sjálfur í
áhættuatriðunum?
Já, við gerðum
allt sjálfir
– öll atriði
hvort sem
þau voru hádramatísk
eða áhættuatriði.

Ég bjó einu sinni til plútóníum-greiðu með sameindar-klofnum greiðutönnum. Það fór allt í
rugl og varð svakalegt vesen út af því.
Sprengjusveit Landhelgisgæslunnar þurfti að
sigla með hana lengst
út á sjó og eyða henni
með djúpsprengju.

Hvað þarf marga
Hafnfirðinga til að
skipta um ljósaperu?
Svar: Tvo til að
halda stiganum,
einn til að halda
við ljósaperuna og
1.000 til að snúa
við húsinu!

heimi? Hmmmm þessi er mjög
erfið. Úfff! ætli skærin séu ekki
nálægt því að vera best í heimi.
Leonardó DaVinci fann þau
upp, það vita ekki allir.
Hann var ofurmaður
eða eins og Nietzsche
sagði: Übermensch.

Færðu mikið af
aðdáendapósti? Já, ég
fæ alls konar póst, sem er
mjög gaman. Gott að vita
af því að maður er að gleðja
einhvern.

slím-þykkni fyrir síðustu mynd.
Hún hefði orðið miklu lengri ef
ég hefði ekki tekið það með mér
á hótelið.
Hver er besta uppfinning í

Finnst þér gaman að vera
beðinn um eiginhandaáritun?
Já, já, þá veit maður að það
er einhver sem fílar það sem
maður er að gera.
Hvor er vinsælli þú eða
Sveppi? Sveppi, hann er svo
sætur og krúttlegur.

Svör:
1. Þorrinn er fjórði mánuður vetrar og hefst á
föstudegi á bilinu 19. til
25. janúar.
2. Bóndadegi.
3. Blómvönd.
4. Að þrauka. Líka að bíða
einhvers með eftirvæntingu.
5. Þorramatur.
6. Hákarl.
7. Hákarlalýsi.
8. Guðni Þorri Egilsson.
9. Þorraþræll.
10. Þá tekur góan við. Hún
hefst á sunnudegi á
bilinu 18. til 24. febrúar.

Hver er uppáhaldsmaturinn
þinn? Lambakjöt og villibráð.
Mér finnst gæsir mjög góðar og
svo borða ég rjúpur um jólin.
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LÓÐRÉTT
1. tími myrkurs, 3. klafi, 4. undirbúningspróf, 5. hallandi, 7. olíuvaxefni,
10. yfirbreiðsla, 13. mas, 15. kropp,
16. írafár, 19. ónefndur.
LAUSN

Bölvun hamingjunnar
g er með ritstíflu. Orðin eru til staðBAKÞANKAR
ar, en hæfileikinn til að raða þeim
Atla Fannars
Bjarkasonar saman og mynda skemmtilegar setning-

É

ar er ekki til staðar. Ég veit upp á hár af
hverju. Síðustu vikur hef ég unnið kerfisbundið að því að bæta líf mitt og skrifað um það í þetta blað. Ég borða betur,
drekk hvorki gos né áfengi og ofan á
það hreyfi ég mig reglulega.

ÞESSAR stórkostlegu breytingar
á lífsmynstrinu hafa orðið til þess
að mér líður talsvert betur en
áður. Undirhakan sem var byrjuð að koma sér fyrir er horfin og
loftið lekur hratt og örugglega úr
ístrubelgnum. Andlegar framfarir
eru einnig miklar og ég get
meira að segja sagst vera
nokkuð hamingjusamur – ástand sem hefur
í gegnum tíðina verið
óreglulegt.

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. óp, 8. kok, 9. tal,
11. rá, 12. tramp, 14. akarn, 16. af, 17.
lóa, 18. sín, 20. fr, 21. inni.

21

17

19

LÁRÉTT
2. hróss, 6. org, 8. kverk, 9. samræða,
11. slá, 12. traðk, 14. ávöxtur, 16. frá,
17. fugl, 18. persónufornafn, 20. frú,
21. ekki úti.

11

14

18

5

LÓÐRÉTT: 1. nótt, 3. ok, 4. forpróf,
5. ská, 7. parafín, 10. lak, 13. mal, 15.
nart, 16. asi, 19. nn.

2

1

ÞAÐ er nefnilega auðvelt að finna tímabundna hamingju. Fólk
finnur hana til dæmis
á diskum, í flöskum og
að sjálfsögðu í rúmum.
Stundum í rúmum ókunnugra. Endorfín hlýtur að

vera vísindalegt samheiti yfir skammvinna hamingju. Matur, áfengi og kynlíf
geta leyst þetta kröftuga taugaboðefni
úr læðingi og ollið æðislegri sælu,
sem fullt af fólki verður háð með
hörmulegum afleiðingum.

NIÐURTÚRINN í hversdagsleikann
getur verið djöfullegur og þá verða oft
stórkostlegir hlutir til. Þunglyndi er
rót sköpunar og ætli maður að skrifa
texta, semja lög eða mála mynd getur
brotin og þjökuð sál gert kraftaverk.
Þetta veldur mér áhyggjum því títtnefndar lífsstílsbreytingarnar hafa gert
mig að sköpunarlegu úrhraki. Áður gat
ég ekki blikkað augunum án þess að fá
hugmynd, en í dag er ég jafn skapandi
og leiðbeinandi á námskeiði Dale
Carnegie.
MERKUSTU listamenn sögunnar
voru flestir drykkfelldir þunglyndissjúklingar og þeir sem svífa stöðugt um
á bleiku skýi eru yfirleitt einfeldningar
og/eða eiturlyfjafíklar. Hamingjusamt
fólk hefur ekkert fram að færa til skapandi samfélags. Hugmyndir hamingjusamra eru lélegar, boðskapur þeirra er
yfirborðskenndur og atgervi þeirra er
yfirlætisfullt. Þess vegna eru svona fáir
bílasalar góðir tónlistarmenn – og öfugt.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Einhverjum kann Bergsteinn
að finnast Berg- er flott nafn!
steinn undarlegt En það eru
nafn en það
til nöfn
passar fullkomsem passa
lega. Hann er...,
alls ekki á
Bergsteinn.
krakka.

Nei alls ekki.
Hárrétt!
ODDVAR! Það á að vera
Ekkert barn bannað! Oddætti að þurfa var er nafn
sem þú færð
að heita
á fimmtugsafOddvar!
mælinu!

Góð regla!
Jæja Siggi
minn, þá er
þetta búið.
Nú heitir þú
Oddvar!

Þess vegna
heyrir maður
sjaldan:
Oddvar, það
er kominn
matur!

■ Gelgjan
PALLI, ÞÚ ERT
SÓLBRUNNINN!

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX
AÐEINS Í FEBRÚAR!

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel
heppnað og
eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

Time Out, London

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, það er rétt,
bakið á mér er
aðeins bleikt.

HVERNIG GASTU
GLEYMT SÓLAROLÍUNNI? ÉG
RÉTTI ÞÉR HANA
Á LEIÐINNI ÚT!

Þannig að
þú viðurkennir að
þetta er
þín sök?

Fyrirgefðu?

Þú réttir mér sólarvörnina en þú sagðir
mér ekki að nota
hana... léleg eftirfylgni af þinni hálfu
mamma.

■ Handan við hornið

Nú þegar
Ofurmennið er
hætt að berjast
gegn glæpum
verður hann
að vinna
almenna
vinnu enis
og aðrir.

■ Barnalán
„Critics choice“

Nei!
Nei það gengur
ekki. Það er ekki Þá kæmi
hægt að garga bara einhver
svangur
þetta út um eldellismellur
húsgluggann!
til þín!

Eftir Tony Lopes

BROTTFARIR

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vel
gripið.

Ég er ekki
móðir, ég
er íþróttamaður.

kvikmyndahátíð
Háskólabíó • 21. janúar - 3. febrúar

ÆVINTÝRI ADELE BLANC-SEC

LÍFSLÖNGUN

VELKOMIN

HVÍTAR LYGAR

SKRIFSTOFUR GUÐS

STÚLKAN Í LESTINNI

LAFMÓÐUR

LEYNDARMÁL

EINS OG HINIR

BARA HÚSMÓÐIR - OPNUNARMYND

EKKI MISSA AF ÞESSUM 10 GÆÐAMYNDUM
Allar kvikmyndirnar eru með enskum texta, fyrir utan Hvítar lygar og Ævintýri Adèle Blanc-Sec sem eru með íslenskum texta.
Menntaskólanemar og háskólastúdentar fá 50% afslátt af miðaverði.
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menning@frettabladid.is

GUÐBERGUR SEGIR FRÁ Guðbergur Bergsson lóðsar gesti um sýninguna Ásýnd landsins: Vatnið, jörðin, hafið og himinninn
á Gerðarsafni í Kópavogi klukkan 15 á sunnudag. Á sýningunni eru málverk, vatnslitamyndir, teikningar og ljósmyndaverk eftir Daða
Guðbjörnsson, Gunnlaug Scheving, Jóhannes S. Kjarval, Rúrí og Vilhjálm Þorberg Bergsson.

Íslenskir rithöfundar
styðja Mariu Amelie
Norskir fjölmiðlar hafa birt opið
bréf undirritað af 61 íslenskum
rithöfundi til stuðnings starfssystur þeirra Mariu Amelie.
Amelie, sem heitir réttu nafni
Madina Salamova, er flóttamaður
frá Rússlandi og var á dögunum
vísað úr landi í Noregi.
Í bréfinu fordæma rithöfundarnir aðgerðir norsku Útlendingastofnunarinnar og norsku
ríkisstjórnarinnar og krefjast þess að Amelie verði veitt
dvalarleyfi í Noregi.
„Ef yfirvöld og málsvarar
þeirra bera fyrir sig að hér sé
farið að lögum segjum við: Ef
lagabálkurinn sem farið er eftir
er jafn ómannúðlegur og raun
ber vitni á að breyta honum en
ekki fylgja.“
Segir í bréfinu að ef Amelie
hefði ekki tjáð sig opinberlega
um afleiðingar kerfisins hefði
hún verið látin í friði. „Skömm
sé þeim sem hafa það í valdi sínu
að hindra þessa siðlausu framkvæmd en hafast ekki að.“
Í hópi þeirra sem skrifa undir
bréfið eru Andri Snær Magnason,
Auður Jónsdóttir, Ármann Jakobsson, Eiríkur Örn Norðdahl,
Eiríkur Guðmundsson, Guðrún
Eva Mínervudóttir, Hallgrímur
Helgason, Haukur Már Helgason,
Hugrún Hrönn Kristjánsdóttir,
Kristín Eiríksdóttir, Kristín

Margbrotið og heillandi ferðalag
Myndlist ★★★★★
Án áfangastaðar
Samsýning í Listasafni Reykjavíkur
– Hafnarhúsi. Höfundar: Markús
Þór Andrésson og Gunnþóra
Ólafsdóttir

VÍSAÐ BURT Maria Amelie vísað um

borð í farþegaflugvél sem flutti hana til
Rússlands á dögunum.

Steinsdóttir. Kristín Svava Tómasdóttir, Pétur Gunnarsson, Sigurður Pálsson, Steinar Bragi,
Þórarinn Eldjárn, Þórdís Gísladóttir, Þórunn Erlu- Valdimarsdóttir og Ævar Örn Jósepsson.

Málþing um
Kamban
LJÓÐLEIKUR OG SÖNGDANS

28

Sveinn Skotti
Súldarsker
AUKASÝNING 29. JAN!

29 30

Örfá sæti laus

Nýtt leikverk eftir Sölku Guðmundsdóttur

Út í kött
NÆSTA VIKA:

30
Barnaleikhús
3. FEB

Uppistand í Tjörninni
KAFFIHÚSIÐ MAJÓNES OPIÐ ALLA DAGA VIKUNNAR
Miðasalan er opin
virka daga frá kl. 13-15
Sími: 527 2100
www.tjarnarbio.is

Tjarnargötu 12 - 101 Reykjavík

Leikfélag Reykjavíkur efnir til
málþings um Guðmund Kamban
leikskáld (1880-1945) í Borgarleikhúsinu í dag. Dagskráin hefst
á Nýja sviðinu klukkan 11 með
leiklestri á atriðum úr Öræfastjörnum. Að því loknu verða
sýnd brot úr kvikmyndunum
Hadda Padda og Hús í svefni og
einnig upptökum Sjónvarpsins á
Skálholti og Vér morðingjar.
Að loknum leiklestri og myndasýningum hefst málþing um leikskáldið og erindi hans við nútímann. Þar flytja erindi Sveinn
Einarsson, fyrrverandi þjóðleikhússtjóri, Hlín Agnarsdóttir, rithöfundur og leikstjóri, og Friðgeir Einarsson leikhúsmaður.
Að lokum verða pallborðsumræður þar sem Þórunn Sigurðardóttir og Magnús Þór Þorbergsson leggja orð í belg. Stjórnandi
pallborðsins er Karl Blöndal.

,JËSMYNDIR ÒR !LÖINGISHÒSINU
3KRIFSTOFA !LÖINGIS LEITAR EFTIR LJËSMYNDUM SEM TEKNAR VORU
Å !LÖINGISHÒSINU EINKUM FYRIR ¹RIÈ  3KRIFSTOFAN LEITAR AÈ
MYNDUM B¾ÈI ÒR ÖINGSAL SEM OG ÒR ÎÈRUM HERBERGJUM HÒSSINS
(¹SKËLI ¥SLANDS HAFÈI AÈSETUR Å HÒSINU FR¹  TIL  OG V¾RI
MIKILL FENGUR Å MYNDUM FR¹ ÖEIM TÅMA ¶EIR SEM KYNNU AÈ HAFA
MYNDIR ÒR !LÖINGISHÒSINU UNDIR HÎNDUM OG V¾RU TILBÒNIR TIL AÈ
LEYFA SKRIFSTOFU ÖINGSINS AÈ SKANNA Ö¾R ERU VINSAMLEGAST BEÈNIR
UM AÈ HAFA SAMBAND VIÈ RITSTJORI ALTHINGIIS
EÈA Å SÅMA 
3KRIFSTOFA !LÖINGIS

Höfundar Án áfangastaðar eru
tveir, þau Markús Þór Andrésson sýningarstjóri og Gunnþóra
Ólafsdóttir landfræðingur. Þáttur
Gunnþóru Ólafsdóttur landfræðings vekur athygli á mikilvægi og
frjósemi þverfaglegs samstarfs.
Sýningin er víðfeðm. Í raun er
um þrjár sýningar að ræða. Listaverk eftir íslenska og erlenda
listamenn má sjá á báðum hæðum
safnsins, en inni á milli þeirra, á
gangi og í opnum rýmum er sýning í sýningunni, plakatverk eftir
hóp sem nefnir sig því innilega
þýska nafni Institut für Raumexperimente. Þriðja sýningin er
kvikmynda- og myndbandssýning
í sal á efri hæð, þar sem sýndar
eru bæði stuttmyndir og myndir í fullri lengd, meðal annars er
Hringurinn eftir Friðrik Þór sýnd
alla daga klukkan tíu. Fjórði hluti
verkefnisins er ráðstefna um náttúrutengda ferðaþjónustu fyrstu
helgina í febrúar. Það er fréttnæmt að þar verður Lucy R. Lippard meðal frummælenda en hún
er heimsþekkt fyrir skrif sín um
myndlist.
Sýning Markúsar og Gunnþóru

er vandlega hugsuð frá upphafi til
enda, listaverk út af fyrir sig. Viðfangið er vítt og breitt og það endurspeglast í verkunum. Ferðalög,
ferðalöngun, saga ferðalaga, túrismi og landslag, auk ótal spurninga um stað, staðsetningu, einkenni lands, náttúruupplifun og
fleira. Verk listamanna eru valin
með tilliti til umfjöllunarefnis og eru blanda af þegar tilbúnum verkum og listaverkum unnin
fyrir stað og stund. Vinnubrögð
af þessum toga hafa löngum legið
undir ámæli, sýningarstjórar verið
sakaðir um að setja list í nýtt samhengi eftir eigin hentugleikum og
virða að vettugi markmið listamanna. Slík gagnrýni tilheyrir þó mestmegnis liðinni tíð sem
betur fer og sýningarstjórastarfið
er loks að vinna sér sess hérlendis, áratugum á eftir sambærilegri
þróun á alþjóðavettvangi. Ekki
má gleyma því að sýningarstjórar
hafa í starfi sínu á stundum valdið straumhvörfum í myndlist og í
víðara samhengi.
Án áfanga er margsaga, birtir
enga endanlega mynd, gerir ekki
tæmandi úttekt, hefur enga eina
skoðun. Hér fá listaverkin að eiga
síðasta orðið, milli þeirra, áhorfenda og sýningarstjóra skapast
frjótt og lifandi samtal án orða,
eins og myndlistinni einni er
lagið.
Ekki er hægt að segja að eitthvað eitt standi upp úr, hér eru
mörg flott verk. Þó má nefna Lesbókarröð Roni Horn og ótrúlega

heillandi og margræðar ljósmyndir af Jökulsárlóni eftir Walter Niedermayr. Verk Kristins E.
Hrafnssonar er sláandi og eftirminnilegt, hittir einhvern veginn
beint inn í samtímann. Sömuleiðis rýmisskúlptúr Ingu Þóreyjar
Jóhannsdóttur og veggverk Haraldar Jónssonar, Göng. Og þannig
mætti áfram telja.
Auðvitað hefði mátt velja önnur
verk, aðra listamenn. Sú spurning vaknar t.d. hvort eðlilegt hefði
verið að sýna fleiri listaverk sem
fela í sér ádeilu á stóriðju og eða
baráttu fyrir ósnortinni náttúru,
vegna þess hversu áberandi þemað
er í samtímanum. Óbein ádeila
getur þó allt eins verið áleitnari
og lifað lengur. Kynjahlutfallið
er konum óþarflega óhagstætt og
vekur upp spurningar, lauslega talið
átta konur og sextán karlmenn, að
tilraunahópnum slepptum.
Það telst kostur sýningarinnar
að sýna hófsemi og stillingu í vali
listaverka, finna þeim öllum góðan
samastað í safninu og skapa jafnframt frjótt andrúmsloft sem leiðir áhorfandann inn á við sem út í
heim.
Ragna Sigurðardóttir
Niðurstaða: Markús Þór Andrésson
og Gunnþóra Ólafsdóttir, auk fjölda
annarra listamanna, eiga heiður skilinn fyrir úthugsaða og frjóa sýningu.
Áhorfendur halda í sitt eigið ferðalag
þar sem þeir kynnast úrvalsverkum
fjölmargra listamanna og sjá landið
okkar og hugmyndir um ferðalög í
nýju ljósi.

Ljós í myrkri
Tónlist ★★★★
Opnunartónleikar Myrkra
músíkdaga
Verk eftir Ligeti, Steingrím Rohloff,
Finn Torfa Stefánsson og Daníel
Bjarnason
Opnunartónleikar Myrkra músíkdaga byrjuðu ekki vel. Steinunn
Birna Ragnarsdóttir, tónlistarstjóri Hörpu, og Árni Heimir
Ingólfsson, tónlistarstjóri Sinfóníunnar, tilkynntu sigurvegarann í keppni um nýtt tónverk á
opnunartónleikunum í vor. Hljóðkerfið var svo lágt stillt að erfitt var að heyra hvað þau sögðu.
Fjölmargir tónleikagestir æptu
„hærra!“ en það skilaði litlu. Sem
betur fer heyrðist nafn sigurvegarans, en það var Haukur Tómasson. Ég óska honum til hamingju
með sigurinn.
Ekki aðeins var hljóðkerfið lágt
stillt, heldur var líka óvanalega
dimmt í salnum. Það var ógerningur að sjá hvað stóð í tónleikaskránni. Að öðru leyti var myrkrið
þægilegt, og hæfði fremur þungbúinni tónlistinni ágætlega.
Tónleikarnir hófust á öldungis
frábærri tónsmíð eftir Ligeti. Hún
einkenndist af kyrrstöðu. Langir
hljómaklasar voru búnir til úr
iðandi tónahendingum sem voru
svo þéttofnar að klasarnir virkuðu grafkyrrir. Tónlistin var þó
ekki einhver ládeyða, þvert á móti
reis hún upp í magnaða hápunkta

DANÍEL BJARNASON

sem voru staðsettir á hárréttum
augnablikum.
Daníel Bjarnason stjórnaði
hljómsveitinni og gerði það með
glæsibrag. Ligeti var svo vel mótaður að maður gersamlega gleymdi
sér. Fíngerður hljómavefurinn var
áferðarfagur og seiðandi framvindan snilldarlega útfærð.
Hin verkin á dagskránni lofuðu
góðu. Fyrstur var klarinettukonsert eftir Steingrím Rohloff. Rúnar
Óskarsson lék einkar vel á klarinettuna, kryddaði leik sinn fallegum
blæbrigðum sem drógu fram dýpri
merkingu tónlistarinnar. Konsertinn var þó ekki sérlega auðveldur
áheyrnar, hann var býsna langur
og tónmálið óaðgengilegt. Engu
að síður var byggingin á verkinu
glæsileg, atburðarásin flott og
hljómaáferðin prýðilega ígrunduð.
Greinilegt er að Steingrímur kann
að skrifa fyrir hljómsveit.

Konsert 04 eftir Finn Torfa
Stefánsson var næstur á dagskrá.
Konsertinn er í tveimur köflum
en hér var aðeins fluttur annar
þeirra. Það verður að teljast undarlegt. Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleikari var sólisti og spilaði af
innlifun. Tónlistin var róleg og
einmanalegur fiðlueinleikurinn
myndaði sannfærandi mótvægi við
fremur þétta hljómsveitarröddina.
Útkoman var ekki sérlega rismikil, en hún var samt áheyrileg og
rann ljúflega niður. Gaman væri
að heyra báða kafla konsertsins!
Síðasta tónsmíðin á tónleikunum, Birting, var eftir stjórnandann, Daníel. Það var áhrifamikil
tónlist. Hægferðug framvindan
kom stöðugt á óvart, alls konar
spennandi hljóðfærasamsetningar og áleitnar tónahendingar
sköpuðu dáleiðandi andrúmsloft
sem var ótrúlega mergjað. Hljómsveitarhljómurinn var vel mótaður og greinilega nostrað við hvert
smáatriði. Til dæmis var gaman að
heyra spilað bæði á flygil og píanó,
en hljómurinn úr þessum tveimur
hljóðfærum gefur mismunandi
áferð. Margt fleira væri hægt að
tíunda sem hér er ekki pláss fyrir.
En í það heila var tignarleiki yfir
tónlistinni, hugsun og innsæi sem
maður verður ekki oft var við.
Óhætt er að fullyrða að Daníel
er eitt af okkar frambærilegustu
tónskáldum.
Jónas Sen

Niðurstaða: Glæsilegir tónleikar;
góður flutningur og flott tónverk.

Nýtt íslenskt barnaleikrit
eftir Gerði Kristnýju með tónlist eftir Braga Valdimar Skúlason

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Frumsýnt 3. febrúar
Tryggðu þér miða á þessa frábæru fjölskylduskemmtun! Miðasala Hverfisgötu I 551 1200 I leikhusid.is I midi.is
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HNEFALEIKAKAPPINN Mike Tyson hefur nú eignast átta börn
alls. Lítill drengur bættist í hópinn á þriðjudaginn. Þetta er annað barn
Tyson og konu hans, Lakihu Spicer, en þau giftu sig árið 2009.

folk@frettabladid.is

CULTURE CLUB Hljómsveitin kemur aftur

saman á næsta ári.

Endurkoma
Culture Club
Hljómsveitin Culture Club, sem
gerði það gott á níunda áratugnum, ætlar að koma saman aftur
á næsta ári í tilefni þrjátíu ára
afmælis síns. Ný plata er fyrirhuguð og tónleikaferð um heiminn. „Við ætlum að koma aftur
saman,“ staðfesti söngvarinn Boy
George, sem heitir réttu nafni
George O´Dowd. Hann gefur á
næstunni út sólóplötu en lítur á
hana sem upphitun fyrir endurkomu Culture Club. Hljómsveitin
ætlaði í tónleikaferð árið 2006 en
George neitaði að ganga til liðs
við félaga sína og ekkert varð úr
ferðinni. Á meðal vinsælustu laga
Culture Club eru Do You Really
Want to Hurt Me og Karma
Chameleon.

Dugleg Perry
Söngkonan Katy Perry er nú í
óðaönn að búa sig undir tónleikaferðalag sem hefst 20. febrúar í
Portúgal.
„Ég þarf að fylgja ströngu
mataræði þess dagana, sem er
alveg ömurlegt. Á sunnudögum
má ég þó borða það sem ég vil og
þá fæ ég mér oftast hamborgara,“
sagði söngkonan. Hamborgaraátið
ætti þó ekki að koma að sök því
stúlkan fær ekki frí frá æfingum
á sunnudögum. „Ég þarf að æfa
allar dansrútínurnar og einnig
þjálfa röddina. Þegar ég kem
heim neyðist ég svo til þess að
fara í gegnum vefpóstinn minn.
Mér líður eins og ég sé að undirbúa mig fyrir
Ólympíuleikana.“

HARÐDUGLEG Söngkonan Katy Perry er
dugleg að búa sig undir
komandi tónleikaferðalag.
NORDICPHOTOS/GETTY

Hrífast af lagi Sjonna Brink

Hamingjusöm saman

Þriðja umferðin í undankeppni Eurovision-keppninnar fer fram í Sjónvarpinu í kvöld. Í síðustu
umferð fóru lögin Nótt og
Eldgos áfram, þrátt fyrir
að hafa ekki fengið flestar stjörnur hjá álitsgjöfum
Fréttablaðsins, þeim Kamillu Ingibergsdóttur, Ragnheiði Mjöll Baldursdóttur
og Herði Sveinssyni. Í þetta
sinn komast lögin „Aftur
heim“ og „Ég lofa“ áfram
í úrslitin ef stjörnugjöf
þeirra fær að ráða.

Leikarinn Ryan Phillippe hefur
átt í sambandi við leikkonuna
ungu Amöndu Seyfried undanfarna þrjá mánuði. Samkvæmt
heimildarmönnum er parið
afskaplega hamingjusamt og vill
helst eyða öllum sínum stundum
saman heima hjá Phillippe.
„Þau eyða miklum tíma heima
hjá Ryan, elda saman og horfa á
kvikmyndir. Þeim
líður mjög vel
saman og Ryan
hefur heillað hana
upp úr skónum,“
var haft eftir heimildarmanni. Næsta
skref í sambandinu er
að kynna
Seyfried
fyrir börnum Phillippe sem
hann á með
fyrrverandi eiginkonu sinni,
leikkonunni Reese
Witherspoon.

Sáluhjálp
(Flytjandi: Buff)

K: „Er þetta úr söngleiknum Sáluhjálp? Ég myndi fara að
sjá hann en kannski ekki gefa þessu lagi atkvæði mitt í
Eurovision.“
★★
R: „Ágætis lag með frábærum listamönnum. Spurning
hvort Pétur semji þetta lag til Elísabetar?“ Eitthvað af
þessum lögum þurfti að fá þessa einu stjörnu frá mér.
★
H: „Byrjar ekki vel í þetta skipti. Rólegheitapopp sem þó hljómar aðeins
betur við aðra hlustun.“
★★

Ég lofa
(Flytjandi: Jógvan Hansen)

K: „Það besta við þetta lag er mjúki hreimurinn hans
Jógvans, er að spá í að taka hann upp sjálf. Fínt popplag og ég held það komist áfram.“
★★★
R: „Kunnugleg ballaða sem fellur mér ágætlega í geð.
Ég lofa því samt ekki áfram í úrslitin.“
★★
H: „Ég hélt með Jógvan í úrslitunum í fyrra og varð smá
fúll fyrir hönd Færeyja þegar hann komst ekki áfram.
Þetta árið er hann ekki með alveg jafn gott lag en skítsæmilegt samt. ★★

Ég trúi á betra líf
(Flytjandi: Magni Ásgeirsson)

KYNNA EUROVISION Ragnhildur Steinunn og Guðmundur Gunnarsson eru
kynnar Eurovision-keppninnar.

R: Ragnheiður
Mjöll Baldursdóttir, útvarpskona á FM 957.

K: „Ég flýg, á vonarvængjum svíf, því ég trúi á betra líf.“
Ég trúi að þetta sé hugsanlega væmnasti texti sem ég
hef heyrt. Ég man ekki einu sinni hvernig lagið er, ég var
svo upptekin við að hlusta á textann.“
★
R: „Mikið og stórt lag sem greip mig strax. Magni „magnaði“ klikkar ekkert á smáatriðunum og færir okkur þetta
flotta lag með góðri trú.“
★★★★
H: „Blarg! Versta lagið þessa vikuna. Algjör fýlubomba.“
★

Morgunsól
(Flytjandi: Georg Alexander Valgeirsson)

K: „Gaman að sjá nýtt andlit í Euroklúbbnum. Finnst
samt svolítið eins og þetta sé lag frá 1988, sem er
kannski bara rosa fínt í þessu Eurovision-samhengi.“
★★
R: „Afslappað og yfirvegað lag sem fær mann til að
gleyma stað og stund í „smá stund“.“
★★★
H: „Næstversta lagið. Ég á í mestu erfiðleikum með að
finna eitthvað jákvætt að segja þannig að ég sleppi því bara.“

K: Kamilla Ingibergsdóttir,
verkefnastjóri
hjá ÚTÓN og
verkefnastjóri
markaðsmála
hjá Iceland
Airwaves.

ÞRJÚ Á PALLI Þriðja plata hljómsveitar-

innar hefur verið endurútgefin.

★

Aftur heim
(Flytjendur: Vinir Sigurjóns Brink)

H: Hörður Sveinsson, ljósmyndari og tónlistaráhugamaður.

K: „Hvað er annað hægt að segja en hvíl í friði, Sigurjón
Brink.“
★★★★
R: „Hresst og skemmtilegt lag, án efa langbesta lagið
í keppninni. Spennandi að heyra hvernig strákarnir eiga eftir að skila laginu frá sér fyrir hönd Sjonna.“
★★★★★
H: „Feelgood-popp sem á eftir að virka vel í landann,
ég spái þessu áfram.“
★★★

Þrjú á palli
endurútgefin
Þriðja plata hljómsveitarinnar
Þrjú á palli hefur verið endurútgefin á geisladiski. Platan kom
fyrst út í september 1971 og
fagnar því fjörutíu ára afmæli á
þessu ári. Platan var gríðarlega
vinsæl á sínum tíma. Á henni
taka meðlimir fyrir erlend þjóðlög við texta Jónasar Árnasonar,
þar á meðal lögin Lífið er lotterí
og Dirrindí, sem hafa lifað með
þjóðinni og eru fyrir löngu orðin
sígild. Einnig er á plötunni lag
sem á vel við þessa dagana, eða
Þorrablót.

Vinir sundurorða vegna Gibsons
Slest hefur upp á vinskap
leikaranna Robert Downey
Jr. og Jude Law en þeir
urðu miklir mátar við tökur
á kvikmyndinni Sherlock
Holmes. Ástæða ósættisins mun vera vinátta Downey Jr.
við leikarann Mel
Gibson.
Robert Downey Jr. hefur
verið náinn vinur
Gibsons í mörg
ár og mun sá síðarnefndi hafa
staðið þétt við
bakið á Downey
Jr. þegar hann átti
við áfengisvanda
að stríða. Downey
Jr. hefur launað vini
sínum greiðann með
því að styðja hann í MEL GIBSON
gegnum skilnað hans

við rússnesku tónlistarkonuna
Oksönu.
„Jude finnst hegðun Mels
vera óviðunandi og honum
finnst ekki að fólk eigi að
styðja við bakið á manni
sem hagar sér eins og
Mel hefur gert. Jude
finnst sem Mel hafi
fengið næg tækifæri
til að bæta sig og
það pirrar hann að
Robert skuli halda
v i n át t u n n i v ið
svona mann,“ var
haft eftir heimildarmanni. Law og
Downey Jr. vinna
nú saman að Sherlock Holmes 2 og er
stirt á milli þeirra á
tökustað. „Þeir voru
mjög góðir vinir en nú
talast þeir varla við á
milli taka.“

ÓSÁTTIR Robert Downey Jr. og Jude
Law eru ekki jafn góðir vinir og þeir
voru. Ástæðan fyrir því er vinátta þess
fyrrnefnda við Mel Gibson.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fálkaorður og fjör!
Prinsessan úr barnaleikritinu
fjöruga um Ballið á Bessastöðum tekur lagið ásamt
hljómsveit í Eymundsson,
Suður-Kringlu kl. 15 í dag

Skráðu nafn þitt í
pottinn og þú gætir
unnið miða fyrir alla
fjölskylduna

Vilt þú vinna
miða á sýninguna
í Þjóðleikhúsinu?

Verð: 1.799 kr.
hvor bók
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Pantera kemur
aldrei saman aftur
Vinnie Paul, trommari hinnar sálugu þungarokkshljómsveitar
Pantera, segir endurkomu hljómsveitarinnar ekki á dagskránni.
Dimebag Darrell, gítarleikari Pantera, var skotinn til bana á sviði í
desember árið 2004. Paul segir eftirlifandi meðlimi hljómsveitarinnar ekki ætla að koma saman á ný. „Að stinga upp á því að við komum
saman er vanvirðing að mínu mati,“ sagði Paul í viðtali við rússnesku
vefsíðuna Darkside. Hann bætti við að hljómsveitin myndi aldrei spila
saman án Dimebags. „Dime var svo stór hluti af því sem við vorum
að gera. Það væri fáránlegt að svo mikið sem hugleiða endurkomu.
Hann skildi eftir sig ótrúlega arfleifð. Hún er falleg og einstök og ég
ætla að halda henni þannig.“
Meðlimir Pantera stóðu í opinberum rifrildum þegar Dimebag var
skotinn. Söngvarinn Phil Anselmo deildi þá við bræðurna Dimebag og
Vinnie Paul og höfðu þeir ekki sæst áður en Dimebag var skotinn.
FALLEG ARFLEIFÐ Vinnie Paul segir arfleifð

bróður síns einstaka og fallega.

NOW virkar vel fyrir mig!
„NOW eru klárlega fæðubótarefni í landsliðsklassa
fyrir alla íþróttamenn. Mæli sterklega með þessum
vörum fyrir þá sem leita eftir styrk, úthaldi og
snerpu -þær virka vel fyrir mig.“

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

B J GÖ ÚR SG TV AI VN S PS Á
O LN L

DIMEBAG
DARRELL

Gæði s Hreinleiki s Virkni

Charlie Sheen reynir að
koma sér upp kvennabúri
Bandaríski leikarinn Charlie Sheen er hvergi af baki
dottinn þrátt fyrir að Ricky
Gervais hafi gert stólpagrín
að honum á Golden Globe.
Hann var færður á sjúkrahús eftir síðasta partí sitt.
Óhóflegt líferni Charlie Sheen
er á allra vörum í Hollywood um
þessar mundir. Leikarinn, sem er
sá launahæsti í bandarísku sjónvarpi, var fluttur á sjúkrahús
vegna magaverkja á þriðjudaginn eftir að hafa skemmt sér samfleytt í 36 klukkustundir ásamt
nokkrum vel völdum klámmyndaleikkonum. Fréttasíðan TMZ.com
greindi frá því að Sheen hefði látið
færa sér fulla skjalatösku af kókaíni í partíið og klámmyndastjarnan
Bree Olson staðfesti það nokkurn
veginn í samtali við TMZ en hún og
Sheen hafa verið að stinga saman
nefjum. Vinir leikarans hafa miklar áhyggjur af honum en hann er
sagður ætla að mæta galvaskur á
tökustað sjónvarpsþáttanna Two
and a Half Men á þriðjudag. Og
ætlar víst ekki í meðferð.
Sheen, sem naut mikilla vinsælda á níunda áratug síðustu aldar
og lék meðal annars í stórmyndunum Platoon og Wall Street, hefur
átt í erfiðleikum með eiturlyfja- og
áfengisfíkn sína. Hann hefur lamið
eiginkonur sínar, læst fullorðinsleikkonur inni á klósetti á hóteli
og staðið fyrir maraþondrykkju á
heimili sínu og í Las Vegas. Samkvæmt heimildum TMZ neyddist starfsfólk hans þó til að grípa
í taumana núna þegar það frétti
af nýjustu áætlunum hans, Sheen
hugðist nefnilega leigja glæsilega villu í sömu götu og hann býr
undir nokkrar klámmyndaleikkonur og búa þannig til „klámmyndafjölskyldu“ eða kvennabúr eins og
það hefði einhvern tímann kallast.
Bandarískir fjölmiðlar bíða eflaust
spenntir eftir því hvað þessi helgi
ber í skauti sér hjá Charlie Sheen.

SUKK OG SVÍNARÍ Charlie Sheen eyðir flestum sínum frístundum í klámmyndaleikkonur, áfengi og eiturlyf. Hann ætlar ekki í meðferð og hyggst mæta á tökustað Two
and a Half Men á þriðjudag eins og lög gera ráð fyrir.

freyrgigja@frettabladid.is

NORDICPHOTOS/GETTY

Hélt að pabbi myndi
myrða mömmu mína
Bandaríska söngkonan Nicki Minaj
var stödd í London nú í vikunni og
á meðan á heimsókninni stóð veitti
hún dagblaðinu The Sun viðtal. Þar
kemur meðal annars fram að faðir
hennar hafi verið mjög ofbeldisfullur og lifði Minaj í stöðugum ótta.
Faðir Minaj var eiturlyfjafíkill
sem var sjaldan til staðar fyrir
söngkonuna sem barn. Hún segir
hann jafnframt hafa verið mjög
ofbeldisfullan og beitt móður
hennar miklu ofbeldi. „Öll barn-

æska mín var lituð af því að ég var
stöðugt hrædd um að faðir minn
mundi einn daginn myrða móður
mína. Þetta voru mjög erfiðir tímar
og mér þótti hart að eiga foreldri
sem var á valdi fíkniefna og áfengis. Faðir minn var mjög ofbeldisfullur, bæði andlega og líkamlega,“ sagði söngkonan. Hún sagði
ofbeldið hafa hætt þegar eldri bróðir hennar komst til manns og hélt
verndarhendi yfir henni og móður
hennar.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, innanríkisráðuneytið og
SAFT standa fyrir ráðstefnu um Internetið á alþjóðlega netöryggisdaginn, þann 8. febrúar 2011, á Hilton hóteli Nordica.
Meðal fyrirlesara má nefna Lee Hibbard, verkefnisstjóra hjá Evrópuráðinu, sem mun fjalla um þróun og stefnumótun á Internetinu. Í málstofum
mun m.a. verða fjallað um fjölmarga ﬂeti netnotkunar svo sem: netnotkun
barna og unglinga, samspil mannréttinda og netnotkunar, stafrænt
aðgengi mennta- og menningarefnis, uppbyggingu nýrra atvinnugreina
á Internetinu og álitaefni varðandi öryggi fjarskiptainnviða á Íslandi.

ERFIÐ BARNÆSKA Söngkonan Nicki

Minaj átti erfiða barnæsku. Faðir hennar
var fíkill sem beitti fjölskylduna ofbeldi.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ekkert þátttökugjald
Rafræn skráning á
http://www.saft.is/skraning/
Nánar auglýst á www.saft.is
Áhugasamir um þátttöku í málstofum
sendi tölvupóst á saft@saft.is

25.–31. janúar
10 kjúklingabitar
Stór skammtur
af frönskum
2 lítra Pepsi
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Bandarískur frumkvöðull
fundaði með ráðherrum
-H.S.S., MBL

Bandaríska kvikmyndagerðarkonan Judith Ehrlich
myndaði fund bandarísks
milljarðamærings með
íslenskum ráðherrum fyrir
væntanlega heimildarmynd.

-Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

STA
VINSÆLARALDAR
MYND VEKUR Í RÖÐ!
TVÆR VI

NÁNARI UPPL. Á AF.IS OG MIDI.IS

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

THE DILEMMA
THE DILEMMA LÚXUS
THE GREEN HORNET 3D
BURLESQUE
ALFA OG ÓMEGA 3D
THE TOURIST
GULLIVER´S TRAVELS 3D
MEGAMIND 3D ÍSL. TAL
NARNIA 3 3D

Nánar á Miði.is

kl. 3 (700kr.) - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.30 (950kr.) 5.25 - 8 - 10.35
kl. 8 - 10.35
kl. 1 (950kr.) - 3.10
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 1 (950kr.) - 3.30 - 5.50
KL. 1 (950kr.)
KL. 1 (950kr.)

L
L
12
L
L
12
L
L
7

5%
/smarabio

/haskolabio

HÁSKÓLABÍÓ

5%

Nánar á Miði.is

KL. 3 (700kr.) - 5.30 - 8 - 10.30 14
KL. 10.10
L
KL. 3.40 (950kr.) - 5.50 - 8
7

THE FIGHTER
BURLESQUE
GAURAGANGUR
STÚLKAN Í LESTINNI
BARA HÚSMÓÐIR
HVÍTAR LYGAR
LAFMÓÐUR
VELKOMIN
SKRIFSTOFUR GUÐS
LÍFSLÖNGUN
EINS OG HINIR
ÆVINTÝRI ADÉLE
LEYNDARMÁL

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

kl. 8 lau / 1.40 sun. Enskur texti
kl. 6 - 10 lau / 4 - 8 sun. Ens. texti
kl. 5.20 lau / 1.30 sun. Ísl. texti
kl. 2 lau / 6.10 sun. Enskur texti
KL. 1.30 lau / 4.10 sun. Enskur texti
KL. 3.40 lau / 10 sun. Enskur texti
KL. 8 lau / 6 sun. Enskur texti
KL. 1.50 lau / 10 sun. Enskur texti
KL. 10 lau / 8 sun. Íslenskur texti
KL. 3.30 lau / 2 sun. Enskur texti

BORGARBÍÓ

Nánar á Miði.is

THE DILEMMA
THE GREEN HORNET 3D
ALFA OG ÓMEGA 3D
BURLESQUE

kl. 3.45 (600kr.) 8 - 10.10
kl. 5.50 (Aðeins sun.) - 8 - 10.10
kl. 3.45 (900kr.)
KL. 5.50 (Aðeins laugardag)

L
12
L
L

Sími: 553 2075

- bara lúxus
3D gleraugu seld sér

3D gleraugu seld sér

3D gleraugu seld sér

Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.
5.40, 8 og 10.20

14

THE GREEN HORNET 3D

8

12

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI 3D

2(950 kr), 4 og 6

L

SAW 3D

10.20

16

ALFA OG ÓMEGA 3D

2(950 kr) og 3.50

L

ALFA OG ÓMEGA 2D

2(700 kr) og 4

L

LITTLE FOCKERS

6, 8 og 10

L

3D gleraugu seld sér

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS
앲앲앲앲앲
-boxofﬁce magazine

“IRRESISTIBLY ENTERTAINING.
WITTY AND HEARTBREAKING”
BLOOMBERG NEWS, RICK WARNER

++++

NY POST, LOU LUMENICK

SPARBÍÓ

THE FIGHTER

Vinnuheiti nýrrar heimildarmyndar hinnar bandarísku Judith Ehrlich, þar sem þingkonan Birgitta
Jónsdóttir kemur við sögu, er Iceland: The Mouse That Roared.
Eins og komið hefur fram í
Fréttablaðinu fjallar myndin um
Wikileaks-síðuna og verkefni
Birgittu, Iceland Modern Media
Initiative, þar sem lögð er áhersla
á aukið upplýsingafrelsi.
Ehrlich er nýfarin af landi brott
eftir tökur hér á landi. Þar var
meðal annars myndaður fundur
bandaríska internets-frumkvöðulsins Brewster Kahle og þeirra
Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra og Katrínar Jakobsdóttur menntamálaráðherra. Kahle
er milljarðamæringur sem vill að
Ísland verði fyrsta þjóð heimsins
til að færa allar bækur sínar yfir
á stafrænt form. Reiknað er með
að verkefnið kosti um eina milljón
dollara, eða um 115 milljónir króna.
Kahle hefur nú þegar þróað kerfi
sem hefur fært um tvær og hálfa
milljón bóka annarra landa yfir á
stafrænt form.
Ehrlich var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir heimildarmynd
sína The Most Dangerous Man In

EHRLICH OG BIRGITTA Ehrlich hefur miklar mætur á Birgittu og hennar baráttu fyrir

auknu upplýsingafrelsi.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

America og kynnti hana á RIFF í
Reykjavík. Í framhaldinu fékk hún
áhuga á Birgittu og hennar baráttu
fyrir auknu upplýsingafrelsi. „Ég
hef mikið álit á henni. Þessi barátta virðist vera henni eðlislæg og
hún notar innsæi sitt í þessari baráttu fyrir frelsi og auknu gegnsæi,“
segir Ehrlich.
Auk Birgittu hefur hún rætt
við þá Kristin Hrafnsson, Smára
McCarthy og Herbert Snorrason,
sem hafa allir tengst Wikileaks-síðunni, vegna myndarinnar. Einnig
vonast hún til að Julian Assange,

stofnandi Wikileaks, komi fram í
myndinni. Ehrlich telur að Ísland
geti orðið miðstöð frjáls flæðis upplýsinga í heiminum og veit að margir hafa veitt landinu athygli að undanförnu. „Ég veit að mexíkóskir
bændur, sem eru ólöglegir innflytjendur við bandarísku landamærin,
ætla að færa netþjón sinn til Íslands
til að koma í veg fyrir að bandarísk
stjórnvöld hafi hendur í hári þeirra
og litlu heimasíðunnar þeirra,“
segir hún og hefur mikinn hug á að
mynda þessa „hliðarsögu“ eins og
hún kallar hana. freyr@frettabladid.is

TILBOÐSSÝNINGAR MERKTAR MEÐ GRÆNU OG
APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓA

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

++++
NY OBSERVER, REX REED

THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

+++++

NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

++++
NY OBSERVER, REX REED
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- empire

3D
3D
ARBÍÓ
KL. 3 SMÁRABÍÓ & 3.45 BORG

KL. 1 SMÁRABÍÓ & 3.45 BORGARBÍÓ

앲앲앲앲앲
„hláturvöðvarnir munu halda
veislu í einn og hálfan tíma“
- Politiken

40 ÞÚSUND SKELLIHLÆGJANDI
ÁHORFENDUR!

앲앲앲앲
-mbl

THE KING´S SPEECH

kl. 2 - 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 ísl. kl. 1:30-3:40-5:50
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI M/ ísl. Tali kl. 1:30
ROKLAND
kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20
HEREAFTER
kl. 5:30 - 8 - 10:40
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30
MEGAMIND M/ ísl. Tali
HARRY POTTER
LIFE AS WE KNOW IT

kl. 1:30 - 3:30
kl. 8 Síðustu sýningar
kl. 10:40 Síðustu sýningar

DILEMMA

kl. 5.30 - 8 og 10.30

L

VIP

KING’S SPEECH

kl. 5.30

L

14

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D Ísl. 1.15 - 3.30 5.45
GREEN HORNET-3D
kl. 2 - 8 og 10.40

L

L

L
12

KLOVN: THE MOVIE
ROKLAND

kl. 8 og 10.15
kl. 8 og 10.30

12

L

GUILIVERS TRAVEL-3D
TRON: LEGACY-3D

kl. 1.15 og 3.20
kl. 5

10

L

MEGAMIND-3D Íslenskt Tal kl. 1.15 - 3.20

L
12
12

14

L

L

10
L

TANGLED-3D ísl. Tali
YOU AGAIN
THE KING’S SPEECH

kl. 1:40 - 3:50
kl. 6
kl. 8 - 10:20

L

MEGAMIND ísl. Tali
ROKLAND
KLOVN - THE MOVIE

kl. 1:40
kl. 3:40 - 10:20
kl. 5:50 - 8

L

L
L

14
12

THE KING´S SPEECH
KLOVN - THE MOVIE

kl. 5:50 - 8 - 10:30
kl. 8:20 - 10:30

ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D ísl kl. 1:30 - 3:40-5:50
TANGLED-3D (Ótextuð) Ensku tali kl. 1:30 - 3:40
YOU AGAIN kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
MEGAMIND M/ ísl. Tali
kl. 1:30

L
14
L
L
L
L

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3.30 SMÁRABÍÓ
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ÍSLENSKA HANDBOLTALANDSLIÐIÐ tapaði í gær í tólfta sinn hreinum úrslitaleik um sæti á stórmóti (í sautján leikjum).

sport@frettabladid.is

Strákarnir okkar höfðu unnið fimm af síðustu átta úrslitaleikjum um sæti eftir að hafa tapað þeim átta fyrstu frá 1961 til 1995. Ísland
hefur aðeins unnið tvo leiki um sæti á HM (af átta): á móti Egyptum á HM 1997 (5.sæti) og á móti Júgóslövum á HM 2003 (7. sæti).

ÚRSLITIN Í GÆR
HM í handbolta
UNDANÚRSLIT
Frakkland-Svíþjóð
Danmörk-Spánn

29-26
28-24

LEIKUR UM SÆTI
5. sæti: Ísland-Króatía
7. sæti Ungverjaland-Pólland

TAKK FYRIR LEIKINN Varnartröllin Didier

Dinart og Jernemyr eftir leik.

RÖÐ ÞJÓÐA FRÁ 5 TIL 24:

MYND/VILHELM

5. Króatía
7. Ungverjaland
9. Noregur
11. Þýskaland
13. Suður-Kórea
15. Alsír
17. Slóvakía
19. Rúmenía
21.Brasilía
23. Barein

Undanúrslitin á HM í gær:

Danir og Frakkar fóru í úrslit
HANDBOLTI Frakkar og Danir

mætast í úrslitaleiknum á HM
eftir sigra í undanúrslitaleikjum
í gærkvöldi. Frakkar unnu nokkuð öruggan þriggja marka sigur á
gestgjöfum Svía, 29-26, og Danir
unnu fjögurra marka sigur á
Spáni, 28-24.
Danir hafa unnið alla níu leiki
sína í mótinu og Frakkar eru líka
taplausir. Frakkar eru vanir því
að vera í þessari stöðu en Danir
eru komast svona í úrslitaleikinn
á HM í fyrsta sinn í 44 ár.
Þetta er fjórða stórmótið í röð
þar sem Frakkar spila úrslitaleikinn en þeir hafa þrisvar áður
leikið til úrslita á HM. Danir,
sem urðu Evrópumeistarar 2008,
höfðu aðeins einu sinni áður komist í úrslitaleikinn á HM og það
var á HM í Svíþjóð árið 1967. - óój

SJÖUNDA SÆTIÐ Ungverjar rifu sig upp
eftir skell í fyrsta leik.
MYND/AFP

Baráttan um sætin á ÓL:

Ungverjar náðu
sjöunda sætinu
HANDBOLTI Ungverjar unnu

þriggja marka sigur á Pólverjum,
31-28, í leiknum um sjöunda sætið
á HM í handbolta í gær.
Ungverjar tryggðu sér þar með
sæti í forkeppni Ólympíuleikanna
á næsta ári. Ungverjar lögðu
grunninn að sigrinum með því
að skora níu mörk í röð á tæpum
fjórtán mínútum og breyta stöðunni úr 10-14 í 19-14.
Ungverjar steinlágu fyrir
Íslendingum í fyrsta leik en komu
sterkir til baka.
- óój

33-34
31-28

6. Ísland
8. Pólland
10. Serbía
12. Argentína
14. Egyptaland
16. Japan
18. Austurríki
20. Túnis
22.Síle
24. Ástralía

Iceland Express-deild karla
KFÍ-Snæfell

SÁRT TAP Íslensku landsliðsmennirnir Guðjón Valur Sigurðsson og Róbert Gunnarsson geta ekki leynt vonbrigðum sínum eftir
fjórða tapleikinn í röð. Króatar fagna hins vegar góðum sigri með því að horfa til himins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fjórði tapleikurinn í röð
Strákarnir okkar höfnuðu í 6. sæti en þeir töpuðu fyrir Króatíu, 34-33, í leiknum
um 5. sætið í gær. Árangurinn er góður en hefði getað verið mun betri.
HM 2011 Leikur Íslands og Króatíu

var afar sveiflukenndur svo ekki
sé nú meira sagt. Íslenska liðið
vann sig inn í leikinn með stæl
í fyrri hálfleik en leikur liðsins
hrundi til algjörra grunna í síðari
hálfleik.
Sem fyrr neituðu strákarnir
að gefast upp, unnu sig inn í leikinn á ný en það var of seint. Síðasta sóknin í leiknum misheppnaðist algjörlega og strákarnir voru
niðurlútir í leikslok. Þeir vissu að
þeir hefðu getað gert betur í þessum leik rétt eins og í fleiri leikjum
á mótinu.
Að lenda í sjötta sæti á HM er
ekki slakur árangur. Það er frábær
árangur. Þrátt fyrir það er niðurstaðan nokkur vonbrigði í ljósi
þess hvernig liðið byrjaði mótið. Þá
virtist það hafa alla burði til þess
að vinna þetta mót. Slakur leik-

ur gegn Þjóðverjum sló strákana
algjörlega út af laginu. Þeir voru
reyndar sem rotaðir. Af þessu rothöggi náði liðið sér aldrei. Reyndar
má líka segja að Noregsleikurinn
hafi haft áhrif en sá harði leikur
tók mikinn toll af mönnum.
Leikurinn gegn Spánverjum
var algjörlega skelfilegur og hann
tapaðist í fyrri hálfleik. Í leiknum
gegn Frökkum vorum við númeri
of litlir. Gegn Króötum í gær voru
strákarnir oft á tíðum klaufar.
Þetta lið getur betur og strákarnir vita það best sjálfir. Þeir
stefndu á gullið og hefðu getað náð
því ef allt hefði gengið upp. Því
var ekki að heilsa að þessu sinni.
Alexander Petersson og Björgvin
Páll Gústavsson voru frábærir á
mótinu en aðrir geta betur.
Þó svo að íslenska liðið sé klárlega á meðal bestu liða heims þá

Ísland-Króatía 33-34 (16-14)
Mörk Íslands (Skot): Guðjón Valur Sigurðsson 10 (16), Snorri Steinn Guðjónsson 7/3
(9/3), Alexander Petersson 6 (12), Ólafur Stefánsson 5/3 (9/3), Arnór Atlason 2 (4),
Vignir Svavarsson 1 (1), Ásgeir Örn Hallgrímsson 1 (1), Róbert Gunnarsson 1 (1), Aron
Pálmarsson 0 (5).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 7 (26/1, 27%), Hreiðar Levy Guðmundsson 7
(22/1, 32%).
Hraðaupphlaupsmörk: 14 (Guðjón Valur 6, Alexander 3, Ólafur 2, Vignir, Ásgeir Örn,
Arnór) Fiskuð víti: 6 (Vignir, Aron, Snorri Steinn, Ólafur, Alexander, Róbert)
Brottvísanir: 8 mínútur

þarf að hafa áfram mikið fyrir því
að halda liðinu þar. Það að leikmenn séu margir ósáttir við að ná
sjötta sæti segir sína sögu. Þessir strákar vilja vera á toppnum og
mótið núna var ákveðin áminning.
Við töpuðum fyrir okkar helstu
keppinautum og verðum að gæta
að því að lenda ekki aftur á eftir
þeim.
Guðmundur og hans góða þjálfarateymi mun án nokkurs vafa
fara vel yfir hvað gerðist síðari
hluta mótsins og læra af því. Það
sættir enginn í þessum hópi sig við
að tapa fjórum leikjum í röð á stórmóti. Þetta íslenska lið er líka það
gott að það á ekki að tapa fjórum
leikjum í röð.
Í heildina er árangurinn góður
en það er líka ákveðið svekkelsi að enda mótið ekki betur en
raun bar vitni. Það voru öll teikn
á lofti en einn leikur breytti öllu.
Það er stutt á milli hláturs og
gráts og sportið er grimmt eins og
maðurinn sagði.
Henry Birgir
Gunnarsson
og Valgarður
Gíslason
fjalla um HM í Svíþjóð
henry@frettabladid.is - valgard.gislason@365.is

89-76 (46-44)

Stig KFÍ: Craig Schoen 31/8 fráköst/7 stoðsend
ingar, Carl Josey 17, Marco Milicevic 14 Richard
McNutt 8, Darco Milosevic 7, Nebojsa Knezevic
6, Pance Ilievski 6.
Stig Snæfells: Jón Ólafur Jónsson 23/11 fráköst,
Sean Burton 11, Emil Þór Jóhannsson 11, Pálmi
Freyr Sigurgeirsson 9, Atli Rafn Hreinsson 9,
Sveinn Arnar Davíðsson 6, Egill Egilsson 4, Daníel
A. Kazmi 3.

Keflavík-Hamar

94-77 (52-27)

Stig Keflavíkur:
Thomas Sanders 29/14 fráköst/5 stoðsendingar,
Hörður Axel Vilhjálmsson 22, Sigurður Gunnar
Þorsteinsson 15, Þröstur Leó Jóhannsson 11,
Magnús Þór Gunnarsson 6, Gunnar H. Stefánsson
5, Halldór Örn Halldórsson 2, Jón Nordal Hafsteinss. 2, Gunnar Einarsson 2
Stig Hamars: Devin Antonio Sweetney 24, Ragnar Á. Nathanaelsson 13/18 fráköst/4 varin skot,
Kjartan Kárason 10, Snorri Þorvaldsson 9, Ellert
Arnarson 8, Svavar Páll Pálsson 7/10 fráköst,
Darri Hilmarsson 2, Stefán Halldórsson 2, Bjarni
Rúnar Lárusson 2.

Fjölnir-KR

93-101 (42-64)

Stig Fjölnis:
Brandon Ja Juan Springer 32, Arnþór Freyr
Guðmundsson 11, Jón Sverrisson 11, Magni Hafsteinsson 11/4 fráköst, Ægir Þór Steinarsson
9, Tómas Heiðar Tómasson 6, Hjalti Vilhjálmsson
5, Sindri Kárason 3, Elvar Sigurðsson 3, Sigurður
Þórarinsson 2.
Stig KR: Marcus Walker 24/6 fráköst, Pavel Ermolinskij 23/7 fráköst/6 stoðsendingar, Finnur Atli
Magnússon 16/11 fráköst, Hreggviður Magnússon
13 Brynjar Þór Björnsson 8, Ágúst Angantýsson
7, Jón Orri Kristjánsson 4, Skarphéðinn Freyr
Ingason 3, Matthías Orri Sigurðarson 3.

STAÐAN Í DEILDINNI
Snæfell
Grindavík
Keflavík
KR
Haukar
Tindastóll
Stjarnan
ÍR
Fjölnir
Hamar
Njarðvík
KFÍ

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
11
11
7
7
7
5
5
5
5
3

3
3
4
4
8
8
8
10
10
10
10
12

1450-1360
1270-1148
1383-1273
1467-1280
1260-1317
1192-1241
1296-1324
1322-1397
1327-1366
1200-1274
1200-1262
1287-1412

24
24
22
22
14
14
14
10
10
10
10
6

NÆSTU LEIKIR:
KR-Keflavík
Hamar-Njarðvík
Stjarnan-KFÍ
Snæfell-Tindastóll
ÍR-Grindavík
Haukar-Fjölnir

3. febrúar kl. 19.15
3. febrúar kl. 19.15
3. febrúar kl. 19.15
3. febrúar kl. 19.15
3. febrúar kl. 19.15
3. febrúar kl. 19.15

Chevrolet á enn betra verði !
Ár slaufunnar

Bíll á mynd: Spark LT með álfelgum.

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

Chevrolet Spark, 5 dyra - 5 sæta
L - beinskiptur
Kr. 1.695 þús.
LS - beinskiptur
Kr. 1.895 þús.
Opið í dag frá 12 til 16
www.benni.is

Gæði í 100 ár

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

Sérfræðingar í bílum
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Guðmundur Guðmundsson er þokkalega sáttur við árangurinn á HM:

Við ætluðum okkur meira
HM 2011 Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari bar sig nokkuð vel eftir tapið
gegn Króötum þó svo að hann sé vitanlega afar svekktur með síðari hlutann á
mótinu.
„Þetta var grátlegt tap. Það voru tveir
tíu mínútna kaflar sem voru ekki nógu
góðir. Við fylgdum ágætri stöðu ekki nógu
vel eftir. Það vantaði herslumuninn og ég
er vonsvikinn að við skyldum ekki hafa
klárað leikinn,“ sagði Guðmundur.
„Við þurfum að skoða hvað gerðist í
þessu móti. Við spilum frábærlega í riðlinum en urðum að fara á fullu í alla leiki.
Síðan hittum við ekki á góðan leik gegn

Þjóðverjum. Það varð mikið spennufall og
vonbrigðin mikil því við ætluðum okkur
meira eða í undanúrslit. Eftir það var á
brattann að sækja,“ sagði Guðmundur og
bætti við að ná sjötta sæti væri samt mjög
góður árangur.
„Það var ekki innistæða fyrir því að
fara lengra að þessu sinni. Í október
var ég svartsýnn því við vorum að spila
illa. Okkur tókst að búa til frábæra vörn
á skömmum tíma og hún skilaði okkur
raunverulega þessu sjötta sæti. Það er
ég ánægður með en við vorum ekki nógu
góðir til að fara lengra og við verðum að
átta okkur á því.“
- hbg

ALVEG BÚINN Á ÞVÍ Guðmundur Guðmundsson og Einar Þorvarðarson tala hér saman eftir tapleikinn á móti

Króatíu í gærkvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

útsala
útivistarfatnaður sundfatnaður sportfatnaður íþróttaskór barnafatnaður o.fl.

SNORRI STEINN OG BJÖRGVIN Strákarnir

voru svekktir í leikslok.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Aron Pálmarsson:

Ömurlegt að
enda svona
HM 2011 Aron Pálmarsson var
virkilega svekktur eftir tapið
gegn Króatíu í gær. Hann var
bæði svekktur með leikinn og
sjálfan sig.
„Ég get ekki talað fyrir allt
liðið en ég var eins og fáviti
í þessum leik. Ég mætti ekki
stemmdur. Það er ekki hægt að
afsaka sig með því að vera eitthvað lemstraður því það eru allir
lemstraðir. Þetta er ömurlegt
og ég er drullufúll,“ sagði Aron
hundsvekktur.
„Það er ömurlegt að enda mótið
svona. Við erum búnir að vera í
ákveðinni lægð og ég er hundfúll að við skyldum ekki drullast
til þess að vinna þennan leik. Við
vorum komnir í fína stöðu í leiknum en svo hrundi allt.
Ég veit ekki hvort það var einbeitingarleysi eða menn þreyttir. Ég á erfitt með að tala því ég
er ógeðslega fúll yfir þessu öllu
saman.“
- hbg
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TEKIÐ Á BALIC Sverre Jakobsson reynir
hér að stoppa leikstjórnanda Króata í
leiknum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Strákarnir okkar í gærkvöldi:

Djammað í
boði Jespers
HM 2011 Eftir leik Íslands og
Króatíu yfirgáfu strákarnir
okkar Svíþjóð og héldu til
Kaupmannahafnar.
Þar var slegið upp mikilli
veislu í boði skartgripajöfursins, Jespers Nielsen, sem er eigandi þýska liðsins Rhein-Neckar
Löwen og danska liðsins AGK.
Guðmundur landsliðsþjálfari
þjálfar Löwen og með því leika
Guðjón Valur, Ólafur Stefánsson og Róbert Gunnarsson. Þeir
Snorri Steinn og Arnór Atlason
leika með AGK.
- hbg
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> Owen Wilson

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SUNNUDAGSKVÖLD

„Þú getur hugsað Hollywood eins og
menntaskóla. Leikarar í sjónvarpsþáttum
eru busar, gamanleikarar eru kannski
komnir á annað ár en flottu kvikmyndaleikararnir – þeir eru útskriftarnemarnir.“
Owen Wilson leikur mann sem fer í
ævintýralegt ferðalag til Indlands með
tveimur bræðrum sínum í von um að
rækta fjölskylduböndin í kvikmyndinni
The Darjeeling Limited sem er á Stöð
2 bíói í kvöld kl. 22.

06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir
07.03 Morgunandakt 08.00 Morgunfréttir
08.05 Sumar raddir 09.03 Landið sem
rís 10.05 Veðurfregnir 10.15 Hnignun
11.00 Guðsþjónusta í Fella og Hólakirkju
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00
Útvarpsleikhúsið: Andvaka 15.00 „Mín
var ást að öllu hrein“ - Þegar ólundin kom til Íslands 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu 17.30 Þær höfðu
áhrif 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skorningar
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin 19.40 Fólk og fræði
20.10 Ástir gömlu meistaranna: Ludwig
van Beethoven 21.10 Tilraunaglasið
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins
22.20 Hendingar 23.20 Sagnaslóð 00.05
Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT KL. 15.50
HM í handbolta
Það er komið að stóru stundinni
á HM í handbolta. Fyrst er það
leikurinn um bronsverðlaunin og
verður flautað til leiks klukkan
13.30. Sjálfur úrslitaleikurinn hefst
síðan klukkan 16.00 og þar eigast
við tvö bestu lið heims í dag.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar
10.20 Söngvakeppni Sjónvarpsins (e)
11.25 Landinn (e)
11.55 Návígi (e)
13.50 Nýbreytni er eftirlíking (e)
14.45 Er olían á þrotum? (e)
15.50 Bestu óperuverk í Evrópu 2010
16.50 Nóbelsverðlaunin í bókmenntum
17.20 Dýraspítalinn (2:10)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.28 Með afa í vasanum (23:52)
18.40 Skúli Skelfir (15:52)
18.51 Pip og Panik (4:4) (e)
19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn

20.10 Átta raddir (4:8) Þáttaröð
um íslenska söngvara. Gestur þessa
þáttar er Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir.

20.55 Dorrit litla (7:8) Breskur
myndaflokkur byggður á sögu eftir
Charles Dickens.

21.50 Sunnudagsbíó - Stúlkan
í garðinum Bandarísk bíómynd frá
2007. Fimmtán árum eftir að þriggja
ára dóttur hennar var rænt rekst Julia
Sandburg á stúlku og leyfir sér að
vona að þar sé týnda dóttirin. Meðal
leikenda eru Sigourney Weaver, Kate
Bosworth og Alessandro Nivola.

23.40 Silfur Egils (e)
01.00 Útvarpsfréttir

STÖÐ 2
07.00 Aðalkötturinn
07.25 Sumardalsmyllan
07.30 Lalli
07.40 Hvellur keppnisbíll
07.50 Elías
08.00 Algjör Sveppi
09.05 Mörgæsirnar frá Mad-

07.45 Everton - Chelsea
09.30 Birmingham - Coventry
11.15 Southampton - Man. Utd.
13.00 Upphitun
13.20 Leikur um 3. sæti Bein

agaskar

15.00 Upphitun
15.50 Úrslitaleikur Bein útsend-

09.30 Kalli kanína og félagar
09.35 Kalli kanína og félagar
09.45 Ógurlegur kappakstur
10.10 Histeria!
10.35 Surf‘s Up
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.10 Smallville (12:22)
14.55 Cougar Town (4:24)
15.20 Tvímælalaust
16.10 Logi í beinni
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (1:24)
19.40 Sjálfstætt fólk
20.20 Chase (5:18) Hörkuspennandi þáttaröð frá Jerry Bruckheimer
um lögreglukonuna Annie Frost sem
leggur sig alla fram við að vera skrefinu á undan glæpamönnunum.

anion

12.00 The Water Horse
14.00 The Groomsmen
16.00 A Prairie Home Companion

18.00 The Water Horse
20.00 Bourne Identity
22.00 The Darjeeling Limited
00.00 The Hoax
02.00 Jurassic Park 3
04.00 The Darjeeling Limited
06.00 Art School Confidential

útsending frá leik um 3. sætið á HM
í handbolta.

ing frá úrslitaleiknum á HM í handbolta.

17.30 Samantekt
18.00 Arsenal - Huddersfield
Útsending frá leik Arsenal og Huddersfield í 4. umferð FA-bikarkeppninnar. Leikurinn er sýndur beint á
Sport 3 kl. 11.55 í dag.

19.45 Fulham - Tottenham
Útsending frá leik Fulham og
Tottenham í 4. umferð FA-bikarkeppninnar. Leikurinn er í beinni á
Sport 3 kl. 15.55 í dag.

21.30 Notts County - Man.
City Útsending frá leik Notts County
og Manchester City í 4. umferð
ensku FA-bikarkeppninnar. Leikurinn
er í beinni útsendingu á Sport 3 kl.
13.55 í dag.

23.15 Spænski boltinn: Osasuna - Real Madrid Útsending
frá leik Osasuna og Real Madrid í
spænsku úrvalsdeildinni. Leikurinn er
í beinni á Sport 3 kl. 17.55 í dag.

21.05 Numbers (14:16) Sjötta
þáttaröðin í vönduðum spennuflokki
sem fjallar um tvo ólíka bræður sem
sameina krafta sína við rannsókn
flókinna sakamála.

21.50 Mad Men (9:13) Þriðja

08.00 The Groomsmen
10.00 A Prairie Home Comp-

SKJÁREINN

þáttaröðin þar sem fylgst er með
daglegum störfum og einkalífi auglýsingapésans Dons Draper og kollega hans í hinum litríka auglýsingageira á Madison Avenue í New York.

22.40 60 mínútur
23.25 Spaugstofan
23.50 Daily Show: Global
Edition

00.20 Undercovers (8:13)
01.05 Tripping Over (2:6)
01.55 The Deep End (6:6)
02.40 The U.S. vs. John
Lennon

04.15 The Dying Gaul
05.50 Fréttir

12.00 Tottenham - Chelsea, 2001
12.30 Arsenal - Newcastle, 2000
13.00 Man City - Man United,
2003

16.15 Bold and the Beautiful
16.35 Bold and the Beautiful
16.55 Bold and the Beautiful
17.15 Bold and the Beautiful
17.35 Bold and the Beautiful
17.55 Spaugstofan
18.25 Logi í beinni
19.15 Ísland í dag - helgar-

11.05 Rachael Ray (175:175)
11.50 Dr. Phil (101:175)
13.15 Judging Amy (5:22)
14.00 Single Father (4:4)
15.00 The Bachelorette (4:12)
16.30 HA? (2:12)
17.20 7th Heaven (8:22)
18.05 How To Look Good

08.20 Golfing World (9:240)
10.00 Volvo Golf Champions

úrval

Naked (10:12)

23.30 PGA Tour Yearbooks

19.45 Auddi og Sveppi Frábær

18.55 The Office (22:26) Banda-

(10:10)

skemmtiþáttur með Audda og
Sveppa þar sem félagarnir eru með
alls kyns skrautleg uppátæki og allt
er leyfilegt.

rísk gamansería um skrautlegt skrifstofulið.

00.20 ESPN America

20.10 American Idol (3:45) Vin-

19.45 America‘s Funniest

sælasti skemmtiþáttur veraldar snýr
aftur í tíunda skiptið. Níu sigurvegarar
fyrri þáttaraða hafa slegið í gegn um
allan heim og mun fleiri keppendur
eru orðnir heimsfrægir söngvarar og
leikarar. Búast má við miklum breytingum í þessari þáttaröð þar sem
Simon Cowell og Kara DioGuardi
hafa sagt skilið við dómarasætin. Í
þeirra stað koma Steven Tyler, söngvari Aerosmith, Jennifer Lopez og einn
virtasti tónlistarframleiðandi heims,
Jimmy Iovine aðstoðar keppendur.

21.30 American Idol (4:45)
22.10 Masterchef (4:13) Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur sem
sló fyrst í gegn í Bretlandi. Það er
Gordon Ramsay sem leiðir keppnina.

22.55 Sex and the City (16:18)
23.25 ET Weekend
00.10 Sjáðu
00.35 Fréttir Stöðvar 2
01.20 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

13.30 Premier League World
14.00 Man. Utd. - Birmingham
Frá leik Manchester United og Birmingham City í ensku úrvalsdeildinni.

15.45 West Ham - Arsenal Útsending frá leik West Ham United og
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

17.30 Newcastle - Chelsea, 1995
18.00 Sheffield - Coventry, 1995
18.30 Goals of the Season
1999/2000

19.25 Bolton - Newcastle
21.10 Birmingham - Aston
Villa

22.55 Liverpool - Blackburn

in um helgar og allan sólarhringinn

14.00 Farmers Insurance Open
(3:4)

16.00 Volvo Golf Champions
(2:2)

20.00 Farmers Insurance Open
(4:4)

19.20 30 Rock (8:22) Bandarísk
gamanþáttaröð.
Home Videos (37:46) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar
sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest
á filmu.

20.10 Top Gear (5:6) Skemmtilegasti bílaþáttur í heimi.
21.10 The Defenders (3:18) Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja allt
undir á skjólstæðinga sína í borg
freistinganna Las Vegas.
22.00 Dexter (11:12) Fimmta
þáttaröðin um dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan sem drepur
bara þá sem eiga það skilið.
22.50 House (22:22) Bandarísk
þáttaröð um skapstirða lækninn
dr. Gregory House og samstarfsfólk hans.

13.50 After You‘ve Gone 14.20 After
You‘ve Gone 14.50 Vicar of Dibley 15.20
Life of Riley 15.50 Blackadder Goes Forth
16.20 Blackadder Goes Forth 16.50
The Inspector Lynley Mysteries 17.35
The Inspector Lynley Mysteries 18.20
Monarch of the Glen 19.10 Robin Hood
20.00 The Office 20.30 Lead Balloon
21.00 Wrong Door 21.30 Wrong Door
22.00 Mistresses 22.50 Robin Hood
23.35 Monarch of the Glen 00.25 The
Office 00.55 Lead Balloon

13.20 Tid til forandring 14.55 Sancho den forældreløse odder 15.45 Håndbold
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
18.00 De kære dyrebørn 18.50 Danmarks
Indsamlingen - Sådan gik det 19.00 Lykke
20.00 21 Søndag 20.40 SportNyt med
VM Håndbold 21.00 Elskerinder 21.50
Eureka 22.35 Eureka 23.20 Selma‘s krig

23.40 Saturday Night Live
(4:20) Stórskemmtilegur grínþáttur
sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi. Í þáttunum er óspart gert grín að stjórnmálamönnum og fræga fólkinu með
húmor sem hittir beint í mark.

00.25 Harper‘s Island (2:13)
18.30 Alkemistinn
19.00 Harpix í hárið
19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Undir feldi
21.30 Rokk og tjatjatja
22.00 Hrafnaþing
23.00 Ævintýraboxið
Dagskrá ÍNN er endurtek-

(2:2)

Glæný og hörkuspennandi þáttaröð
sem fær hárin til að rísa.

01.15 The Defenders (3:18)
02.00 Pepsi MAX tónlist

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norður-

lands er endurtekið allan sólarhringinn og um helgar.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

12.40 Sport i dag 12.55 V-cup hopp 15.00
VM skiskyting jr. 16.00 Sport i dag 16.30
Åpen himmel 17.00 Bokprogrammet
17.30 Newton 18.00 Søndagsrevyen
18.45 Sportsrevyen 19.15 Hvem tror
du at du er? 20.15 Max Manus 22.10
Kveldsnytt 22.25 Filmbonanza 22.55
Rally 23.25 Koselig med peis 00.25
Blues jukeboks 02.00 Norsk på norsk
jukeboks 05.30 Morgennytt

SVT 1
11.55 Alpint 13.00 Alpint 14.00 Bandy:
VM 16.00 Ridsport: Världscuphoppning
16.55 Sportnytt 17.00 Rapport 17.10
Regionala nyheter 17.15 Landet runt
18.00 Sportspegeln 18.30 Rapport
18.55 Regionala nyheter 19.00 Minuten
20.00 Sherlock 21.30 Big Love 22.25
Plus 23.25 Bibliotekstjuven 00.25 Onda
cirklar 01.10 Larry Sanders show 01.35
Hipp Hipp 02.05 Stjärnorna på slottet
03.05 Simma lugnt, Larry!

Chevrolet á enn betra verði !
Ár slaufunnar

Bíll á mynd: Cruze LT með 18“ álfelgum.

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

Chevrolet Cruze, 4 dyra
Cruze LS 1800 cc. - beinskiptur
Cruze LS 1800 cc. - sjálfskiptur
Cruze LT 2000 cc. Dísel - beinskiptur

Kr. 2.990 þús.
Kr. 3.390 þús.
Kr. 3.590 þús.

Opið í dag frá 12 til 16
www.benni.is
Gæði í 100 ár

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

Sérfræðingar í bílum
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> Sandra Bullock

VIÐ TÆKIÐ ÞORGILS JÓNSSON HEFUR DÁLÆTI Á FERÐAÞÁTTUM MICHAELS PALIN

„Eftir smá tíma hefurðu ekki hugmynd um
hvað þú ert í raun og veru gömul því þú
ert búin að ljúga svo oft.“

Háðfuglinn víðförli öllum fremri

Sandra Bullock leikur kröfuharðan,
kanadískan ritstjóra í New York sem
þvingar aðstoðarmann sinn, leikinn af
Ryan Reynolds, til að giftast sér í þeim
tilgangi að verða sér úti um dvalarleyfi
í Bandaríkjunum í kvikmyndinni The
Proposal sem er á Stöð 2 Bíói kl. 20.10
í kvöld.

Michael Palin hefur verið einn af mínum
uppáhaldsleikurum allt frá því að ég sá fyrsta
Monty Python þáttinn minn fyrir rúmum
tuttugu árum. Mér þótti hann jafnan fremstur
meðal jafningja (sem allir voru að vísu nokkuð
framarlega) í þessu frægasta grínteymi sjónvarpssögunnar.
Þess vegna voru það nokkur viðbrigði að sjá
hann síðar í hlutverki heimshornaflakkarans,
en frá árinu 1980 hefur hann lagt hér um bil
allan heiminn að baki á ferðum sínum.
Palin hefur í raun endurskilgreint listform
ferðasögunnar þar sem hann hefur til dæmis
farið kringum heiminn á 80 dögum, farið frá norðurpólnum til suðurpólsins í einni ferð og grandskoðað Austur-Evrópu á sinn einstaka
hátt.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Að duga eða drepast (15:20)
11.10 Lögin í söngvakeppninni (e)
11.20 Á landamærum ljóðs og dauða
13.15 Kiljan
14.05 Þýski boltinn (5:23)
15.05 Strákarnir okkar
15.50 Rauði sprotinn
16.50 Lincolnshæðir
17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Enginn má við mörgum (3:6)
20.15 Söngvakeppni Sjónvarpsins Bein
útsending úr Sjónvarpssal þar sem flutt verða
fimm af lögunum fimmtán sem keppa um
að verða framlag Íslands í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Þýskalandi í maí.

21.20 Stjörnuryk Bandarísk bíómynd frá
2007. Ungur maður hættir sér inn í töfraland
í útjaðri ensks sveitaþorps til að sækja fallna
stjörnu og sanna þannig ást sína fyrir aðalfegurðardísinni í þorpinu.

23.30 Vonbiðlar Amy Bandarísk bíómynd frá 1997.
00.30 Silfur Egils
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.40 The Proposal
08.25 Mr. Bean
10.00 First Wives Club
12.00 Rain man
14.10 Mr. Bean
16.00 First Wives Club
18.00 Rain man
20.10 The Proposal
22.00 Mission Impossible
00.00 Little Children
02.15 Cake: A Wedding Story
04.00 Mission Impossible
06.00 Bourne Identity

Það sem skilur Palin frá öðrum í sama fagi
er einlægur og sannur áhugi hans á fólkinu
sem hann hittir fyrir, menningu þess og sögu.
Þá er hann einkar fundvís á skemmtilega
viðmælendur og er að mestu laus við þá sjálfhverfu sem margir kollega hans detta oft í.
Ég tek því þess vegna fagnandi þegar ég
hitti á þætti hans, en um daginn var einmitt
nýjasta myndin hans sýnd í sjónvarpi allra
landsmanna, „Í kringum heiminn á 20 árum“.
Þar rakti hann hluta ferðar sinnar frá því
20 árum fyrr og urðu fagnaðarfundir með
honum og nokkrum indverskum sjómönnum
sem hann hafði ferðast með í fyrri ferðinni.
Frábært sjónvarpsefni eins og Michael Palin er einum lagið og ég
bíð spenntur eftir næsta þætti hans.
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07.00 Hvellur keppnisbíll
07.15 Tommi og Jenni
07.40 Gulla og grænjaxlarnir
07.50 Þorlákur
08.00 Algjör Sveppi
08.05 Harry og Toto
08.15 Algjör Sveppi
09.55 Latibær
10.05 Leðurblökumaðurinn
10.25 Stuðboltastelpurnar
10.45 Ævintýri Juniper Lee
11.10 Geimkeppni Jóga björns
11.35 iCarly (23:25)
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (3:45)
14.30 American Idol (4:45)
15.15 Pretty Little Liars (11:22)
16.00 Sjálfstætt fólk
16.40 Auddi og Sveppi
17.10 ET Weekend
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.56 Lottó
19.04 Ísland í dag - helgarúrval
19.29 Veður
19.35 Spaugstofan
20.00 Drillbit Taylor Tveir strákar sem
eru að byrja í menntaskóla lenda í hrottalegum hrekkjusvínum fyrsta skóladaginn. Þeir
ákveða því að ráða sér lífvörð og enda með
því að velja Drillbit Taylor til verksins.

21.40 The Wicker Man Þegar lögreglumaður, leikinn af Nicolas Cage, fréttir að dóttir fyrrverandi kærustunnar hans er horfin
heldur hann af stað til litlu eyjunnar þar sem
þær búa. Á eyjunni gerast undarlegir atburðir
og þar er ekki allt sem sýnist.
23.20 Crossroads: A Story of Forgiveness

08.00 Frakkland - Svíþjóð
09.25 Króatía - Ísland
10.50 Samantekt
11.50 FA bikarinn - upphitun Hitað upp
fyrir leiki helgarinnar í FA bikarkeppninni.

12.20 Everton - Chelsea Bein útsending
frá leik Everton og Chelsea í 4. umferð FAbikarkeppninnar.

14.45 Birmingham - Coventry Bein útsending frá leik í 4. umferð FA-bikarkeppninnar.

17.05 Southampton - Man. Utd.
Bein útsending frá leik Southampton og
Manchester United í 4. umferð FA-bikarkeppninnar.

19.05 Spænski boltinn: Hercules Barcelona Bein útsending frá leik Hercules
og Barcelona í spænsku úrvalsdeildinni.

20.50 Everton - Chelsea
22.35 Birmingham - Coventry
00.15 Southampton - Man. Utd.
02.00 Box: Devon Alexander - Timothy Bradley Bein útsending frá hnefaleikabardaga þar sem tveir af efnilegustu boxurum heims mætast.

11.00 Premier League Review 2010/11
11.55 Bolton - Chelsea
13.40 Premier League World 2010/11
14.10 PL Classic Matches: Leeds Newcastle, 1999

14.40 PL Classic Matches: West Ham
- Sheffield Wed, 1999

ing frá leik Aston Villa og Manchester City í
ensku úrvalsdeildinni.

17.50 Arsenal - Fulham Útsending frá
leik Arsenal og Fulham í ensku úrvalsdeildinni.

Man. United, 1993

21.00 PL Classic Matches: Liverpool Arsenal, 2001
21.30 Everton - WBA
23.15 Newcastle - Liverpool

16.15 Nágrannar
17.35 Nágrannar
18.00 Lois and Clark (1:22)
18.45 E.R. (12:22)
19.35 Auddi og Sveppi
20.05 Logi í beinni
20.55 Mannasiðir Gillz Ný leikin gamanþáttaröð byggð á samnefndum metsölubókum Egils Gillz Einarssonar.

er raunveruleikaþáttur sem hefur farið sigurför um heiminn. Hæfileikaríkustu dansararnir
keppa sín á milli um að verða besti dansarinn.

21.20 Tvímælalaust Fréttaskýringa- og

19.35 The Ricky Gervais Show (12:13)

22.00 Nip:Tuck (16:19) Sjötta sería þessa

Bráðfyndin teiknimyndasería frá snillingunum
Ricky Gervais og Stephen Merchant, sem
eru þekktastir fyrir gamanþættina The Office
og Extras.

20.00 Saturday Night Live (4:20) Stórskemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi.
20.45 Video Game Awards 2010
22.45 Fanboys
00.15 HA? (2:12)
00.35 Dr. Phil (102:175)
01.05 The Defenders (2:18)
01.50 Whose Line is it Anyway?

umræðuþáttur með Sigurjóni Kjartanssyni og
Jóni Gnarr þar sem rætt er á mannamáli og
án tvímæla um það sem helst er í fréttum.
vinsæla framhaldsþáttar sem fjallar um
skrautlegt og skrítið líf lýtalækna.

22.45 Lois and Clark (1:22)
23.30 E.R. (12:22)
00.15 Spaugstofan
00.45 Auddi og Sveppi
01.10 Logi í beinni
02.00 Mannasiðir Gillz
03.05 Nip:Tuck (16:19)
03.50 Sjáðu
04.20 Fréttir Stöðvar 2
05.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

(18:39)

02.15 Worlds Most Amazing Videos
(12:13)

03.00 Jay Leno
04.30 Pepsi MAX tónlist
06.00 Pepsi MAX tónlist

15.10 1001 Goals
16.05 Aston Villa - Man. City Útsend-

19.35 Goals of the Season 2000/2001
20.30 PL Classic Matches: Man. City -

00.50 Superbad
02.40 The Comebacks
04.05 ET Weekend
04.50 Auddi og Sveppi
05.30 Spaugstofan
05.55 Fréttir

11.25 Rachael Ray (174:175)
13.30 Dr. Phil (100:175)
14.15 Judging Amy (4:22)
15.00 90210 (12:22)
15.45 Top Gear (4:6)
16.45 7th Heaven (7:22)
17.30 Game Tíví (1:14)
18.00 Survivor (8:16)
18.45 Got To Dance (4:15) Got to Dance

08.45 Golfing World (9:240)
09.35 Inside the PGA Tour (4:42)
10.00 Volvo Golf Champions (1:2)
Þetta mót er nýtt í evrópsku mótaröðinni og
er haldið á nýuppgerðum glæsivelli á Barein.

14.00 Farmers Insurance Open (2:4)
16.00 Volvo Golf Champions (1:2)
20.00 Farmers Insurance Open (3:4)
23.00 PGA Tour Yearbooks (9:10)
23.45 ESPN America
06.00 ESPN America

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands

er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

19.00 Ævintýraboxið
19.30 Heilsuþáttur Jóhönnu
20.00 Hrafnaþing
21.00 Svartar tungur
21.30 Græðlingur
22.00 Björn Bjarnason
22.30 Alkemistinn
23.00 Harpix í hárið
23.30 Bubbi og Lobbi

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
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

OPIÐ
mán - fös
12:00 - 18:00
laugardaga
11:00 - 16:00
sunnudaga
13:00 - 16:00

við sérhæfum okkur í sófum...

Bæjarlind 16
201 Kópavogi
Sími 553 7100
www.linan.is
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 20
Drillbit Taylor
Owen Wilson fer á kostum í
þessari bráðfyndnu gamanmynd
um heimilislausan betlara sem
þykist vera sérfræðingur í bardagaíþróttum og ræður sig sem lífvörð
tveggja menntaskólastráka sem
óttast um öryggi sitt í skólanum.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags 06.40 Veðurfregnir 06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir 08.05 Úrval úr Samfélaginu
09.03 Út um græna grundu 10.05 Veðurfregnir
10.15 Kvika 11.00 Vikulokin 12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Flakk 14.00 Til allra átta 14.40 Lostafulli listræninginn 15.15 Vítt og breitt 16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Aldarspegill í útvarpi 17.00 Matur er fyrir
öllu 18.00 Kvöldfréttir 18.17 Skurðgrafan 18.50
Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur
úr Evrópu 20.00 Ris og fall flugeldahagkerfa 21.00
Á tónsviðinu 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 3 dagar, 3 spyrjendur, 485 viðtöl 23.02
Smásaga: Gluggaþvottur 23.15 Stefnumót 00.05
Næturútvarp Rásar 1

09.20 The Black Adder 09.50 The Black Adder
10.20 Robin Hood 11.05 Robin Hood 11.50 Robin
Hood 12.35 Monarch of the Glen 13.25 Monarch
of the Glen 14.15 Deal or No Deal 14.50 Deal
or No Deal 15.25 Deal or No Deal 16.00 Deal
or No Deal 16.40 Deal or No Deal 17.15 Little
Dorrit 18.05 Torchwood 19.00 Blackadder Goes
Forth 19.30 Blackadder Goes Forth 20.00 The
Inspector Lynley Mysteries 20.45 The Inspector
Lynley Mysteries 21.30 The Black Adder 22.05
The Black Adder 22.40 The Black Adder 23.15 The
Black Adder 23.50 The Black Adder

08.50 Hannah Montana 09.15 Isas Stepz 09.30
Conrad og Bernhard 09.45 Ramasjang live mix
10.10 Splint & Co 10.40 Troldspejlet 11.00 DR
Update - nyheder og vejr 11.10 Tidens tegn - TV
på tegnsprog 11.55 Sign up 12.10 Før søndagen
12.20 OBS 12.30 Sugar Rush 12.55 Eureka 13.35
Eureka 14.20 Merlin 14.35 Robin Hood 15.20
X Factor 16.20 Lykke 17.20 Held og Lotto 17.30
TV Avisen med vejret 17.55 SportNyt med VM
Håndbold 18.05 Danmarks Indsamlingen - Showet
23.05 Griffin & Phoenix 00.45 Godnat

07.05 Nasjonalparken på havbunnen 07.15 Norge
rundt 07.40 Ut i naturen 08.10 FBI 08.40 Lyngbø
og Hærlands Big Bang 09.30 NRKs sportslørdag
10.55 V-cup alpint 12.00 NM på ski 14.00 NM
på ski 14.55 V-cup hopp 16.45 VM skiskyting jr.
17.15 Sport i dag 17.35 AF1 18.00 Lørdagsrevyen
18.45 Lotto-trekning 18.55 Melodi Grand Prix
2010 20.15 Det må jeg gjøre før jeg dør 20.55
Nye triks 21.50 Muntre glimt fra &quot;Smil til
the skjulte kamera&quot; 22.00 Kveldsnytt 22.15
Menneskenes barn 00.00 Dating i mørket

SVT 1
07.00 Engelska Antikrundan 08.00 Rapport
08.15 Vintermagasinet 09.15 Vinterstudion 09.25
Alpint 10.40 Vinterstudion 10.55 Alpint 12.10
Vinterstudion 13.00 Bandy. VM 15.05 Vinterstudion
15.50 På spåret 16.50 Helgmålsringning 16.55
Sportnytt 17.00 Rapport 17.15 Go‘kväll lördag
18.00 Sverige! 18.30 Rapport 18.45 Sportnytt
19.00 Stjärnorna på slottet 20.00 Hipp Hipp 20.30
Onda cirklar 21.15 Vinnande novellfilm 21.45
Rapport 21.50 Konståkning. EM 23.25 Funny Lady
01.40 Larry Sanders show 02.05 Veckans brott
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Vekur athygli tískuheimsins

Jón Atli Helgason
Aldur: 30.
Starf: Athafna-

Ari Helgason er stofnandi fyrirtækisins Fabricly sem er ætlað að
aðstoða fatahönnuði við að koma
fatalínu sinni markað.
Ari er búsettur í New York og
stofnaði Fabricly í byrjun síðasta árs. Móttökurnar hafa að
hans sögn verið mjög góðar bæði
meðal hönnuða og kaupenda
enda fer fyrirtækið nýjar leiðir í framleiðslu og sölu á tískufatnaði. Tímaritið Women‘s Wear
Daily hefur meðal annars fjallað
um starfsemi Fabricly en Anna
Wintour, ritstjóri bandaríska
Vogue, er sögð lesa það blað reglulega til að fylgjast með nýjungum

skáld.

Fjölskylda:
Eins „single“ og
mögulegt er.
Foreldrar: Valdís Leifsdóttir,
starfar í apóteki,
og Oddur Helgi
Jónsson, starfsmaður Toyota.
Þau eru best í
heimi.
Búseta: CPH.
Stjörnumerki: Tvíburi.
Plötusnúðurinn Jón Atli Helgason, Hairdoctor, flytur til Danmerkur í næstu viku.

innan tískuheimsins. „Fabricly
hjálpar fatahönnuðum við að koma
línum sínum á markað. Þeir senda
okkur hugmyndir að línum og við
borgum fyrir prótótýpur, framleiðslu, myndatöku og fleira. Fötin
eru síðan seld á vefsíðunni okkar
og seinna munum við einnig selja
í verslanir.” Samstarfið er því
svipað og milli plötufyrirtækja
og tónlistarfólks.
Hugmyndina að Fabricly segir
Ari hafa kviknað í kjölfar fyrirtækis sem hann hafði stofnað
ásamt bróður sínum, fatahönnuðinum Ingvari Helgasyni. Fyrirtækið selur hugbúnað sem hjálpar

litlum tískufyrirtækjum með sölu
og flýtir fyrir framleiðslu. Í gegnum það kynntist Ari fjölda hönnuða sem áttu í miklum vandræðum bæði með framleiðslu og að
koma vörum sínum á markað. „Við
sáum tækifæri í því að fá kaupendur til að aðstoða okkur við valið á
flíkum og koma þannig með vöru
sem fólk vill kaupa. Við horfðum
líka á hvernig fyrirtæki eins og
Zara geta framleitt föt á fáeinum
vikum og komist hjá því að framleiða of mikið af vöru, sem selst
ekki, með því að framleiða í minni
skömmtum.” Vefsíða Fabricly er
www.fabricly.com.
- sm

FRUMKVÖÐULL Ari Helgason er stofnandi fyrirtækisins Fabricly sem aðstoðar
hönnuði við að koma línum sínum á
markað.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Það verður mikið hlegið í íslenskum kvikmyndahúsum í mars því
þá verða tvær íslenskar gamanmyndir frumsýndar. Myndin Okkar
eigin Osló eftir Reynir Lyngdal, þar
sem Þorsteinn Guðmundsson
og Brynhildur Guðjónsdóttir leika
aðalhlutverkin, ríður á
vaðið. Rúmum tveimur vikum seinna
verður síðan kvikmynd Ólafs Jóhannessonar, Kurteist fólk,
frumsýnd en það er
fyrsta kvikmynd
Stefáns Karls
Stefánssonar í
aðalhlutverki.

Og meira af íslenskum kvikmyndum því heimildarmyndin Feathered Cocaine eftir Örn Marinó
Arnarson og Þorkel Harðarson
fær frábæra dóma í bandarísku
kvikmyndabiblíunni Variety. Þar er
því spáð að myndin eigi eftir að
vekja mikið umtal hvar sem hún
verði sýnd og dreifingarfyrirtækjum
bent á að hún geti gert góða hluti í
almennum sýningum. Gagnrýnandi
NBC var sömuleiðis mjög hrifinn
af myndinni en hún fjallar um
fálkasölu í Mið-Austurlöndum
og bein tengsl
hennar við
hryðjuverkasamtök. - fgg

Í MINNINGU SIGURJÓNS Sex vinir Sigurjóns ætla að flytja lagið hans, Aftur heim, sem eiginkona hans, Þórunn Erna Clausen,

gerði textann við. Þetta eru þeir Hreimur Örn, Vignir Snær, Benedikt Brynleifsson, Matthías Matthíasson, Gunnar Ólason og Pálmi
Sigurhjartarson.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HREIMUR ÖRN HEIMISSON: VIÐ HEIÐRUM MINNINGU HANS Í KVÖLD

Sjonni batt okkur alla saman
„Sjonni var mjög spenntur fyrir
því að taka þátt, hann hafði
lagt mikla vinnu í lagið sitt
ásamt Vigni Snæ. Hann hlakkaði mikið til að keppa með það,“
segir Hreimur Örn Heimisson
tónlistarmaður.
Eins og fram hefur komið lést
tónlistamaðurinn Sigurjón Brink
langt fyrir aldur fram á heimili
sínu í síðustu viku. Hann hafði
komið lagi að í Söngvakeppni
Sjónvarpsins og um tíma ríkti
óvissa um hvort lagið, sem kallast Aftur heim, yrði flutt í keppninni. Að endingu tók fjölskylda
Sigurjóns þá ákvörðun að halda
laginu inni í keppninni og keppir
það í kvöld. Sex nánir vinir Sigurjóns munu flytja það: Hreimur,
Vignir Snær Vigfússon, Gunnar

Lér konungur (Stóra sviðið)
Fös 11.2. Kl. 20:00
Lau 12.2. Kl. 20:00

Ö
Ö

Fim 17.2. Kl. 20:00
Fös 25.2. Kl. 20:00

U

Fim 10.2. Kl. 20:00 Aukasýning

Ö

Gerpla (Stóra sviðið)
Sun 30.1. Kl. 20:00 Síð.sýn.

Ólason, Benedikt Brynleifsson,
Pálmi Sigurhjartarson og Matthías
Matthíasson.
Lagið sjálft er eftir Sigurjón en
textann gerði eiginkona hans, Þórunn Erna Clausen. Hreimur segir að
Þórunn hafi hringt í hvern og einn
þeirra og spurt hvort þeir treystu
sér til að flytja lagið í keppninni.
Hreimur var aldrei í neinum vafa
hvert svar hans væri. „Allar vangaveltur og pælingar um keppni eru
okkur víðsfjarri. Við viljum bara
heiðra minningu Sigurjóns með
þessum hætti og flytja það eins vel
og við getum. Sigurjón batt okkur
alla saman, hann var vinur svo
margra og miðjan í þessum hópi.
Við lítum allir svo á að enginn komi
í staðinn fyrir Sigurjón, við erum
allir vinir hans og viljum halda

merki hans á lofti. Svo sjáum við
bara til, það er enginn með neina
háleita drauma.“
Hreimur segir síðustu tvær
vikur hafa verið ákaflega erfiðar, þær hafi liðið eins og tvö ár.
„Þetta hafa verið þung spor og
jarðarförin hans var einn af þessum áföngum til að hjálpa okkur
að klára þetta og gera andlát hans
upp. Við höfum oft grínast með það
tónlistarmennirnir að við horfum
ekkert of mikið til baka því við
erum svo uppteknir af því sem er
að gerast á morgun. Þessar tvær
vikur hafa kennt manni að maður
á að njóta þess að vera til og forgangsraða rétt. Sigurjón var með
sína forgangsröðun á hreinu, hann
fékk bara ekki tíma til að klára
sitt.“
freyrgigja@frettabladid.is

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Lau 29.1. Kl. 19:00
Fös 4.2. Kl. 19:00
Lau 5.2. Kl. 19:00
Mið 9.2. Kl. 19:00

U
Ö
Ö
U

Fös 18.2. Kl. 19:00
Lau 19.2. Kl. 19:00
Mið 2.3. Kl. 19:00
Mið 9.3. Kl. 19:00

Ný norræn tónlistarhátíð

U Lau 12.3. Kl. 19:00
Ö Fim 17.3. Kl. 19:00
Ö

Ballið á Bessastöðum (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

Brák (Kúlan)
Sun 6.2. Kl. 20:00
Fös 11.2. Kl. 20:00

U
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

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

Ö Sun 6.3. Kl. 17:00

Sun 13.3. Kl. 14:00
Sun 20.3. Kl. 14:00
Ö

Lau 12.2. Kl. 20:00
Sun 13.2. Kl. 20:00

Fíasól (Kúlan)
Sun 30.1. Kl. 13:00
Sun 30.1. Kl. 15:00

Allra síð.sýn.

Ö
U

Sindri silfurfiskur (Kúlan)
Sun 6.3. Kl. 13:00
Sun 6.3. Kl. 14:30

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

Ö Sun 13.3. Kl. 13:30

Sun 13.3. Kl. 15:00

ÍÞRÓTTIR

U

LÍFIÐ

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.

Ö

Ö Sun 13.3. Kl. 17:00

UMRÆÐAN

Ö

„Íslendingar eru svo gegnsósa af
bandarískri og breskri tónlist að
það er orðið tímabært að kynna
fyrir þeim nýja tónlist. Og hvar er
þá betra að byrja en í nágrannalöndunum? Þar er alveg heill hellingur í gangi,“ segir Gunnhildur
Gunnarsdóttir, einn af forsvarsmönnum nýrrar tónlistarhátíðar sem hefur verið gefið nafnið
Reykjavík-Bergen-Nuuk. Eins og
nafngiftin gefur til kynna munu
tónlistarmenn frá þessum þremur borgum spila en ráðgert er að
hátíðin standi yfir frá 25.-27. febrúar. Heimavöllur hennar verður í
nýju leikhúsi úti á Seltjarnarnesi,
Norðurpólnum.
Gunnhildur, sem er framkvæmdastjóri leikhópsins Vesturports, segir að draumurinn sé auð-

NÁGRANNATÓNLIST Gunnhildur Gunnarsdóttir er ein þeirra sem standa fyrir
nýrri norrænni tónlistarhátíð í Norðurpólnum á Seltjarnarnesi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

vitað að þetta verði að árvissum
viðburði, tónlistarhátíðin stækki

með hverju ári og fleiri norrænar
borgir bætist í hópinn.
„Við erum með styrk frá Norræna menningarsjóðnum og erum
að vona að þetta verði til þess að
opna augu fólks fyrir því sem er að
gerast í næsta nágrenni við okkur.“
Sjálf segist Gunnhildur hafa til að
mynda verið með efasemdir gagnvart grænlenskum tónlistarmönnum en þegar hún fletti einni hljómsveitinni upp á YouTube komst
hún að raun um að áhyggjur hennar voru algjörlega óþarfar. Þetta
voru bara hennar eigin fordómar. „Þetta voru bara sætir strákar með húðflúr að spila virkilega
flotta rokktónlist.“ Að sögn Gunnhildar er enn ekki staðfest hvaða
íslensku sveitir munu spila en það
mun skýrast á næstunni.
- fgg

NÝTT ÍSLENSKT

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
Skaupsmaður á Selfossi
Gunnar Björn Guðmundsson
er ákaflega fjölhæfur leikstjóri
en hann hefur getið sér gott orð
fyrir kvikmyndir sínar Astrópíu og
Gauragang og ekkert síður síðustu
tvö Skaup sem hann hefur haldið
utan um. Gunnar heldur hins vegar
fast í ræturnar úr áhugamannaleikhúsunum á
milli þess sem hann
leikstýrir helstu leikarastjörnum landsins
og hefur tekið að
sér að leikstýra fyrir
Leikfélag Selfoss. Um
gamanleik í spunaformi
er að ræða en
áætlaður frumsýningardagur
er 25. febrúar.

Norðmenn ræða Árna
Tillaga Árna Johnsen og Sigmundar Ernis Rúnarssonar þess efnis
að norsk-rússneski rithöfundurinn
Marie Amelie fái íslenskan ríkisborgararétt hefur vakið athygli hjá
frændum okkar í Noregi. Fjölmiðlar
þar segja frá málinu og ræða við
Árna, sem telur að frumvarpið ætti
að geta verið komið á dagskrá
þingsins á næstu vikum. Fyrst á
hins vegar eftir að koma í ljós hvort
frumvarpið sé tækt til afgreiðslu,
enda hefur komið í ljós að Amelie
hefur engan áhuga á að gerast
Íslendingur. Fréttin hefur vakið
misjöfn viðbrögð í Noregi. Sumir
eru ánægðir en aðrir spyrja hvers
vegna í ósköpunum Íslendingar séu
að skipta sér af norskri
pólitík. Nóg sé af
hælisleitendum í Noregi sem réttara væri
að aðstoða.
- fgg, - sh

Mest lesið
1

Börnin skreyttu kistu
Sigurjóns

2

Hundurinn fundinn eftir
hrakninga

3

Þýski jöklafarinn fundinn

4

Lögmaður tók handboltann
fram yfir skuldara í vanda

5

Ráðgátan um flygilinn á
flæðiskerinu er leyst
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DREIFING: dreifing@posthusid.is
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