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Seldi ríkisbíl
og hirti andvirðið sjálfur
Fyrrverandi fangelsisstjóri á Kvíabryggju seldi vörubíl í eigu ríkisins og stakk peningunum í eigin vasa.
Ríkisendurskoðun telur kaup á vörum fyrir 1,7 milljónir óútskýrð. Keypti eldsneyti og dekk fyrir stórfé.

Ríkisstjórnin tveggja ára
Hver lægðin hefur rekið
aðra í valdatíð Jóhönnu
Sigurðardóttur.
stjórnmál 26

LÖGREGLUMÁL Afdrif vörubíls í

Stórvirki um myndlist
Fimm binda yfirlitsrit
um íslenska listasögu er
væntanlegt í haust.
menning 44

Voru furðuverur
Skoppa og Skrítla eiga
nýjan vin sem heitir Zúmmi.
krakkasíðan 40

3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu
Menning l Allt l Allt atvinna
1

5. febrúar 2011

1

Stjórnunar

Stórtónleikar skólahljómsveita í Reykjavík
verða haldnir
í Háskólabíói í dag klukkan 14. Á fimmta
hundrað ungra
hljóðfæraleikara koma fram og leika
í fjórum
sveitum. Efnisskráin er fjölbreytt og
áhugaLeiðandi
verð fyrir börn og fullorðna.
og traust

LAUGARD
AGUR

Sölufulltr
Sölufulltr
úar Viðar
úar: Ingi
JónaPétursson
María Hafsteins
vip@365.i
dóttir
s 512
jmh@365
5426 Hrannar
.is 512 5473
Helgason
Þórdíshrannar@
Hermann365.is
5. febrúar 2011 LAUGARDAGUR
sdóttir512
thordish@
5441 365.is

starf - hug
búnaðarge
rð

fjármálafyrirt
eftir að ráða
æki
hópstjóra
bankalausna óskar

512 5447

Menntu

Starfssv

nar- og hæfnisk
ið Jóna María Hafsteinsdóttir
Sölufulltrúar:
röfur
jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir
• Tölvunar-,
thordish@365.is
• Stjórnun
verkfræði eða512 5447
og fagleg
sambærileg
• Árangursr
Fréttablaðsfólkábyrgð
menntun
• Áætlanag
fór hugbúnaðarteymisá nokkur
íkur starfsferill
rótgróin kaffihús borgarinnar
erð, greiningar í morgunheimsókn
og stjórnunar
úr sambærile
í leit að fastagestum
vinna og eftirfylgni
• Þróun nýrra
reynsla
gu umhverfi
verkefna
er skilyrði
lausna
• Reynsla
úr fjármála• Virk þátttaka
6ANTAR ÖIG AÈSTOÈ Å EINHVERRI N¹MSGREIN
eða bankaumh
sérstaklega
í störfum hópsins,
verfi er
áhugaverð
“lead by example”
• Reynsla
ÅSLENSKA p ST¾RÈFR¾ÈI p ENSKA p
af teymisvinn
DANSKA p EFNAFR¾ÈI LESTUR
u, leiðtogahæ
skipulagshæfni
EÈLISFR¾ÈI p ÖÕSKA p FRANSKA p SP¾NSKA
Áhugavert
fileikar,
og frumkvæð
p STAFSETNING OFL
starf
• Góð þekking
i
Gráaí kettinum
boði hjá
®LL SKËLASTIG
við Hverfisgötu
2ÁTTINDAKENNARAR
situr Kristín 10.000
á aðferðafræ
öflugu fyrirtæ
Eysteinsdóttir leikstjóri
ði við hugbúnað
gerð og forritun
við borð og YFIR
.EMENDAÖJËNUSTAN SF o WWWNAMSADSTODIS
ki
arsem og samþættin
í möppu. „Hér er notaleg stemning blaðar
LINGAR
o S  
• Þekking
ogEINSTAK
gott
gu kerfa
kaffi,“ segir hún og kveðst oft
á
AgileScrum
hafa komið á sér legugreininguna frá
, MS SQL, .NET,
Gráa köttinn gegnum tíðina og
nýtt
þessa dagana séhafa
C#
hún
Umsóknarf

.-3!¨34/¨

Taka tryggð við staðinn

Á

„Ég er að vinna í Þjóðleikhúsinu
restur er til
inn
okkur og fengið
og með 13.
eins og er og byrja þar klukkan
Aftur rukkað
febrúar
Komdu og
Markússon
tíu. Því kem ég hingað
nk. Umsókn
(torfi@inte
að þeirra þörfum.
á hverjum
þar daglegur gestur.

rúm sérsniðið

ásamt
morgni
núna,
llecta.is) og
fæ mér
ferilskrá
gesta
hressingu og fer yfir
tilboð
óskast
Ariverkefni
trúnaðarm
Eyberg (ari@intell
og við gerum þér
fyllt út á www.intelle
dagsins áður en ég mæti
Búist er við fækkun
ál og þeim
í vinnuna.
Svoprófaðu
lít ég
cta.is. Nánari
svarað.
þér!
oft í blöðin líka efecta.is)
á
í símatil.“
tími gefst
578 1145.
upplýsingar
í heilsurúm sem hentar
Farið verður
um starfið veita
á Listasafni Reykjavíkur
með allar umsóknir
Torfi
í fyrra.
og fyrirspurni
þessu ári miðað við

/0)¨ ¥ $!'

r sem

SÍÐA 2

+OMIÈ OG F¹IÈ FRÅTT EINTAK
AF NÕJUM VÎRULISTUM OKKAR

Sýning sýninganna

Við leitum
framkvæmdað
as

menning
febrúar 2011

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS

%INNIG MIKIÈ ÒRVAL AF FATNAÈI
¹ MIKLUM AFSL¾TTI ÒR
VETRARLISTA OKKAR

er í
Feneyjatvíæringnum
Framlag Íslands á
SÍÐA 6
á Kjarvalsstöðum.
brennidepli á sýningu

(¾GT AÈ
DÒNDURFÅN
]
LISTIRGERA
KAUP

UM MENNINGU OG

Hefur þú áhug
a

/PIÈ M¹N p FIM KL p
FÎS FR¹ KL p
"ONÅTO EHF &RIENDTEX
&AXAFEN   2EYKJAVÅK SÅMI
 

á Nordica Spa
Mikil fitubrennsla  eykur þol og styrk

WWWFRIENDTEXIS

Ný
námskeið
hefjast
8. feb.

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

· Sími 544 2121
Smiðjuvegi 2 · Kópavogi
frá kl. 10-18
Opið virka daga
11-16 · www.rumgott.is

og laugardaga kl.

tjóra

á umhverfi
s-, heilsu-

Alcoa Fjarðaál
leitar að öflugum
Fjarðaál hefur
stjórnanda
metnaðarfulla
í starf framkvæm
fimmtán manna
stefnu í umhverfis
dastjóra umhverfis
teymi sem
- heilsu- og
Það er stefna
-, heilsu- og
sinnir þessum
öryggismálum.
Alcoa
málaflokkum.
Framkvæmdastjóriöryggismála.
manna, viðskipta að starfa á öruggan
og ábyrgan
leiðir um
vina og samfélag
hátt með virðingu
Fjarðaál er
sins.
öflugt framleiðs
fyrir umhverfin
fjöllum og
lu- og iðnaðarfy
u og velferð
hafi.
rirtæki, staðsett
starfsí fallegu, fjölskyldu
vænu umhverfi
Ábyrgðar
– umlukið
svið:
 Virk þátttaka
í framkvæm
og markmiða
d framtíðar
Menntunarsýnar, stefnu
setningu fyrirtækis
og hæfniskr
 Leiða umhverfis
öfur:
 Háskólamenntun
ins
-, heilsu- og
á sviði viðeigand
fyrirtækisins
öryggismál
náttúruvísinda
til samræmi
i raunvísin
eða heilbrigði
s við stefnu
framtíðarsýn
da,

Stjórnuna
svísinda
og
Alcoa Fjarðaáls
reglugerð
og gildandi
 Þekking á rreynsla
Íslandi
lög og
gildandi lögum
 Stuðla að irogástyðja
umhverfis
mála, vinnuvern og reglum á sviði
ábyrgrar þátttöku starfsmenn álversins

Geta
dar
og öryggism
til úrvinnslu
til
og stöðugra
ála
og greininga
málefnum
umbóta í
tölfræðile
sem snerta
r á skrifuðum
gögnum
umhverfi
 Viðhalda þekkingu
og
 Þekking águm
heilsu og
hugmyndum
tengdum ábyrgðarmá lögum og reglugerð öryggi
um sjálfbæra
um
þróun
álum sviðsins
 Tryggja tímanlega
Við hvetjum
afhending
upplýsinga
jafnt ko
u skýr l
til

og öryggism
álum?

ENGIN STÓRSTJARNA Ólafur Darri Ólafsson leikari er
heldur betur í sviðsljósinu þessa dagana; aðalhlutverk í Roklandi og
Djúpinu, leikur í þremur sýningum í Þjóðleikhúsinu og er á förum til
Hollywood. Hann segist þó alls ekki vera nein stórstjarna. Hann hafi bara
verið svo heppinn að komast í tísku. Sjá síðu 20
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

eigu Fangelsismálastofnunar,
sem notaður var á Kvíabryggju,
eru meðal atriða sem eru til rannsóknar vegna gruns um misferli
fyrrverandi forstöðumanns fangelsisins, Geirmundar Vilhjálmssonar.
Eftir því sem Fréttablaðið
kemst næst hafði Fangelsismálastofnun tekið ákvörðun um að
selja vörubílinn. Forstöðumaðurinn fyrrverandi tjáði fangelsismálayfirvöldum að bíllinn væri
ónýtur og að hann yrði afskráður. Einhverjum mánuðum síðar
kom upp úr kafinu að bíllinn hafði
verið seldur fyrir á þriðja hundrað þúsund krónur og að nafn forstöðumannsins var undir afsalinu.
Við nánari eftirgrennslan kom í
ljós að andvirði bílsins hafði runnið til hans.
Ríkisendurskoðun tók málið til
athugunar að beiðni Fangelsismálastofnunar og hefur nú lokið
athugun á bókhaldi og fjárreiðum forstöðumannsins á tímabilinu janúar til október 2010.
Samkvæmt niðurstöðu Ríkisendurskoðunar hafa verið keyptar
vörur fyrir rúmlega 1,7 milljónir króna til fangelsisins á ofangreindu tímabili, sem ekki finnast þar.
Á meðal þeirra vara sem teknar voru út en virðast óviðkomandi rekstri fangelsins er eldsneyti fyrir 750 þúsund krónur,
hjólbarðar, rafgeymar, farsímar
og bílavarahlutir.
„Útgjöld þessi sýnast því ekki
tengjast rekstri fangelsisins og er
því nauðsynlegt að rannsaka fjárreiður þess nánar,“ segir í úttekt

Útgjöld þessi sýnast því ekki tengjast
rekstri fangelsisins og er því
nauðsynlegt að rannsaka
fjárreiður þess nánar.
ÚTTEKT RÍKISENDURSKOÐUNAR

Ríkisendurskoðunar á fjármálum
fangelsisins.
Auk meints fjármálamisferlis
forstöðumannsins þótti fangelsismálayfirvöldum sýnt að ekki
hefði verið farið í einu og öllu að
reglum við stjórnun fangelsisins.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
fyrir nokkru kom í ljós að mótorhjól, bifreiðar og fjórhjól í eigu
fanga höfðu verið geymd í fangelsinu um eitthvert skeið. Fangarnir
höfðu tækin til umráða. Þau hafa
verið fjarlægð af staðnum.
Fangelsismálastofnun kærði
forstöðumanninn til Ríkissaksóknara eftir að upp kom rökstuddur grunur um að hann hefði
misnotað aðstöðu sína með því
að taka út ýmsan varning í nafni
fangelsisins til eigin nota, auk
annars misferlis. Grunur leikur á
að meint misferli hafi átt sér stað
um nokkurra mánaða skeið. Forstöðumaðurinn var leystur frá
störfum í nóvember á síðasta ári.
Fangelsismálayfirvöld hafa
kært forstöðumanninn til Ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari fól
Lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins frekari meðferð málsins í
desember og stendur rannsóknin nú yfir.
Sjá síðu 6
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Skörun blaðalesturs að meðaltali á dag, mán.-lau., höfuðborgarsvæðið 18-49 ára. – Heimild: Blaðakannanir Capacent ágúst – okt. 2010.
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Sameinuðu þjóðirnar telja mannfall meira í Egyptalandi en stjórnvöld gefa upp:

Seðlabankinn svarar fyrir sig:

SÞ segja yfir 300 hafa fallið

Már mátti ekki
tala um Sjóvá

EGYPTALAND Sameinuðu þjóðirnar

Haraldur, eru Mosfellingar í
fýlu?
„Nei, en við fílum ekki svona fýlu.“
Haraldur Sverrisson er bæjarstjóri í
Mosfellsbæ þar sem íbúar kvarta undan
ólykt frá starfsstöð Sorpu á Álfsnesi og
vilja starfsemina burt, verði ekki bætt úr
vandanum.

telja að yfir 300 manns hafi fallið
í mótmælum í Egyptalandi frá 25.
janúar og um fjögur þúsund manns
séu sárir, margir lífshættulega.
Samkvæmt frétt BBC hafa stjórnvöld í landinu hins vegar aðeins
gefið upplýsingar um mannfall
í höfuðborginni Kaíró og sagt að
átta hafi látið lífið og yfir 800 séu
þar sárir.
Miðborg Kaíró breyttist í gær
úr blóðugum vígvelli í allt að því
friðsamlegan vettvang mótmæla.
Spennan var hins vegar mikil.
Tugþúsundir mótmælenda söfn-

MIÐBORG KAÍRÓ Í GÆR Tugþúsundir

manna söfnuðust saman í miðborg
Kaíró í gær ellefta daginn í röð.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

uðust saman ellefta daginn í röð
og nefndu daginn „brottfarardaginn“ með tilvísun í það að Hosni

Mubarak forseti hefði aðeins tíma
til dögunar til að verða við kröfum
fólksins um afsögn.
Mubarak sagði í viðtali við ABC á
miðvikudag að hann væri þreyttur
á því að halda um valdataumana í
landinu og aðeins óttinn við skálmöld stæði í veginum fyrir því að
hann færi frá. Mótmælendur gripu
þetta á lofti og stjórnarandstöðuleiðtoginn Mohamed ElBaradei
benti forsetanum á að öll þjóðin
væri þreytt á setu hans á forsetastóli. Elbaradei hefur nú tilkynnt að
til greina komi að hann fari í forsetaframboð.
- shá / sjá síðu 22

VIÐSKIPTI Seðlabankinn segir í
yfirlýsingu að engar meiriháttar
ákvarðanir hafi verið teknar við
sölu Sjóvár sem talist geti óeðlilegar. Þær hafi verið vel grundaðar og leitað álits sérfræðinga.
„Það er líka ljóst að það var á
engan hátt ámælisvert af seðlabankastjóra að upplýsa viðskiptanefnd ekki um þau mál sem samkvæmt lögum ríkir þagnarskylda
um. Þvert á móti, það hefði verið
stórlega ámælisvert og líklega
alvarlegt brot í starfi hefði hann
gert það,“ segir bankinn.
- sh

Axarmaðurinn í Danmörku:

Játa á sig 70 innbrot:

Níu ára dómur
fyrir hryðjuverk

Stálu fyrir tugi
milljóna króna

DANMÖRK, AP Maðurinn sem réðst
inn á heimili danska skopteiknarans Kurts Westergaard, vopnaður öxi, fyrir
rúmu ári, var
í gær dæmdur
í níu ára fangelsi. Manninum, sem er
frá Sómalíu,
skal svo vísað
úr landi eftir
afplánun.
KURT
Hann hafði
WESTERGAARD
áður verið
fundinn sekur um hryðjuverk,
en hélt því fram við réttarhöldin að hann hafi aðeins ætlað að
hræða Westergaard. Teikningar
hans af spámanninum Múhameð
sem birtust í Jótlandspóstinum
árið 2005 sem ollu reiði meðal
múslima.
Dómnum var strax áfrýjað. - þj

LÖGREGLUMÁL Tveir sautján ára pilt-

Geir kærir dómsúrskurð:

Landsdómur
kemur saman
LANDSDÓMUR Útlit er fyrir að

landsdómur komi saman í fyrsta
sinn í næstu viku, eftir að Andri
Árnason, verjandi Geirs H.
Haarde, kærði til dómsins þá
ákvörðun Héraðsdóms Reykjavíkur að leyfa honum ekki að
krefjast frávísunar málsins
fyrir héraðsdómi.
Geir fór fram á það að frávísunarkrafa hans yrði tekin fyrir
þegar í stað, í héraðsdómi, svo
hann gæti, ef ekki yrði fallist á
kröfuna, setið þinghald um haldlagningarbeiðnir saksóknara
Alþingis. Þessu hafnaði dómari.
Áður en landsdómur getur
tekið ákvörðun um þetta
þarf hann að koma saman og
úrskurða um hæfi dómara.
Hugsanlegt er að einhverjir
þurfi að víkja úr dómnum vegna
vanhæfis.
- sh

Kvíðastjórnun
-með aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar
• 6 vikna námskeið þar sem
kenndar eru aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar
til þess að draga úr kvíða
og auka á vellíðan.

STEINGRÍMUR JÓNSSON Hjónin í Efri-Engidal hafa lýst áhyggjum af heilsu sinni. Nú virðist ljóst að allur bústofn þeirra verður
felldur; 80 kindur og tæplega tuttugu nautgripir.
MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

Bændur farga dýrum
vegna eiturs frá Funa

ar og 23 ára maður hafa játað á sig
um 70 innbrot á höfuðborgarsvæðinu. Verðmæti þýfisins getur numið
tugum milljóna króna, samkvæmt
upplýsingum Fréttablaðsins.
Mennirnir sem eru pólskir en
búsettir hér á landi, hafa sætt
varðhaldi frá því um miðjan janúar. Þeir hafa játað rúm fimmtíu
innbrot í heimahús á höfuðborgarsvæðinu, þau fyrstu framin fyrir
tveimur árum, og vel á annan tug
innbrota í hótel og gistiheimili.
Þeir hafa allir komið við sögu lögreglu vegna auðgunarbrota.
Gæsluvarðhald yfir þremenningunum rann út í gær og gerði
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kröfu um síbrotagæslu yfir
þeim. Lögreglan mun setja sig í
samband við brotaþola á næstu
dögum varðandi meðal annars
bótakröfur.
- jss

Ráðherra fundar með Alcoa:

Mælingar Matvælastofnunar staðfesta mikla díoxínmengun frá sorpbrennslu á
Ísafirði. Fella þarf allt að 400 gripi hjá bændum í Skutulsfirði. Sóttvarnalæknir
fundar með sérfræðingahópi strax eftir helgi. Sýnataka úr fólki er ekki útilokuð.

Vilja enn reisa
álver á Bakka

UMHVERFISMÁL Niðurstöður díoxínmælinga Matvælastofnunar
staðfesta staðbundna mengun frá
sorpbrennslunni Funa á Ísafirði.
Díoxín greinist í mjólk, kjöti og
fóðri. Fella verður búpening, allt
að 400 skepnur, og bann hefur
verið sett á nýtingu búfjárafurða
á bæjum í Skutulsfirði.
Sýnatakan fór fram eftir að
eiturefnið díoxín greindist við
sýnatöku Mjólkursamsölunnar á
bænum Efri-Engidal í Skutulsfirði
í desember. Þá greindist díoxín í
einu mjólkursýni en vegna mengunarinnar voru tekin sýni úr kjötafurðum, úr mjólk auk þess sem
tekið var sýni úr fóðri.
Af tólf kjötsýnum reyndust
aðeins tvö eðlileg. Átta sýni sýndu
verulega hækkun en tvö voru
yfir hámarksviðmiðunarmörkum. Mjólkur- og heysýni frá EfriEngidal voru mjög menguð. Mjólk-

STÓRIÐJA Alcoa ætlar ekkert að
gefa eftir í samkeppninni um
orkuna í Þingeyjarsýslum. Ráðamenn Alcoa
lýstu því yfir
á fundum með
stjórnvöldum
og Landsvirkjun í fyrradag
og í gær að
þeir hefðu enn
fullan hug á
að reisa álver
TÓMAS MÁR
á Bakka við
SIGURÐSSON
Húsavík.
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi, segir að
áhugi móðurfélagsins á Íslandi sé
mikill. Alcoa sé í góðum rekstri
hér og hafi áhuga á frekari uppbyggingu.
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra segir jákvætt að Alcoa sé
enn við borðið.
- kmu

Besti vinur
mannsins
-námskeið við hundafælni
• Ertu mjög hrædd(ur)við
hunda?
• Áttu erfitt með að fara á
staði þar sem hundar
gætu verið nálægir, eins
og í gönguferðir, í útilegur
eða í heimsóknir til
hundaeigenda?

Kvíðameðferðarstöðin stendur nú fyrir fjögurra vikna
námskeið við hundafælni sem hefst 16. febrúar n.k. og
sex vikna kvíðastjórnunarnámskeiði sem hefst
10.febrúar. Minnum jafnframt á námskeið við ofsakvíða
sem hefst 8. febrúar.
Nánari upplýsingar og skráning hjá Kvíðameðferðarstöðinni, www.kms.is, í síma 534 0110 eða með
tölvupósti á kms@kms.is.

ursýni frá nágrannabæjum voru
hins vegar hrein.
Sigurður Örn Hansson, forstöðumaður matvælaöryggis- og neytendamálasviðs hjá MAST, segir
mælingarnar staðfesta að mengunin sé staðbundin og verði rakin
til útblásturs frá sorpbrennslunni
Funa. „Það verður að álykta sem
svo. Ég veit ekki um neina aðra
uppsprettu díoxíns sem er líkleg
en það er jákvætt að hætt er að
brenna í Funa og þessi mengun
verður ekki meiri. Hún mun því
fara minnkandi þó það muni taka
sinn tíma.“
Sigurður segir öruggt að búpeningurinn hafi tekið inn díoxín með
fóðri og bann hafi verið sett á nýtingu afurða. „Það er síðan sjálfgefið að fella verður búpening
þar sem mengunin er.“ Sigurður
segir að magn díoxíns í nokkrum
sýnum sé hærra en í upphaflega

sýni Mjólkursamsölunnar en það
muni ekki miklu. Þá mældist díoxín 34 prósent yfir mörkum.
Sú hugmynd var sett fram,
meðal annars af sveitarstjórnarfólki á Ísafirði, að landlæknisembættið myndi gera sérstaka heilsufarsrannsókn á íbúum fyrir botni
Skutulsfjarðar vegna mengunarinnar.
Haraldur Briem sóttvarnalæknir hafði ekki kynnt sér niðurstöður mælinganna þegar Fréttablaðið
náði tali af honum í gær. Spurður hvort ekki sé eðlilegt að taka
sýni úr fólki þar sem kjötsýni frá
Skutulsfirði eru menguð segir hann
að það kunni að koma til greina. Of
snemmt sé að segja nokkuð um það
en sérfræðingahópur, sem settur
var saman eftir að díoxínmengunin kom upp, mun funda strax eftir
helgi vegna niðurstaðna mælinganna.
svavar@frettabladid.is

Formaður Bændasamtakanna segir tolla nauðsynlega til að halda verðlagi niðri:

Innlendar vörur hefðu hækkað mikið
EVRÓPUMÁL „Það hefur fátt hjálpað íslenskum neytendum síðustu misseri eins og tollvernd,“ segir Haraldur Benediktsson, formaður Bændasamtakanna.
Án tollverndar í landbúnaði, segir hann, er engin
ástæða til að ætla annað en að bændur, aðrir framleiðendur og aðilar á markaði hefðu hækkað verð til
neytenda um sextíu prósent í takt við þá hækkun sem
varð á innfluttum vörum þegar krónan féll 2008.
Spurður um rök fyrir þessu segir Haraldur að áður
hafi því verið haldið fram að hátt matarverð væri
verndartollum að kenna. „Hvers vegna hækkar þá
ekki íslenska búvaran jafnmikið núna, þegar innflutta varan hækkar svona mikið?“ spyr Haraldur.
Haraldur bregst með þessu við orðum Ernu
Hauksdóttur, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar, sem lýsti í blaðinu í gær ákveðnum
fyrirvörum gagnvart aðildarviðræðum Íslands og
Evrópusambandsins, þar sem stjórnvöld hefðu gefið
ýmis fyrirheit um sérlausnir fyrir bændur. Ferðaþjónustan væri hins vegar langþreytt á háu matarverði vegna ofurtolla á landbúnaðarvörum.
Haraldur segir að Erna geti „ekki bjargað afkomu
ferðaþjónustunnar með því að afnema tollvernd

HARALDUR BENEDIKTSSON Formaður Bændasamtakanna vill

vita hvort það sé afstaða Samtaka ferðaþjónustunnar að rýra
beri afkomu landbúnaðar til að bæta hag ferðaþjónustunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

í landbúnaði“. Spurður um tillögu Ernu, að í stað
aðflutningsgjalda verði samkeppnishæfni bænda
tryggð með því að gera rekstrarumhverfi þeirra
betra, segist Haraldur ekki kunna leiðir til þess.
„Nei, þetta er langskilvirkasta og gagnsæjasta leiðin.“
- kóþ

Fræin eru komin!

eitt mesta úrval landsins!
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RÆKTUNARHELGI
í Blómavali

Ókeypis

FRÆÐSLUNÁMSKEIÐ
lgina og
Komdu í Skútuvog um hesæ
tafjöldi
skráðu þig, takmarkaður

Ræktum sjálf - Fróðlegir fimmtudagar

Forskráning hefst um helgina í Blómavali Skút
uvogi
Net og símaskráning hefst á mánudag,
takmarkaður sætafjöldi

Leiðbeinendur:
Kristinn H. Þorsteinsson, Auður Jónsdóttir og Lára Jónsdóttir garðyrkjufræðingar.

Sáning sumarblóma,
Mat- og kryddjurta

Matjurtagarðurinn Áhugaverðar tegundir

17. og 24. febrúar

24. mars

Klipping á trjám, runnum og rósum

Vorverkin í garðinum Heimajarðgerð

3. mars

Vorlaukar og blómfagrar jurtir
10. mars

Matjurtagarðurinn
Mótun og uppbygging

Kaktusar

30%
afsláttur

31. mars

Sumarbústaðalandið Fjölbreyttur trjágróður
7. apríl

17. mars

19:30 – 20:45 Á FIMMTUDÖGUM BLÓMAVALI SKÚTUVOGI

1999

tilboð

399

kr

10 ltr. JONGKIND mold
kr

tilboð

10stk
Túlipanar

Fjölbreytt úrval sáðbakka!

999

kr

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

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

5. febrúar 2011 LAUGARDAGUR

4

GENGIÐ 04.02.2011

Bandaríkjadalur

115,72

116,28

Sterlingspund

186,57

187,47

Evra

157,67

158,55

Dönsk króna

21,147

21,271

Norsk króna

20,160

20,278

Sænsk króna

17,914

18,018

Japanskt jen

1,4173

1,4255

SDR

180,86

181,94

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
214,0877
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Maður um fertugt ákærður:

Heilahristingur
eftir grjótkast
DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur
ákært tæplega fertugan karlmann fyrir að stórslasa annan
mann með grjótkasti.
Atvikið átti sér stað við
skemmtistaðinn Salthúsið í
Grindavík á nýársnótt um þarsíðustu áramót. Manninum er
gefið að sök að hafa kastað eða
slegið hinn manninn ítrekað í
höfuð og líkama með grjóti.
Afleiðingar árásarinnar urðu
þær að fórnarlambið fékk tvo
skurði á höfuð, auk heilahristings
og sjóntruflana. Á líkama fékk
hann einnig mikla áverka.
Sá sem ráðist var á krefst rúmlega 600 þúsunda króna í skaðabætur.
- jss

Frambjóðendum fjölgar:

Sjö framboð til
formanns VR
FÉLAGSMÁL Sjö framboð bárust til

formennsku í VR, en framboðsfrestur rann út á fimmtudag. Öll
framboðin eru gild.
Þeir sem bjóða sig fram eru
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir,
Helga Guðrún Jónasdóttir, Kristinn Örn Jóhannesson, Lúðvík
Lúðvíksson, Páll Örn Líndal,
Rannveig Sigurðardóttir og Stefán Einar Stefánsson.
Sextán framboð bárust í sjö
laus sæti í stjórn. Á grundvelli
einstaklingsframboða mun uppstillingarnefnd stilla upp tveimur 40 manna listum til trúnaðarráðs, annars vegar til eins árs og
hins vegar til tveggja ára.
- sh

LEIÐRÉTTING
Rangt var farið með nafn aðalleikarans í kvikmyndinni Óróa í umfjöllun
um Eddu-verðlaunin í blaði gærdagsins. Hann heitir Atli Óskar Fjalarsson.

Fráfarandi forstjóri Icelandic Group ósáttur við að fyrirtækið verði bútað niður:

Svínaflensa á Íslandi:

Vill nýja menn við stýrið

Sautján manns
hafa greinst

VIÐSKIPTI „Þegar eigendastefnan er

ekki sú sama og við höfum fylgt og
ekki ljóst hvert skal stefna finnst
mér að nýir menn eigi að taka við
stýrinu,“ segir Finnbogi Baldvinsson, fráfarandi forstjóri fisksölufyrirtækisins Icelandic Group.
Hann sagði upp störfum í gær
ásamt Yngvari Eyfjörð aðstoðarforstjóra. Brynjólfur Bjarnason,
stjórnarformaður Icelandic Group,
tekur tímabundið við starfi Finnboga.
Ástæða uppsagnanna er ákvörðun Framtakssjóðsins að slíta viðræðum við norður-evrópska fjár-

festingarsjóðinn Triton á þriðjudag
og fyrirhuguð sala á verksmiðjum
Icelandic Group í Bandaríkjunum
og framleiðslustarfsemi í Kína.
Finnbogi segir misvísandi skilaboð um framtíð Icelandic Group
hafa skaðað félagið. Þá er hann
ósáttur við að brjóta eigi fyrirtækið upp eftir viðsnúning í rekstri.
„Við teljum að þessi leið sem
stjórn Framtakssjóðsins og Icelandic Group hafa mótað skili hluthöfum betri ávöxtun til framtíðar
heldur en að selja til Triton,“ segir
Finnbogi Jónsson, framkvæmdastjóri Framtakssjóðsins.
- jab

HEILBRIGÐISMÁL Sautján manns

hafa greinst með svínaflensu á
síðustu sex vikum samkvæmt
upplýsingum á vef landlæknisembættisins.
Eftir áramótin varð nokkur
aukning á fjölda þeirra sem leituðu læknis með inflúensulík einkenni. Fjórir greindust síðustu
vikuna í janúar. Þar af var einn
þungt haldinn með flensuna. Eins
og í heimsfaraldrinum haustið og
veturinn 2009-2010 eru það aðallega börn og fólk undir sextugu
sem er með einkenni inflúensu.

FINNBOGI Forstjóri Icelandic Group
segir misvísandi skilaboð um framtíð
fyrirtækisins hafa skaðað það.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Guðbjarti dauðbrá við
lestur ofbeldisskýrslu
ARION BANKI Landsbankinn og Arion

Þótt Ísland sé í efsta sæti á jafnréttislista þarf að gera betur, til dæmis í ofbeldismálum og við útrýmingu launamunar kynjanna, segir velferðarráðherra.
Hann kynnti skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála á Jafnréttisþingi í gær.

banki eru lengst komnir í endurútreikningi á erlendum lánum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Arion banki endurreiknar lán:

Höfuðstóllinn
niður um 35%

JAFNRÉTTISMÁL Ekki hefur miðað

sem skyldi við útrýmingu launamunar kynjanna og í ofbeldismálum gegn konum ættum við að
vera að gera mun betur. Þetta kom
fram í máli Guðbjarts Hannessonar velferðarráðherra á fjölmennu
Jafnréttisþingi í gær. Ráðherrann
kynnti skýrslu um stöðu og þróun
jafnréttismála hér á landi.
Meðal þess sem fjallað er um í
skýrslu ráðherrans er þróun kynbundins launamunar, atvinnuþátttaka og stjórnmálaþátttaka kynjanna og kynjahlutfall í opinberum
nefndum. Aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi, heilbrigðismál og
menntamál eru líka ræddar.
Mikill þungi verður lagður í störf
ráðherranefndar um jafnrétti kynjanna að sögn Guðbjarts. Nefndin á
að samþætta kynja- og jafnréttismál í stefnumörkun og aðgerðum
ríkisstjórnarinnar og fylgja eftir
framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum.
Í erindi ráðherra í gær kom fram
að dregið hefur saman með kynjunum hvað atvinnuleysi varðar. Fyrst
urðu karlar atvinnulausir við hrun
í byggingariðnaðinum. Síðan hefur
hlutfallið jafnast út, atvinnulausum konum hefur fjölgað en körlum
fækkað. Í desember síðastliðnum
voru 7,3 prósent kvenna atvinnulaus en 8,5 prósent karla.
Guðbjartur segir að umræður á
Alþingi um verkefni um kynjaða
fjárlagagerð hafi verið undarlegar
að mörgu leyti. Verkefnið sé mikilvægt. Settir verði upp mælikvarðar á það hvernig ákvarðanir í fjárlagagerð hafi áhrif á kynin.

VIÐSKIPTI Höfuðstóll erlendra
íbúðalána Arion banka lækkar
að meðaltali um 35 prósent við
endurútreikning bankans. Bankinn hefur endurreiknað meirihluta íbúðalána einstaklinga í
erlendri mynt og birt niðurstöðuna í netbanka viðkomandi. Búist
er við að lokið verði við að endurreikna öll gengistryggð lán fyrir
næstu mánaðamót.
Í tilkynningu frá Arion banka
kemur fram að viðskiptavinir hans geti í netbanka sínum
kynnt sér þær fjórar leiðir sem
þeim standi til boða við endurútreikning íbúðalána og þeir metið
hvaða leið hentar þeim best. - jab

Á ÞINGI Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra ávarpaði fjölmennt Jafnréttisþing á
Hilton Nordica í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kynjahlutföll í áhrifastöðum
Karlar
Héraðsdómarar (2009)
Hæstaréttardómarar (2009)
Forstöðumenn ríkisstofnanna (2010)
Ráðuneytisstjórar (2011)
Ráðherrar (2011)
Sendiherrar (2010)
Framkvæmdastjórar (2009)

Konur

32%
78%
70%
50%
60%
22%
81%

Leiðréttir misskilning:

68%
22%
30%
50%
40%
78%
19%

Krafan er 200
þúsund krónur
KJARAMÁL Starfsgreinasamband
Íslands (SGS) hefur ekki dregið til baka kröfuna um 200.000
króna lágmarkslaun, sem gerð
var í aðdraganda yfirstandandi
kjaraviðræðna.
Aðalsteinn Baldursson, formaður Framsýnar, sagði í Fréttablaðinu í gær að sambandið hefði hætt
við kröfuna. Það er ekki rétt, að
sögn Halldóru Sigríðar Sveinsdóttur, formanns stéttarfélagsins
Bárunnar á Suðurlandi og meðlims í samninganefnd SGS.
- þj

Hagstofan og erindi Guðbjarts Hannessonar

áminning um að við verðum að
gera miklu betur.“
Fimm önnur erindi voru flutt á
Jafnréttisþingi í gær auk þess sem
sex málstofur voru starfræktar
og umræður fóru fram um hvert
stjórnvöld eigi að stefna. Velferðarráðherra lagði áherslu á að þingið
væri mikilvægur vettvangur fyrir
fólk til að hafa áhrif á stefnu í jafnréttismálum.

„Manni dauðbrá þegar ég fékk
skýrsluna sem er nýkomin út
varðandi ofbeldi gegn konum og
í nánum samböndum,“ sagði Guðbjartur í gær. Á hann þar við niðurstöður rannsókna sem kynntar
voru í janúar, þar sem fram kom
að rúm 22 prósent kvenna sögðust
hafa verið beitt ofbeldi í nánu sambandi einhvern tímann frá 16 ára
aldri. „Þetta eru allt saman tölur
sem eiga að vera okkur alvarleg

thorunn@frettabladid.is
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SNJÓR! Margir á
sunnanverðu landinu fagna snjónum.
Helgin verður tíðindalítil, éljagangur
en fremur hægur
vindur. Því er um
að gera að nýta
snjóinn, byggja
snjóhús, renna sér
á sleða eða fá sér
góðan göngutúr
í frostinu. Munið
bara að klæða ykkur vel!
Á MORGUN
3-8 m/s en
8-13 m/s á Vestfjörðum.
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Berlín
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Billund
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Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
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Basel

Frankfurt
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Alicante

MÁNUDAGUR
Hæg NA-átt
um allt land.
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11°
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Las Palmas

20°

London

11°

Mallorca

5°

New York

5°

Orlando

22°

Ósló

0°

París

11°

San Francisco

18°

Stokkhólmur

1°

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

Kristján Gunnarsson segir af sér sem formaður Starfsgreinasambandsins:

Eygló Harðardóttir:

Hættir vegna frétta af sparisjóðnum

Vill vita fjölda
aðstoðarmanna

VIÐSKIPTI Kristján Gunnarsson lét í

Er þér létt nú þegar hillir undir
lausn Icesave-málsins?
Já
Nei

50%
50%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú áhyggjur af boðuðum niðurskurði framlaga til
tónlistarskóla?
Segðu skoðun þína á Visir.is.

gær af formennsku í Starfsgreinasambandi Íslands vegna umfjöllunar um þátt hans í starfsemi Sparisjóðs Keflavíkur, þar sem hann var
stjórnarmaður. Hann dró sig jafnframt úr stjórnarstörfum fyrir
Alþýðusamband Íslands og lífeyrissjóðinn Festu.
Kristján var stjórnarmaður í
sparisjóðnum frá 2005 til 2008 og
stjórnarformaður frá vori 2009 og
fram að hruni hans.
Starfsemi sparisjóðsins hefur
síðan sætt rannsókn Fjármálaeftirlitsins. Meðal þess sem komið hefur

í ljós er að Kristján undirritaði
drög að starfslokasamningi sparisjóðsstjórans Geirmundar Kristinssonar án þess að lesa hann. Þar
var meðal annars kveðið á um niðurfellingu á sextíu milljóna króna
skuld sonar Geirmundar.
Kristján segir að þótt dæmi séu
um rangfærslur og ósannindi í
þessari umræðu hafi hún leitt til
þess að trúverðugleiki hans hafi
beðið hnekki. Því segi hann af sér
fyrrgreindum störfum.
Hann kveðst hins vegar ekki
kvíða opinberri rannsókn á málefnum sparisjóðsins.
- sh

KRISTJÁN GUNNARSSON Á eftir að ræða
stöðu sína í Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis við félagsmenn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ VILHELM

Keypti vörur fyrir 1,7
milljónir til einkanota
CHARLES MANSON Fjöldamorðinginn,

sem er orðinn 76 ára, er í Corcoranfangelsinu í Kaliforníu.

Morðingi brotlegur við reglur:

Manson tekinn
með farsíma
BANDARÍKIN Fjöldamorðinginn

Charles Manson var á dögunum
staðinn að því að hafa farsíma inni
í klefa sínum á hámarksgæsludeild Corcoran-fangelsis í Kaliforníufylki í Bandaríkjunum.
Föngum þar er bannað að eiga
og nota farsíma, en þetta er í
annað skiptið á stuttum tíma sem
Manson, sem er þekktur fyrir að
hafa stýrt morðingjahópi í Los
Angeles árið 1969, er tekinn með
síma. Manson hafði að sögn fangelsisyfirvalda notað símann til
að senda skilaboð og tala við fólk
víða um Bandaríkin.
- þj

Rán í húsi Evrópuþingsins:

Öryggi í ólestri
á Evrópuþingi
BRUSSEL Tveir vopnaðir ræn-

ingjar, réðust inn í pósthús Evrópuþingsins í Brussel í gær og
neyddu starfsfólk til að afhenda
þeim peningaskáp.
Þetta er í þriðja skiptið á tveimur árum sem rán er framið í
Spinelli-byggingunni, sem hýsir
þingið, og hafa í kjölfarið vaknað spurningar um öryggisgæslu.
Leiðtogi frjálslyndra demókrata
í þinginu sagði í samtali við fjölmiðla að málið væri afleitt. „Þetta
er algjört áfall. Eftir þriðja ránið
inni í byggingu þingsins er ljóst
að öryggisgæslunni er verulega
ábótavant.“
- þj

Geirmundur Vilhjálmsson, fyrrverandi forstöðumaður á Kvíabryggju, keypti olíu,
síma og fleira sem ekki verður séð að tengist rekstri fangelsisins, fyrir 1,7 milljónir
á tíu mánaða tímabili árið 2010. Þetta kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar.
LÖGREGLUMÁL Engin gögn eða fylgi-

skjöl er að finna í bókhaldi fyrir
fangelsið á Kvíabryggju vegna
kaupa á eldsneyti fyrir rúmlega
750 þúsund krónur. Eldsneytið
var keypt með svokölluðum N1inneignarkortum, sem forstöðumanninum var óheimilt að nota,
þar sem notkun þeirra hafði verið
bönnuð í mörg ár.
Þetta er eitt þeirra atriða sem
Ríkisendurskoðun hefur gert
athugasemdir við eftir að grunsemdir vöknuðu um misferli hjá
fyrrverandi forstöðumanni fangelsisins, Geirmundi Vilhjálmssyni.
„Þar sem ekki fylgja neinar úttektarnótur frá N1 verður að líta svo
á að þessi kaup séu óviðkomandi
rekstri fangelsisins,“ segir Ríkisendurskoðun. Hún gerir í þessu
sambandi athugasemd við að jafnhliða þessum óútskýrðu eldsneytiskaupum hafi hefðbundið olíukort
verið notað til kaupa á olíu, alls
fimmtán sinnum.
Þá víkur Ríkisendurskoðun að
sölu vörubifreiðar í eigu Fangelsismálastofnunar sem staðsett var
á Kvíabryggju. Fram kemur að forstöðumaðurinn hafi gefið þá skýringu að bifreiðin væri ónýt þegar
átti að selja hana. Í ökutækjaskrá
kom hins vegar fram að hún hafði
verið seld 17. apríl 2010. Skömmu
síðar var vörubifreiðin skoðuð án
athugasemda. Ekkert var bókfært
í fjármálagögnum fangelsisins um
sölu bifreiðarinnar og segir Ríkisendurskoðun brýnt að skoða þennan þátt nánar.
Kaup á hjólbörðum í nafni Kvíabryggju vöktu einnig athygli Ríkisendurskoðunar. Til að mynda voru
keypt fjögur sautján tommu dekk,

ALÞINGI Eygló Harðardóttir Framsóknarflokki vill vita hve margir aðstoðarmenn ráðherra eru.
Hefur hún sent Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra fyrirspurn þess efnis.
Eygló vill líka vita fjölda fjölmiðlafulltrúa ráðuneyta og
hversu margir starfsmenn hvers
ráðuneytis eru ráðnir tímabundið
og til hvaða verkefna. Enn fremur spyr Eygló hvort viðkomandi
starf hafi verið auglýst og hvenær ráðið hafi verið í það.
- bþs

SAMSTIGA Merkel og Sarkozy eru nánir

samverkamenn innan ESB.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Leiðtogafundur ESB:

Vilja styrkja
Evrusvæðið
BRUSSEL Nicolas Sarkozy og

Angela Merkel, leiðtogar Frakklands og Þýskalands, mæltu fyrir
nýrri stefnu á leiðtogafundi Evrópusambandsins (ESB) í gær.
Í stefnunni, sem var unnin án
aðkomu annarra ESB-ríkja, er
meðal annars kveðið á um eflingu
myntbandalags Evrópu og aukið
samkeppnishæfi sambandsins.
Tillögurnar mættu blendnum viðbrögðum annarra fulltrúa á fundinum. Yves Leterme, forsætisráðherra Belgíu, sagði meðal annars
að aðildarríkin þyrftu að fá meiru
ráðið en þar sé gert ráð fyrir. - þj

TIL LÖGREGLU Mál Geirmundar Vilhjálmssonar hefur verið kært til lögreglu. Myndin

er samsett.

sem ekki passa undir þá ríkisbifreið sem forstöðumaðurinn sagði
þau hafa verið keypt undir. Hann
kvað þrjú dekkjanna hafa eyðilagst
þar sem þau hefðu verið keyrð á of
litlu loftmagni. Skýringar vantar
á kaupum á tólf dekkjum í nafni
fangelsisins.
Kaup á tveimur rafgeymum voru
enn fremur óútskýrð, svo og kaup
á nokkrum farsímum, sjónauka,
blómakassa og glerramma fyrir
tæp hundrað þúsund.
Þá gátu starfsmenn á Kvíabryggju ekki staðfest kaup á átta
varahlutum í bifreiðar, né heldur
smurningu og vinnu við Subarubíl. Þeir könnuðust ekki heldur
við startkapal og skralllyklasett
sem keypt hafði verið á kostnað
fangelsisins. Loks hafði Fangels-

Óútskýrð innkaup
Vörutegund
Eldsneyti
Hjólbarðar
Rafgeymar
*Eignakaup
*Varahlutir
*Ýmis kaup
*Verkfæri
Samtals

Krónur
750.268
409.596
36.806
98.597
195.703
189.667
41.916
1.722.553

*Óútskýrð vörukaup á Kvíabryggju frá janúar
til október 2010. Athugun Ríkisendurskoðunar
er byggð á úrtakskönnunum.

ismálastofnun vakið athygli Ríkisendurskoðunar á óvenjumiklum
perukaupum í bifreiðar á tveggja
ára tímabili. Þá voru keyptar 79
perur á kostnað Kvíabryggju,
auk kaupa á bílalakki og tengdum
efnum.

Ný lög banna loftmengun:

Takast á um
prumpubann
MALAVÍ Dómsmálaráðherra Malaví
telur ný lög sem ætlað er að takmarka mengun ná til viðrekstrar
á almannafæri og að hér eftir sé
hægt að refsa þeim sem leysa vind
á mannamótum.
Þessu er Anthony Kamanga,
ríkissaksóknari landsins, ósammála. Hann bendir á að lögin
banni mengun sem eitri andrúmsloftið og geri það hættulegt
heilsu fólks, segir í frétt BBC.
„Hvernig einhver getur túlkað það sem bann við því að leysa
vind er óskiljanlegt,“ segir hann.
Dómsmálaráðherrann hefur þó
ekki gefið sig og hótar þeim refsingu sem geta ekki hamið sig og
prumpa innan um annað fólk. - bj

Eitt stærsta og mikilfenglegasta skemmtiferðaskip heims!

SKEMMTISIGLING: AUSTUR-KARÍBAHAF OG FLÓRÍDA 9.-17. APRÍL
Áfangastaðir:
Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

Nokkur sæti laus í þessa frábæru siglingu!
á mann m.v. 2 fullorðna.*

* Innifalið í verði ferðar. Flug til og frá Orlando.
Gisting á The Florida Mall Hotel í Orlando með morgunverð í
eina nótt. Skemmtisigling með fullu fæði og afþreyingu í 7 nætur.
Þjórfé um borð í skipinu. Allar ferðir milli ﬂugvalla, hótels og skips

GIRNILEG KJÖTOG FISKBORÐ

Kjötsérfræðingar
Hagkaups taka
vel á móti þér

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða
upp á fjölbreytt og ferskt úrval af kjötog fiskmeti. Auk þess bjóðum við upp á
sérpantanir.

Í framandi forrétti

Risarækjur

Dæmi um sérpantanir

Ferskur lax

Naut og folald í carpaccio

Nautakjöt í úrvali

Nauta T-bone steik

Nautalundir

Nautafile

Grísalundir

Grísalæri

• Ribeye á beini
• Porterhouse steik
• Nautarif
• Parmesanvaﬁð naut eða svín
• Graﬁð kjöt eða ﬁskur
• Heilir fram- og afturhryggir
lamb, naut, grís eða folald
• Fyllingar að eigin ósk í
lamb, naut, grís eða folald
• Kálfakjöt
• Tígrisrækjur og framandi
ﬁskréttir
• Marineraður humar
• Og margt ﬂeira

Grísakjöt í úrvali

Grísahryggur

Grísakótilettur

Úrval af lambakjöti

Lambaprime

Lambahryggur

Lambalundir

Lambafile

Skötuselur

Þorskur

Lúða

Ferskur fiskur

Rauðspretta

Kjötborð Hagkaups eru í eftirtöldum verslunum:

Akureyri • Eiðistorgi • Garðabæ • Kringlunni
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VEISTU SVARIÐ?

Sjávarútvegsráðherra Breta ræddi makrílveiðar Íslendinga og Evrópusambandsumsókn í breska þinginu:

Vill stöðva aðildarviðræður vegna makríls
1

Hvað heitir sjávarútvegsráðherra
Bretlands, sem er ósáttur við makrílveiðar Íslendinga?

2

Hver var launahæstur allra í
Hollywood á síðasta ári?

3

Hvaða stórleikari á í viðræðum
um að leika illmennið í næstu
mynd um James Bond?
SVÖR

EVRÓPUMÁL Umhverfis- og sjávarútvegsráðherra Breta tekur undir með gagnrýnisröddum stjórnarandstöðu þar í landi og segist
„alveg sammála“ því að krefjast skuli af Evrópusambandinu að aðildarviðræður Íslands
verði stöðvaðar uns leysist úr makríldeilunni,
að því er kemur fram á skosku vefsíðunni
Press and Journal.
Ráðherrann, Richard Benyon, lét þessi orð
falla í neðri deild breska þingsins á fimmtudagskvöld, en umorðaði þetta seinna með því
að leysa ætti deiluna í viðræðunum sjálfum.
Benyon segist hafa rætt málið við Damanaki, sjávarútvegsstjóra ESB, og hafi útgangspunktur umræðunnar verið að það væri
„mjög undarleg hegðun hjá ríki að sækja um

aðild að klúbbi og brjóta reglur hans áður en
það er orðið meðlimur“.
Lykilatriði deilunnar er sjálfbær nýting,
segir ráðherrann, en aðeins eitt prósent af
hrygningu makrílsins fari fram á íslensku
hafsvæði. Íslendingar og Færeyingar ættu að
„setjast niður og ræða málin frekar en að fara
fram einhliða“.
Skuggaráðherra Verkamannaflokksins í
sjávarútvegsmálum, Tom Greatrex, hafði
hafið umræðuna með því að benda á að löndunarbann ESB á makrílafurðum væri óskilvirkt.Hann taldi rangt að hleypa í ESB ríki
sem væri að skaða efnahag aðildarríkja.
Framtíð margra byggða í Skotlandi væri háð
makrílveiðum.
- kóþ

RICHARD BENYON OG MARIA DAMANAKI Stinga hér

saman nefjum á fundi ráðherraráðs ESB í desember,
þar sem fjallað var um landbúnaðar- og sjávarútvegsmál.
NORDICPHOTOS/AFP

1 Richard Benyon 2 James Cameron 3
Javier Bardem

Skipulagsbreytingar í skólamálum í Reykjavík:

Áhersla lögð á að
eyða óvissunni

UMSÓKNIR
UM FERÐASTYRKI
VILDARBARNA
ICELANDAIR

„Þau hafa verið ánægð með
hvernig við vinnum þetta þó að
þau séu eðlilega uggandi um framtíðina. Það er mikið breytingaferli
fram undan og þess vegna munum
við vinna bæði hratt og vel.“
Oddný bætir því við að ekki
komi henni á óvart þótt beygur sé
innan raða stjórnenda.
„Það er ofureðlilegt þar sem
breytingar standa fyrir dyrum.
Stjórnendur hafa hins vegar fengið
upplýsingar um gang mála reglulega og hafa sjálfir komið fram
með gagnlegar ábendingar.“
Nú fer fram rýnihópagreining
en í næstu viku verða stjórnendur
aftur kallaðir til samráðs.
Stefnt er að því að skipulagsbreytingar liggi fyrir í þessum
mánuði.
- þj

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 53521 02/11

SKÓLAMÁL Menntaráð Reykjavíkurborgar leggur áherslu á skjót
vinnubrögð til að hægt verði að
eyða óvissu um
framtíðarskipulag skólamála í
borginni.
Þ etta segir
Oddný Sturludóttir, formaður menntaráðs,
í samtali við
Fréttablaðið,
ODDNÝ
en hugmyndir
STURLUDÓTTIR
um sameiningu
skólastofnana og frístundaheimila
Reykjavíkurborgar voru kynntar
fyrir stjórnendum leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs í gær.
Oddný sagði að stjórnendur
hefðu tekið tillögunum vel.

HÁSKÓLI ÍSLANDS Vaka fékk fimm full-

trúa af níu í kosningum til háskólaráðs.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Kosið í Háskóla Íslands:

Listi Vöku með
meirihluta í HÍ
FÉLAGSMÁL Listi Vöku sigraði
í kosningum til stúdentaráðs
Háskóla Íslands sem lauk í fyrradag.
Vaka fékk um 43 prósent
atkvæða og fimm menn kjörna,
Röskva fékk 33 prósent og þrjá
menn og listi Skrökvu fékk 13 prósent og einn mann kjörinn. Nýtt
framboð, Stúdentafélag Háskóla
Íslands, fékk tæp 6 prósent
atkvæða og engan mann kjörinn.
4520 manns tóku þátt í kosningunum sem jafngildir 31 prósents
þátttöku. Í kjöri til Háskólaþings
fengu Vaka og Röskva fimm menn
kjörna hvort framboð.
- þj

Stjórnsýsluskóli Stjórnarráðsins:

Vildarbörn Icelandair

Einn fyrirlesari
fékk borgað
ALÞINGI Gunnar Helgi Kristinsson

STYRKIR VERÐA VEITTIR TIL BARNA Á ALDRINUM 6–16 ÁRA
Ferðasjóður Vildarbarna er sameiginlegt átak Icelandair og viðskiptavina félagsins
til að gera langveikum börnum og fjölskyldum þeirra, og börnum sem búa við
sérstakar aðstæður vegna veikinda, kleift að ferðast. Ferðasjóður Vildarbarna
hefur gert yfir 250 börnum og fjölskyldum þeirra mögulegt að fara í ógleymanlega
og uppbyggjandi fjölskylduferð.
Verndari Vildarbarna er frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands.
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2011.
Úthlutað verður úr sjóðnum sumardaginn fyrsta 21. apríl 2011.
Þeir umsækjendur sem ekki hafa fengið úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir.
+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is

prófessor er eini leiðbeinandinn
sem fengið hefur greiðslu fyrir
störf hjá stjórnsýsluskóla Stjórnarráðsins. Honum voru greiddar 52 þúsund krónur í desember
fyrir fyrirlestur sem hann hélt
á námskeiði fyrir ráðherra og
aðstoðarmenn.
Þetta kemur fram í svari forsætisráðherra við fyrirspurn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar Sjálfstæðisflokki. Guðlaugur vildi vita eitt
og annað um fjármál stjórnsýsluskólans. Í svarinu segir að kostnaði hafi verið haldið í lágmarki og
að forsætisráðuneytið greiði hann.
- bþs

Tenerife

Lloret de Mar

Barcelona

Orlando

Benidorm - Albir

Sumarfrí!
Hopp og hí og allir fara í

Tenerife
Sannkölluð paradís fyrir vandláta. Eyjan
tilheyrir Kanaríeyjaklasanum en nýtur
afgerandi sérstöðu fyrir einstakt náttúrufar
og veðursæld, hreinleika og frábæran
aðbúnað.
VERÐ FRÁ:

7 nætur

92.000kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með
1 svefnherbergi á Parque de las Americas.
Brottför: 28. maí.

NÝTT!

Lloret de Mar
Fallegur og heillandi strandbær. Löng
og góð baðströnd, sem hefur hlotið
viðurkenningu fyrir snyrtimennsku. Þar
er fjöldi veitingahúsa, skemmtistaða og
fjölbreytt úrval verslana.
VERÐ FRÁ:

7 nætur

99.500kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í börn í
herbergi með morgunverði á Hotel Cleopatra
Spa. Brottför: 17. júní.

NÝTT!

Barcelona
Heillandi heimsborg, iðandi af líﬁ og uppfull
af menningu. Næturlíﬁð spannar allt litróﬁð
og er kröftugt og fjörmikið. Borg til að
skoða, skemmta sér, snæða góðan mat og
kaupa hátískuvörur á góðu verði.
VERÐ FRÁ:

7 nætur

99.900kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna saman i herbergi
með morgunverði á Hotel Catalonia Aragon.
Brottför: 17. júní.

Orlando
Orlando er fjölbreytt borg og einn af
vinsælustu áfangastöðum heims fyrir
fjölskyldur. Slakaðu á, njóttu sólarinnar,
útsýnisins og endalausrar skemmtunar
sem borgin hefur upp á að bjóða.
VERÐ FRÁ:

7 nætur

99.900kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi
með morgunverði á Baymont Inn. Brottför:
26. mars. Verð m.v. 2 fullorðna: 125.000.-

Benidorm - Albir
Benidorm og Albir sameina notalegt
strandlíf og fjörugt næturlíf. Fólk ﬂykkist
þangað til að njóta tilverunnar. Þar mætast
ungir sem aldnir í og samlyndi og allir ﬁnna
dægradvöl við sitt hæﬁ.
VERÐ FRÁ:

7 nætur

99.990kr.*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 2
svefnherbergjum á La Colina, Albir.
Brottför: 26. júní.

Ferðaskrifstofa
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* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu.
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FRÉTTAVIÐTAL: Lárus Blöndal, hæstaréttarlögmaður og fulltrúi stjórnarandstöðunnar í Icesave-samninganefndinni

Dómsmál margfalt áhættusamara
Nýr Icesave-samningur er
betri en Lárus Blöndal, fulltrúi stjórnarandstöðunnar
í samninganefndinni, bjóst
við. Lárus segir að verði
ekki gengið frá samningi þá
blasi dómsmál við. Kostnaður við nýja samninginn sé
brot af kostnaði sem hlytist
af töpuðu máli. Núna deili
viðsemjendur ábyrgð og
kostnaði.

af hálfu Íslands. Hann bendir hins
vegar á að vaxtakjörin í nýja samningnum endurspegli að markmiðið hafi náðst. „Þegar við semjum
um 2,64 prósenta jafnaðarvexti,
þá erum við að skipta með okkur
kostnaði og þeir að taka á sig mjög
stóran hluta af fjármagnskostnaðinum.“

Annar snúningur ekki í boði
Koma bandaríska lögmannsins
Lee C. Buchheit í íslensku samninganefndina segir Lárus einnig
hafa skipt miklu máli. Með því að
velja hann, með hans sérþekkingu á
samningum um skuldir ríkja, til að
Stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi
leiða nefndina hafi Íslendingar sent
kunna að fá bakþanka vegna þeirra
skilaboð um að faglega yrði unnið
vaxtakjara sem þau hafa boðið
að málum. „Þetta var svona tilraun
Íslendingum í Icesave-deilunni.
til að færa málið í annan farveg en
Lárus Blöndal, hæstaréttarlögþað hafði verið í og ég held að það
maður og fulltrúi stjórnarandstöðhafi verið mjög gott, fyrir utan að
unnar í samninganefnd Íslands um
hafa haft aðgengi að hans miklu
Icesave, segir það umfram hans
þekkingu á þessu sviði.“
Að mati Lárusar er tæplega valvæntingar að náðst hafi saman um
þau vaxtakjör sem Íslendingum
kostur nú að taka enn einn snúning
bjóðast í samningnum.
á Icesave-samningum og reyna
Lárus áréttar að íslenska samnað draga Breta og Hollendinga að
LÁRUS BLÖNDAL Lárus, sem var fulltrúi stjórnarandstöðunnar í síðustu Icesave-samninganefnd, segir harða afstöðu, þar sem
inganefndin líti þannig á að Bretar
samningaborðinu í fjórða sinn. „Það
hafnað var lagalegri skyldu til greiðslu kostnaðar vegna Icesave, hafa skilað sér í betri samningum. Hann hafi verið tekinn tali
og Hollendingar taki þátt í fjárkæmi mér mjög á óvart ef Bretar
„undir vegg“ og spurður hvað þyrfti eiginlega að koma til svo að samningar næðust.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
magnskostnaði með Íslendingum.
og Hollendingar væru tilbúnir til
Þeir kynni málið hins vegar þannig
að setjast niður aftur,“ segir hann
verða sammála um að við berum
heima fyrir að þeir séu að fá endhaft af því áhyggjur hvernig þetta
íslensku samninganefndina þegar
og telur að fáist samningurinn
ekki skyldu til að greiða þessar
ekki samþykktur á Alþingi muni
urgreitt lán. „Undir þeim formerkjmuni þróast þegar fleiri lönd þurfa
eftir því var leitað en þó eftir
nokkra umhugsun. Hann hafði í
um lítur mjög sérkennilega út að
fjárhagslega fyrirgreiðslu,“ segir
innstæður sem Bretar og Hollendviðsemjendur okkar láta hafa sinn
félagi við Stefán Má Stefánsson
ingar krefja okkur um. Það var nú
þeir skuli samþykkja að fá endurLárus og telur, að eftir því sem vikgang það ferli sem þegar sé hafið
greitt lán með 2,64 prósenta vöxturnar líði aukist hættan á að Bretskrifað fjölda greina þar sem þeir
hins vegar ekki alltaf þannig. Við
á vettvangi ESA, eftirlitsstofnunar
um meðan lán sem Írum bjóðast
um og Hollendingum detti í hug að
höfnuðu lagalegri skyldu Íslands
Stefán sögðum hins vegar alltaf að
EFTA. Málið myndi því fara fyrir
eru með 5,8 prósenta vöxtum. Þetta
betra sé að komast út úr málinu
til að bera kostnað vegna Icesave.
við værum ekki á móti samningum
EFTA-dómstólinn. „Það er komið
getur augljóslega valdið vandræðfrekar en að búa til fordæmi sem
Nefndin hóf störf fyrir um ári.
per se. En við töldum þá að þeir
ákveðið óþol í þessa viðsemjendur
um og Lee Buchheit [formaður
aðrar þjóðir gætu vísað í.
„Viðhorf okkar Stefáns hafa síast
yrðu að vera með öðrum
okkar og líklegra en ekki
samninganefndar Íslands] hefur
Lárus féllst á að koma inn í
inn og þjóðin held ég almennt að
hætti en þeir samningar
að menn líti þannig á að
sem lagðir höfðu verið
samningar náist ekki,
ef þetta mál næst ekki í
fyrir þjóðina.“
Það er bara
gegn.“
Spjall undir húsvegg
Íslenska ríkinu hefur
ekki raunhæft
þegar borist áminnLárus kveður himin og
ingarbréf frá ESA sem
haf milli fyrri samninga að gera ráð
Lárus segir upplýsandi
og draganna sem nú liggi fyrir því að
um afstöðu nefndarfyrir. „Að skrifa undir
krónan geti
innar. „Hún er á þá leið
samninga sem áætlað var
að Ísland beri ábyrgð á
að myndu kosta um 500 lækkað um
þessum innstæðum. Og
milljarða er náttúrlega 50 prósent til
það er nánast öruggt að
algjörlega út úr korti og
ESA muni ekki hvika
með ólíkindum að mönn- viðbótar.
frá þeirri niðurstöðu þó
um skyldi koma það til
LÁRUS BLÖNDAL
að við komum með einhugar.“ Lárus bendir líka
LÖGMAÐUR
á að áhætta í fyrri samnhver sjónarmið. Forstjóri
ingum um Icesave hafi
þeirra er búinn að lýsa
því yfir að þau hefðu aldrei sett
líka verið mun meiri vegna þess að
þá hafi legið fyrir mjög takmarkþetta fram nema vera fullviss um
aðar upplýsingar frá skilanefnd
að hafa rétt fyrir sér.“
og slitastjórn Landsbankans um
Lárus segir því liggja fyrir að
stöðu þrotabúsins og mögulegar
áhætta fylgi því að fara með málið
útgreiðslur.
fyrir dómstóla. „Við þekkjum það
Að mati Lárusar hafði mikla
lögmenn, að þó að við teljum okkur
þýðingu fyrir samningsferlið að
hafa mjög góðan málstað að verja
í nefndinni var fulltrúi stjórnarþá getum við aldrei fullyrt að mál
andstöðunnar sem endurspeglaði
séu unnin,“ segir hann. „En ESA er
harða andstöðu gegn fyrri samnlíka búið að lýsa því yfir að málið
ingum. „Í janúar 2010 birtum við
verði fellt niður ef þessi þrjú ríki ná
Stefán samantekt greinanna okkar
samningum um lausn á málinu.“
og í lok fyrsta fundarins með samnKæmi til þess að Ísland tapaði
Uppboðið verður haldið af Sýslumanninum í Reykjavík í aðstöðu vörumiðstöðvar Samskipa
málinu fyrir EFTA-dómstólnum
inganefndum Breta og Hollendinga
Kjalarvogi 7-15 Reykjavík. Aðkoma að húsnæði Samskipa: Gengið er inn um dyr nr. 33 hjá vöruog niðurstaðan yrði sú að Ísland
gaf ég þeim þýðingu á þeirri samhefði ekki uppfyllt skyldur sínar
antekt.“ Á fyrsta fundi með Bretafgreiðslu inn á svæðið. Bílastæði eru fyrir framan húsið.
gagnvart EES-samningnum, þá
um og Hollendingum segir Lárus
líka hafa komið fram að íslenska
gætu Bretar og Hollendingar haldsamninganefndin gengi út frá því
ið áfram málarekstri á hendur
Meðal þess sem boðið verður upp: Húsgögn, rúm, sófar, stólar og borð, ýmiss konar rekstrarað við hefðum enga lagalega skyldu
Íslandi.
vörur, rakatæki, grill, gámahús, antik orgel, RoboMop, kælikista, kælivél, verkfæri, rafmagnstil að greiða „eitt einasta penní“ og
„Við höfum rætt við þá þann
samningarnir myndu ekki snúmöguleika að leysa úr málinu fyrir
kaplar, rafsuðuvél, naglar, þaksaumur, ýmiss konar fittings, netarúllur, veiðivörur, verslunarhillur,
ast um það. „Þetta held ég að hafi
dómstólum og eðlilega sögðu þeir að
leikföng og margt fleira.
verið stærsti munurinn á nálgun
þá myndu þeir gera ítrustu kröfur,
þessarar samninganefndar og fyrri
ekki bara um lágmarksinnstæðunefnda. Við létum þetta koma fram
tryggingar, heldur líka um viðbótEinungis peningar eða debetkort eru
skýrt og ítrekað.“
argreiðslur sem þeir inntu af hendi
tekin gild sem greiðsla, hvorki ávísanir
Þessi harða afstaða skilaði sér
og voru tæpir 500 milljarðar,“ segir
í því að í óformlegu spjalli „undir
Lárus. Fjárhæð innstæðnanna sem
né kreditkort.
húsvegg“ var Lárus spurður að því
krafist yrði að Ísland bæri ábyrgð
ut
ra
b
Sæ
hvað þyrfti eiginlega til að koma til
á væri því komin yfir þúsund milljGreiðsla við hamarshögg.
r
þess að hann vildi semja.
arða króna auk þess sem væntanvogu
Skútu
„Menn höfðu þá fremur á tilfinnlega yrði farið fram á hæstu möguingunni að ég vildi bara frekar fara
legu vexti.
r
rvogu
Barka
með málið í dóm, en mitt svar var
„Í dag er ljóst að fást mun að
á þá leið, sem ég tel að þessi samnmestu eða öllu leyti upp í höfuðstól
Kjala
þessara krafna, þannig að fyrst og
ingur endurspegli, að ég vildi að
rvog
ur
fremst erum við að tala um vaxtavið mættumst sem jafningjar til að
leysa úr sameiginlegu vandamáli.
kostnaðinn. Í samanburði á gömlu
ð
o
b
p
p
U
Ef við gætum gert samning sem
samningunum og nýju sést hvað
hlið 33
uppfyllti það, þá gætum við náð
hann skiptir miklu máli. Við lækksaman.“ Jafnljóst segir Lárus að
un vaxta úr 5,55 prósentum í 2,64
útilokað væri að samningur næðprósent sparast um 170 milljarðar
ist þar sem ekki væri um neina
króna, miðað við núverandi aðstæðskuldbindingu eða áhættu að ræða
ur og áætlun um endurheimtur.

UPPBOÐ
á ýmsum munum

Vörumiðstöð Samskipa, laugardaginn 5. febrúar kl. 12.00
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Erlend íbúðalán
Yrði allur þessi pakki inni þá gætu
við þessa 47 milljarða bæst við 300
til 400 milljarðar, hið minnsta.“

Lotan fyrir kosningar var hörð
Lárus segir að vega þurfi og meta
þá áhættu sem augljóslega felist í
því að fara með málið fyrir dómstóla og bendir einnig á að jafnvel
þótt málið ynnist þá gæti falist í
því kostnaður. „Það þarf auðvitað
að reka málið og standa í þessum
útistöðum í einhvern tíma í viðbót.
Og það hefur í það minnsta ekki
jákvæð áhrif fyrir Ísland, en erfiðara að segja til um hvort það hefði
veruleg neikvæð áhrif.“
Lárus segir að samskipti hans
við stjórnarandstöðuna hafi verið
nokkuð mikil og náin fyrstu vikur
samningastarfsins þegar reynt var
að ná lendingu um nýjan samning
áður en til þjóðaratkvæðagreiðslu
um fyrri samning kæmi. „Á þeim
tíma fylgdust þau með hverri
hreyfingu í málinu. En síðan þegar
þetta fór að dragast á langinn þá
voru samskipti fyrst og fremst
þegar eitthvað bar til tíðinda.“
Áður en kom að atkvæðagreiðslu
segir Lárus að Bretar og Hollendingar hafi stigið ákveðin skref í átt
til Íslendinga. „En það breytti því
ekki að enn var töluvert í að við
værum komin á stað sem við sættum okkur við. Þá voru ekki komin
fram nein tilboð sem við vorum tilbúin að samþykkja,“ segir hann.
Í nýjum samningi segir Lárus
skipta máli að vextir hafi verið
lækkaðir mjög verulega. Rætt sé
um 47 milljarða kostnað á móti
479 milljörðum áður. Þá sé áhætta
mun takmarkaðri en í fyrri samningum, upplýsingar um eigur
Landsbankans traustar og jafnvel
líkur á að einstök atriði gætu ein
og sér breytt forsendum útreikninganna þannig að endurheimtur
úr þrotabúi Landsbankans gætu
staðið undir Icesave að fullu. Þar
á meðal sé möguleg sala Iceland
Foods-keðjunnar og ef heildsöluinnlán teljist ekki forgangskröfur.
„Almennt má segja að meiri líkur
séu á að eignir þrotabúsins reynist
meiri en áætlanir gera ráð fyrir,“
segir Lárus og telur einnig gjaldeyrisáhættu takmarkaða. „Það er
bara ekki raunhæft að gera ráð
fyrir því að krónan geti lækkað
um 50 prósent til viðbótar,“ segir
hann og bendir á að frekara fall
krónunnar hefði áhrif á lífskjör
í landinu öllu. „Það þjónar ekki
hagsmunum ríkisins að setja krónuna á flot ef hún getur ekki staðið,“
bætir hann við.
Lárus segist hins vegar láta
þingmönnum eftir að taka til þess
afstöðu hvort þeir samþykki fyrirliggjandi frumvarp. Hans skoðun
sé hins vegar að samningurinn hafi verið alltof lítið kynntur
meðal landsmanna sem hafi tekið
mjög virkan þátt í umræðum um
málið.

Kynntu þér
endurútreikning
erlendra íbúðalána
Nú getur meirihluti einstaklinga með erlend íbúðalán hjá Arion banka
séð endurútreikning lána sinna í netbanka. Þar er hægt að kynna sér þær
leiðir sem standa til boða og meta hver þeirra hentar best, t.d. út frá
greiðslubyrði eða heildargreiðslum.
Bankinn mun á næstu dögum halda áfram að birta viðskiptavinum sínum
endurútreikning erlendra lána eða allt fram til 26. febrúar nk. en þá lýkur
endurútreikningnum. Viðskiptavinir fá tilkynningu bréfleiðis þegar endurútreikningur þeirra hefur verið birtur í netbanka.
Þeir sem ekki eru með aðgang að Netbanka Arion banka fá send bréf um
endurútreikninginn.

 1. skref

 2. skref

 3. skref

Athugaðu í netbankanum hvort lánið þitt
hefur verið endurreiknað.
Allir viðskiptavinir
með erlend íbúðalán
munu geta séð endurútreikninginn sinn fyrir
26. febrúar.

Kynntu þér þær
leiðir sem í boði eru
og veldu þá leið sem
hentar eða þú velur að
halda láninu óbreyttu.

Þegar þú hefur valið
þína leið þá höfum við
samband og í framhaldinu kemur þú í
útibúið þitt og undirritar ný skjöl.

Veldu þá leið sem hentar þér best fyrir 28. mars.

Þú færð nánari upplýsingar í næsta útibúi Arion banka,
í þjónustuveri í síma 444 7000 eða á arionbanki.is
Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Lánin eru endurreiknuð á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða X í lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.
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Hvað gerist næst í stjórnlagaþingsmálum?

Ógöngur

E

nn er ekki ljóst hvernig brugðist verður við niðurstöðu
Hæstaréttar um ógildingu kosninganna til stjórnlagaþings. Verður haldið stjórnlagaþing eða verður skipuð
stjórnlaganefnd eða hvorugt?
Tvær leiðir hafa einkum verið nefndar ef frá er talin
leið Sjálfstæðismanna, að svæfa stjórnarskrármálið í þinginu
einu sinni enn. Sú fyrri er að Alþingi kjósi þá sem kjörnir voru í
kosningunni í nóvember í stjórnlaganefnd. Kosturinn við þessa
SKOÐUN
leið er að með því móti sitja í
nefndinni þeir sömu og kjörnir
Steinunn
Stefánsdóttir
voru af þjóðinni til setu á stjórnlagaþingi. Ógilding Hæstaréttar
steinunn@frettabladid.is
hefði þá ekki áhrif á hvaða einstaklingar hafa með höndum það
verkefni að semja ný drög að
stjórnarskrá. Gallinn við þessa
leið er að umboð slíkrar stjórnlaganefndar yrði líklega veikara
en stjórnlagaþings.
Síðari leiðin er að ganga til kosninga að nýju annað hvort með
sama frambjóðendahópi eða með því að auglýsa eftir framboðum
að nýju. Kosturinn við þessa leið er að hugmyndin um stjórnlagaþing sem kosið er með beinni kosningu heldur velli. Gallinn er
hins vegar sá að hvort heldur sem frambjóðendahópurinn verður óbreyttur eða nýr þá mun bæði fyrri kosningin og ógildingin
hafa áhrif á það hverjir bjóða sig fram og hvernig kjósendur verja
atkvæði sínu.
Þannig er ljóst að ógilding Hæstaréttar hefur veikt framkvæmd
hugmyndarinnar um að drög að nýrri stjórnarskrá séu unnin af
hópi fólks sem kosinn er í beinni kosningu óháð stjórnmálaflokkum.
Hvers vegna er ógildingu Hæstaréttar hér kennt um en ekki
klúðri yfirvalda sem leiddu til hennar? Það er vegna þess að
ógildingin byggir á því að ágallar hafi verið á framkvæmd kosningarinnar. Ekkert bendir þó til að þeir ágallar hafi haft áhrif á
niðurstöðu hennar sem er það sem skiptir höfuðmáli. Þrír ágallar
kosningarinnar hafa einkum verið til umræðu.
Strikamerkingar kjörseðla eiga að hafa gert að verkum að hægt
hafi verið að rekja atkvæði til einstaklinga vegna þess að „alkunna“
sé að það tíðkist að kjósendur séu skrifaðir niður í kjördeildum í
þeirri röð sem þeir mæta. Ekkert dæmi er þó tiltekið um að svo
hafi verið, auk þess sem þeir sem sitja í kjördeild eiga ekki nokkurn kost á að fylgja eftir atkvæðum kjördeildar inn í talningu.
Kosningarnar eru ekki taldar leynilegar vegna þess að kosið var
í básum en ekki í klefum. Ljóst er þó að ekki hefði aðeins þurft arnarsjón til að greina tölur á kjörseðli annars kjósanda heldur einnig
stálminni til þess að tölurnar hefðu merkingu fyrir viðkomandi.
Fulltrúar frambjóðenda áttu þess ekki kost að vera viðstaddir
talningu. Þarna hefði endurtalning getað tekið af allan vafa.
Hvort sem niðurstaða Hæstaréttar er sett í víðara samhengi
baráttunnar um skiptingu eigna og valda í íslensku samfélagi eða
aðeins horft á gjörninginn sem einstakan atburð, þá er ljóst að afar
einbeittan vilja dómara þurfti til að komast að þeirri niðurstöðu
að ógilda lýðræðislega kosningu til stjórnlagaþings á grundvelli
þeirra gagna sem fyrir lágu.

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

Hófý, fararstjóri Bændaferða
verður á skrifstofunni 7. - 11. febrúar
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Forysta Sjálfstæðisflokksins

A

lþingi gerir nú þriðju
atrennu að því að ljúka
Icesave. Umræðan snýst
þó ekki eins og áður
um það hvort ríkisstjórnin hefur
meirihluta í eigin röðum. Pólitísku tíðindin eru þau að Sjálfstæðisflokkurinn hefur í stjórnarandstöðu tekið að sér að hafa forystu
um að ljúka málinu með nýjum
samningi.
Ríkisstjórnin hefur setið með
þetta mál óleyst í fanginu í tvö ár.
Hún hefur tvívegis gert samninga
við Breta og Hollendinga sem bæði
stjórnarandstaðan og hluti af hennar eigin þingliði gerðu hana afturreka með. Aðkoma alvöru við-

mælenda va r
forsenda við semjendanna
fyrir þriðju tilrauninni. Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að
axla þá ábyrgð
og teflir nú fram
betri samningi
ÞORSTEINN
með því pólitPÁLSSON
íska afli sem
þarf til að koma málinu frá. Ráðherrarnir eru orðnir að eins konar
fylgifiskum Sjálfstæðisflokksins í
málsmeðferðinni.
Sú staðreynd að ríkisstjórnin
hefur ekki ráðið við þetta mál er

eitt gleggsta dæmið um þá málefnakreppu sem tafið hefur endurreisnina. Forystu sjálfstæðismanna
hefur tekist að hagnýta sér þessa
veiku stöðu ríkisstjórnarinnar til
þess að gera flokk þeirra að því
afli sem þurfti til að tryggja farsælar málalyktir í einu allra snúnasta milliríkjamáli sem þjóðin
hefur glímt við. Það var auðvelt
að falla á því prófi. Hitt kallaði á
nokkra lagni og svolítið áræði að
standast það.
Í því ljósi sýna lyktir málsins nýja
stöðu á taflborði stjórnmálanna þar
sem Sjálfstæðisflokknum hefur tekist að breikka sókn sína og styrkja
sig málefnalega.

Leiðtogi en ekki fundarstjóri

F

yrir liggur að áhrifarík
öfl innan flokksins eru
andvíg hvers kyns samningum. Önnur spurning er
því hvaða áhrif þessi afstaða muni
hafa á stöðu forystunnar á meðal
flokksmanna.
Tvenns konar rök eru helst færð
fram gegn samningum: Önnur eru
þau að lagaskylda til samninga
sé ekki fyrir hendi. Hin eru að
óverjandi sé að skattborgararnir
ábyrgist skaðaverk óreiðumanna
sem í tilviki Icesave eru helstu
eigendur, bankaráð og bankastjórn
gamla Landsbankans.
Varðandi fyrra atriðið er það
að segja að þáverandi formað-

ur bankastjórnar Seðlabankans
og fjármálaráðherra féllust á það
í samningum við AGS í nóvember 2008 að finna pólitíska lausn.
Um síðara atriðið er það að segja
að skattborgararnir voru gerðir ábyrgir fyrir öllum innlendum
innistæðuskuldbindingum þeirra
meintu óreiðumanna sem stóðu að
gamla Landsbankanum. Að auki
hafa skattborgararnir lagt bankanum til marga tugi milljarða króna í
nýju hlutafé til að geta staðið undir
hluta af öðrum innlendum skuldbindingum þeirra.
Að þessu virtu verður ekki séð
að mótrökin veiki þá efnislegu niðurstöðu málsins sem forysta Sjálf-

stæðisflokksins hefur ákveðið að
tryggja í þágu þjóðarinnar eftir að
hafa gert ríkisstjórnina afturreka
í tvígang. Málefnalega sýnist forysta Sjálfstæðisflokksins þannig
standa vel að vígi.
Erfiðara er að sjá fyrir hvort
þessi innanflokksátök verði forystunni fjötur um fót. Hitt er ljóst
að hinn ungi formaður flokksins
hefur með framgöngu sinni í þessu
máli sýnt að hann lítur ekki á sig
sem fundarstjóra heldur leiðtoga.
Hvernig sem allt fer er hann því
sterkari stjórnmálamaður eftir
þessa ákvörðun en fyrir. Það eru
önnur helstu tíðindi þessara málaloka.

Söguleg fordæmi
Spör - Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir

Hólmfríður Bjarnadóttir, eða Hófý eins
og við flest þekkjum hana, fararstjóri
Bændaferða, verður á skrifstofu
Bændaferða mánudaginn 7. febrúar
til föstudagsins 11. febrúar frá
kl. 10:00 - 16:00.
Það er því alveg upplagt að kíkja í
Síðumúlann í kaffi, hitta Hófý og fá
upplýsingar um ferðirnar.

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

Á

rið 1973 stóð svipað á
og nú. Fyrir landinu fór
vinstristjórn sem var í
upplausn og réði ekki við
helstu mál. Átök stóðu sem hæst
við Breta vegna landhelgisútfærslunnar. Þeir voru mestir Íslendingar sem harðast töluðu gegn samvinnu og samningum við aðrar
þjóðir. Í því eldfima andrúmslofti
freistaði Ólafur Jóhannesson forsætisráðherra þess að ná samningum við Breta eins og Ólafur Thors
rúmum áratug áður. Hann hafði þó
ekki meirihluta í eigin þingliði.

Ýmsir sjálfstæðismenn töldu
að rétt væri að spila á strengi
þjóðerniskenndarinnar og láta
kné fylgja kviði. Forysta þeirra
ákvað hins vegar í ljósi áratuga
hlutverks flokksins í utanríkismálum að styðja samninginn.
Þetta rak ríkisstjórnarflokkana
saman í atkvæðagreiðslunni. Eigi
að síður varð þetta upphafið að
endalokum stjórnarsamstarfsins
nokkrum mánuðum síðar.
Fimm þingmenn Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði á móti.
Enginn þeirra óx af því. Með

þessu styrkti Sjálfstæðisflokkurinn hins vegar málefnalega stöðu
sína á taflborði stjórnmálanna.
Rangt stöðumat í samningum
getur verið afdrifaríkt. Sú varð
raunin í árangurslausum viðræðum við Bandaríkin í byrjun
þessarar aldar um breytta stöðu
varnarliðsins. Það er víti til varnaðar.
Þessi sögulegu fordæmi ættu
fremur en hitt að styrkja forystu
Sjálfstæðisflokksins í þeirri leiðsögn út úr Icesave-vandanum sem
hún er nú að veita.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is
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Marmaris
Nýr áfangastaður Heimsferða
Kynningartilboð: 10.000 króna afsláttur á mann.

Tyrkland
eins og það
gerist best!

ENNEMM / SIA • NM45307

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Beint g
unflu
g
r
o
m
með r
ai
d
n
a
l
Ice

Einstök umgjörð
fyrir sumarfríið

Frá kr. 119.900
Club Kibele
í tvær vikur með kynningarafslætti

• Glæsilegir gististaðir
• Hagstætt verðlag
• Stórfengleg náttúrufegurð
• Frábær matur
• Einstök menning & fornminjar
• Endalausir afþreyingarmöguleikar
• Spennandi kynnisferðir
• Vatnsrennibrautagarður

Frá kr. 169.900
Hotel Elegance
allt innifalið með kynningarafslætti

Nánar á www.heimsferdir.is
Skógarhlí› 18

•

105 Reykjavík

•

Sími 595 1000

•

Akureyri sími: 461 1099

•

www.heimsferdir.is

Við ætlum að vera
Landsbankinn þinn

Landsbankinn þinn er heiti á nýrri stefnu Landsbankans.
Bankinn er í eigu þjóðarinnar og hefur mikilvægu hlutverki
að gegna í samfélaginu. Landsbankinn hefur breyst mikið
og mun breytast og eflast enn frekar í takt við nýja stefnu.
Við skiptum ekki um nafn heldur hugarfar.
Við höfum treyst innviðina og gert róttækar breytingar á starfseminni. Hér
eru nýir stjórnendur, breytt skipulag og
nýtt regluverk. Nú setjum við fram lista
af aðgerðum sem er ætlað að efla bankann
enn frekar svo við megum rækta skyldur
okkur af myndugleik.

Við tökumst á við skuldavanda heimila og
fyrirtækja, bætum þjónustu, leitumst við
að vera hreyfiafl í samfélaginu og ræktum
samfélagslegt og siðferðilegt hlutverk
okkar. Þjóðin á þennan banka og því fylgir
mikil ábyrgð að vera Landsbankinn þinn.

Aðgerðir sem við ráðumst í á fyrstu sex mánuðum ársins

41%

að meðaltali

Lækkun höfuðstóls erlendra húsnæðislána
verður 41% að meðaltali. Úrræði Landsbankans
tryggja að lágmarki 25% höfuðstólslækkun.

Skuldavandi heimilanna

Skuldavandi fyrirtækja

» Við ætlum að tryggja fagleg

» Við ætlum að bjóða öllum

og skjót vinnubrögð í meðferð
þeirra mála sem fara í gegnum
sértæka skuldaaðlögun.

» Ráðgjafastofa einstaklinga
verður efld til að bæta þjónustu
okkar við skuldsett heimili.

» Við ætlum að ljúka endurútreikningi á öllum erlendum
húsnæðislánum í febrúar.
Viðskiptavinir sem þegar hafa
fengið birtan endurútreikning
í Einkabankanum geta gengið
frá sínum málum nú þegar.

fyrirtækjum sem uppfylla
skilyrðin um Beinu brautina
skuldaaðlögun fyrir 1. júní.

» Við ætlum að efla enn frekar
úrvinnslu skuldamála annarra
lífvænlegra fyrirtækja.

» Við kynnum skráningu tveggja
félaga í eigu bankans á markað
fyrir 1. júlí sem efla mun
íslenska hlutabréfamarkaðinn.

» Öflugar þjónustuleiðir fyrir
sprota- og nýsköpunarfyrirtæki
verða kynntar fyrir 1. júlí.

» Söluferli allra félaga eða fyrirtækja sem við eignumst vegna
skuldavanda verður kynnt innan
sex mánaða frá yfirtöku þeirra.

» Við ætlum að tryggja opið
og gagnsætt söluferli allra
fullnustueigna bankans.

» Kynjahlutfall í stjórnum dótturfyrirtækja verður jafnt fyrir
1. mars, líkt og nú er í framkvæmdastjórn.

» Við ætlum að halda opna fundi

» Ný, opin og gagnsæ innkaupa-

um allt land í febrúar og eiga
opinská samskipti við ykkur,
eigendur bankans.

stefna með samfélagslegum
áherslum verður kynnt fyrir
1. júlí.

Stefnan Landsbankinn þinn er nú kynnt á opnum fundum um land allt. Við hvetjum ykkur öll, eigendur bankans,
til að koma og eiga opinská samskipti við stjórnendur bankans. Á vef okkar, landsbankinn.is, eru nánari upplýsingar
um stefnu Landsbankans, ítarlegri aðgerðalisti og yfirlit yfir þær breytingar sem orðið hafa undanfarna mánuði.

Landsbankinn

landsbankinn.is

verða birtar fyrir 15. apríl.

» Við auglýsum eftir umsóknum
og veitum styrki úr nýjum
Samfélagssjóði fyrir 1. júlí.

Bætt þjónusta

» Við endurgreiðum skilvísum
lántakendum íbúðalána á
árinu 2010 helming af vöxtum
desembermánaðar.

» Sérhæfð fræðsla fyrir starfsfólk
verður efld til að bæta ráðgjöf.

Samfélagsleg ábyrgð
Hreyfiafl

» Upplýsingar um stjórnarhætti

410 4000

NBIHF.(LANDSBANKINN),KT.471008-0280

munu undirrita sáttmálann fyrir
1. júní 2011 og svo á hverju ári
eftir það.

að lágmarki

stefnu um samfélagslega ábyrgð
ásamt lykilverkefnum fyrir
1. maí.

» Ráðinn verður sérstakur
umboðsmaður fyrirtækja.

» Við ræðum við 15.000 viðskiptavini um þjónustu fyrir 1. júlí.

» Ábendingar viðskiptavina og
viðbrögð okkar verða birt á vef
okkar í síðasta lagi 15. mars.

SÍA

» Allir starfsmenn Landsbankans

25%

» Við kynnum nýja og heilsteypta

•

nýjan siðasáttmála og birta
fyrir 1. mars.

um arðbær fjárfestingarverkefni í öllum landshlutum með
sveitarfélögum, atvinnuþróunarfélögum og öðrum hagsmunaaðilum.

jl.is

» Við heitum því að setja okkur

» Fyrir 1. júlí höldum við fundi

•

Endurútreikningur erlendra
húsnæðislána

JÓNSSON & LE’MACKS

Siðasáttmáli
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Um samanburð
Tómstundastar f
Eva Einarsdóttir

Opinn fundur
um Icesave-málið
Laugardaginn 5. febrúar kl. 13.00 í Valhöll
Formaður Sjálfstæðisflokksins,
Bjarni Benediktsson, heldur
framsögu um Icesave-málið
og svarar fyrirspurnum.
Fundarstjóri:
Friðrik Sophusson
Allir velkomnir
Sjálfstæðisflokkurinn

www.xd.is

ÚTSALA!
40% afsláttur
Þriggja stafa eikarparket frá Parador.
Fullkomið 5G smelluker´ sem sparar þér tíma og fyrirhöfn.

Nú 3.741 kr. m2
Áður 6.235 kr. m2

ÚTSALA!
35% afsláttur
Eikarplanki 8 mm slitsterkt harðparket
með 25 ára ábyrgð.

2

Nú 1.788 kr. m
Stefánsson & Stefánsson

Áður 2.750 kr. m2

Parket & gólf – Sérfræðingar í gólfefnum!
Ármúla 32 · 108 Reykjavík · Sími 568 1888 · Fax 568 1866 · www.pog.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

borgarfulltrúi
Besta flokksins og
formaður íþrótta- og
tómstundaráðs

Í

umræðunni um fyrirhugaðar lækkanir á framlögum til
tónlistarskóla í Reykjavík að
undanförnu hefur gætt mikils
misskilnings um framlög Reykjavíkurborgar til íþróttamála.
Margir hafa valið að etja saman
tónlistarnámi annars vegar og
íþróttum hins vegar. Þessi aðferð
er á kostnað barna sem njóta góðs
af framlögum Reykjavíkur til tónlistarmenntunar og íþróttaiðkunar. Það er miður að talsmenn tónlistarinnar hafa valið þessa leið,
því hún stuðlar engan veginn að
því að auka skilning á gildi tónlistarnáms.
Stór orð hafa fallið í tengslum
við framlög til íþróttafélaga í
Reykjavík. Staðreyndin er sú að
aukning sem kemur fram í fjárhagsáætlun til íþróttamála er
vegna nýs húsnæðis m.a. í Norðlingaholti og Egilshöll sem byggir
á eldri ákvörðunum og Reykjavíkurborg þarf að standa skil á. Að
setja samasemmerki á milli þess
húsnæðis og stórfelldra hækkana
til íþróttamála er álíka rökleysa
og að segja að framlag til tónlistar
í Reykjavík hafi hækkað um 391
milljón í ár með tilkomu Hörpu.
Steinsteypumaraþon og útþensla
byggðar síðasta áratug er staðreynd sem við verðum því miður
að lifa með en vonandi læra af.
Bein framlög til íþróttafélaga á
fjárhagsáætlun á þessu ári eru um
680 milljónir sem skiptast á milli
43 félaga en alls eru félögin 70 í
heild. Framlagið er skilyrt til nota

í barna- og unglingastarfi; þjálfara, íþróttafulltrúa, rekstarkostnað húsnæðis og annað sem tengt
er starfi 16 ára og yngri. Framlög
til íþróttafélaga lækka um 5-11%
á milli ára og hafa lækkað mikið
milli ára frá efnahagshruni. Mikilvægt er líka að nefna það mikla
sjálfboðaliðastarf foreldra sem
er forsenda fyrir að íþróttastarf
gangi upp í mörgum félögum.
Í íþróttafélögum Reykjavíkur eru skráðir iðkendur 37.000,
þar af 20.000 undir 18 ára. Tónlistarskólar í Reykjavík eru 18 og
þar stunda 2.900 nemendur tónlistarnám, þar af rúmlega 2.400
undir 18 ára. Tónlistarskólarnir
í Reykjavík fá samkvæmt fjárhagsáætlun úthlutað 640 milljónum. Samanburður á beinum framlögum í starfsemi er því fremur
erfiður þar sem þessir hópar eru
mjög misstórir og sinna starfi
sínu á mjög ólíkan hátt. Framlög
til bæði tónlistarskóla og íþróttafélaga koma af almannafé og það
þarf að gera þá kröfu að farið sé
vel með það og því varið á sem
bestan hátt.
Að því sögðu vil ég þó um leið
þakka ötulu tónlistarfólki og
unnendum fyrir að standa vörð
um sína hagsmuni og vekja upp
umræðu. Á tímum sem þessum
er svo mikilvægt að hagsmunasamtök séu öflug og minni okkur
í pólitíkinni á að vanda til verka
þannig að þegar betur árar þá sé
forgangsröðunin ekki gleymd.
Þetta eru ólíkir hlutir svo sannarlega, tónlist og íþróttir, en eiga
þó ýmislegt sameiginlegt, eins
og það að fólk gefur hug sinn og
hjarta þessu hvort tveggja. Sumir
leggja þetta fyrir sig sem atvinnu
á meðan aðrir sinna því í frístundum sínum.
Bæði eru hluti af okkar menningu og veita öðru fólki gleði og
innblástur.

AF NETINU

Of feitir til að flýja og of hræddir til að berjast?
Núverandi ríkisstjórn er ekki nein venjuleg stjórn, heldur á
hún í hörðu stríði við Sjálfstæðisflokkinn og aðra stjórnarandstöðuflokka. Það sést best á því, að hún beitti sér eftir
valdatöku sína fyrir „hreinsunum“ gegn tveimur fyrrverandi
formönnum Sjálfstæðisflokksins. Annar þeirra var hrakinn
úr stöðu sinni í Seðlabankanum, þar sem hann hafði einn
manna varað við yfirvofandi bankahruni. Hinn var dreginn fyrir Landsdóm
vegna aðgerðaleysis í ráðherrastól, þótt allir viti, að hann er saklaus. [...]
Núverandi ríkisstjórn getur því ekki vænst þess, að Sjálfstæðisflokkurinn
auðveldi henni leikinn. Brýnasta skylda flokksins er að reyna að koma þessari ríkisstjórn frá og endurreisa atvinnulífið. Brýnasta skylda flokksins er að
berjast gegn stjórninni með öllum leyfilegum ráðum, en ekki að vinna verkin
fyrir hana.
Sjálfstæðisflokkurinn verður að vera stærri en svo, að hann komist fyrir í
vasanum á Steingrími J. Sigfússyni.
Talað er um Stokkhólmsheilkennið, þegar fórnarlömb verða andlega háð
kvölurum sínum: „Ekki berja mig svona fast. Þú mátt auðvitað berja mig, en
ekki svona fast. Ég skal reyna að vera góður og þóknast þér.“
Sjálfstæðismenn mega aldrei verða of feitir til að flýja og of hræddir til að
berjast.
pressan.is/pressupennar/Lesa_Hannes
Hannes Hólmsteinn Gissurarson

SPRAUTUKLEFI  BÍLALYFTA
Atvinnuhúsnæði til leigu að Smiðshöfða 12, Rvk. 296 fm að stærð.
Í húsnæðinu er sprautuklefi, bílalyfta og loftpressa.
Upplýsingar gefur Sigfús í síma 696 7002.

Loka helgi!
50 - 60%
afsláttur
af útsöluvörum

40- 50%
afsláttur af útsöluvörum

KRINGLAN - SMÁRALIND
568 9234

544 2410

nýjar vörur!
nýjar vörur!

50 - 60%
afsláttur af útsöluvörum

full búð af nýjum vörum!

20%

parket
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af allri Jotap

INNIMÁLNING

1.190kr/m
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U

UM HELGINA

a liti
blöndum all

Eik 3ja stafa
6mm Plastparket
frá Egger Austurríki,
fæst líka í Hnotu
146956

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*

LÆGRA VERÐ
FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
s

33.990,-

3.680,-

990,-

ð
Allt innifali

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ
SASM
IÐJU
NNA
R*

SASM
IÐJU
NNA
R*

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

ÍTÖLSK GÆÐI

rni

Eldhústæki

SASM
IÐJU
NNA
R*

Giglio

hengt
i með öllu

7900009
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Ryksuga
Hleðsluborvél

PowerPlus.
Ryksugar bæði ryk
og vatn.
1200W, 20 ltr.

PowerPlus.
14.4V, flýtipatróna.
5245225

5247007

og taska
2 rafhlöður

7.849,-

Hleðsluskrúfvél
Hitachi Power Box,
DS12DFV3
12V, 3 rafhlöður, ljós, 67 stk
bitar og borar fylgja.
Hleðslutími 40 mín.

25.995,33.995,-

5247028

5.995,!!
3 rafhlöður!

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

SASM
IÐJU
NNA
R*

SASM
IÐJU
NNA
R*

Kaffi Garður Skútuvogi
Pizzusneið og Coke

290

kr

!
AUPIN Í DAG
EIN BESTU K

5 ára ábyrgð
í Húsasmiðjunni
ar
2 pakk m
öllu
fylgja
aþvott
vélum

ð
5 ára ábyrg
tekur 6 kg
orknýting A
ni A
þvottahæf

64.900,2 pakkar af MILT þvottaef
fylgja með öllum þvottavélum
í Húsasmiðjunni
Þvottavél

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

EWF 106410W
1000 sn, 6kg, 85x60x60 cm.
LCD upplýsingaskjár.
Hægt að velja um forþvott, skolstöðvun eða viðbótarskolun
Bið á gangsetningu, tímaaðlögun (Time Management)
- þú velur tímalengd þvottakerfisins eftir þörfum.
1805650

MIÐJ
UNN
AR*

ð
5 ára ábyrg
krumpuvörn

2.490,-

1.990,-

78.990,LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

Þurrkari

SASM
IÐJU
NNA
R*

Gufustraujárn

EDC 46130W
Barkalaus með rakaþétti,

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S
MIÐJ
UNN
AR*

BOMANN,1600W.
1840861

1805461

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ
SASM
IÐJU
NNA
R*

Útiljós
Marika, einnig til í hvítu.
6000770

Skíðagleraugu

Dömuúlpa

Barna.

Hvít, XS-XXL.

5872113

5869863

la
malar ísmo
Blandari

tilboð

5.990,9.990,-

BOMANN, stál.
550W.

2.990,-

1850036

ar
skíðahjálm

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚ

5.990,-

4.990,-

7.990,-

SASM
IÐJU
NNA
R*

Skíðahjálmur
Svartur, EN1077.
5872110-14

LÆGS
LÁGA TA
VERÐ
HÚSA
S

Skíðahjálmur
Bleikur, EN1077.
5872108-9

MIÐJ
UNN
AR*

OPIÐ TIL 21:00 Í SKÚTUVOGI ALLA DAGA
Verð gilda til 14. febrúar
*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.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Úrval getur verið misjafnt milli verslana.
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FEGINN „Ég ákvað nú eiginlega aldrei að leggja leiklistina fyrir mig og barðist reyndar á móti því að fara í leiklistarnám,” segir Ólafur Darri Ólafsson. „Í dag er ég mjög feginn að vinir mínir skyldu pressa svona á mig með
leiklistina því ég myndi bilast ef ég þyrfti að vinna „venjulega vinnu” eins og til dæmis vinnu alþingismanna.“
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég hef fengið að vera í tísku
Ólafur Darri Ólafsson leikur aðalhlutverkið í kvikmyndinni Roklandi, aðalhlutverkið í kvikmynd Baltasars Kormáks, Djúpinu, sem
frumsýnd verður í haust, leikur í þremur sýningum í Þjóðleikhúsinu og er á leiðinni til Hollywood til að leika í nýjustu mynd Baltasars, Contraband. En hver er hann, hvaðan kom hann og hvert er hann að fara? Friðrika Benónýsdóttir freistaði þess að komast að því.

Þ

að var í sýningu Herranætur MR 1993 á Drekanum eftir Jewgeny Schwartz
sem Ólafur Darri steig sín
fyrstu skref á leiksviði, í
það minnsta opinberlega.
„Drekinn var í leikstjórn Hallmars
Sigurðssonar og var sýndur í Tjarnarbíói og það var fyrsta alvöruhlutverkið mitt. Skemmtileg sýning og mikið af
fólki í hópnum sem hefur verið manni
samferða síðan. Þar byrjaði leiklistarbakterían aðeins að grafa um sig, en ég
ætlaði samt ekkert að verða leikari.“
Í sýningu Herranætur árið 1994 lék
Ólafur Darri svo sjálfan Sweeney Todd
undir leikstjórn Óskars Jónassonar og
áhorfendur og gagnrýnendur voru á
einu máli um að stjarna væri fædd. Var
það þá sem hann ákvað að leggja leiklistina fyrir sig? „Sweeney Todd var
ein af þessum skólasýningum sem slá í
gegn, var sýnd tíu eða tólf sinnum minnir mig. Hrikalega skemmtileg sýning og
góður hópur. En ég ákvað nú eiginlega
aldrei að leggja leiklistina fyrir mig
og barðist reyndar á móti því að fara í
leiklistarnám. Mér gekk aldrei neitt sérstaklega vel í skóla, er of mikill sveimhugi til að einbeita mér að námi, svo
mér stóð dálítil ógn af Leiklistarskólanum. Ég lét tilleiðast vegna þrýstings
vina minna að fara í inntökupróf, á sama
tíma og ég var í stúdentsprófunum, og
var skíthræddur um að ég myndi hvorki
ná stúdentsprófi né komast inn í Leiklistarskólann. Þetta blessaðist samt allt
saman, ég komst inn og smátt og smátt
fór þetta að höfða meira til mín. Í dag
er ég mjög feginn að vinir mínir skyldu
pressa svona á mig með leiklistina því
ég sé mig ekki fyrir mér í neinu öðru.
Ég held ég verði að vera að vinna að einhverju skapandi, ég myndi bilast ef ég
þyrfti að vinna „venjulega vinnu“ eins
og til dæmis vinnu alþingismanna.“

Perlur, svín og leiklistarelítan
Strax á þriðja ári í Leiklistarskólanum bauð Óskar Jónasson Ólafi Darra
hlutverk í kvikmyndinni Perlur og
svín og ferillinn var hafinn. „Ég hef
verið svo heppinn í gegnum tíðina að
hafa mikið af góðu fólki í kringum mig
sem hefur stutt við bakið á mér. Þegar
ég fékk þetta tilboð frá Óskari var ég
enn í skólanum og það hefði verið auðvelt fyrir skólayfirvöld að banna mér
að leika í myndinni. En ég fékk leyfið, jafnvel þótt upptökur færu fram
á skólatíma, og ég man hvað ég varð
ótrúlega glaður þegar ég fékk handritið í hendurnar, fór heim með það
og settist við að lesa. Ég vissi hverjir
áttu að leika í myndinni og var alveg í
sæluvímu vitandi það að ég átti að fara
að leika á móti uppáhaldsleikurunum
mínum: Ingvari Sigurðssyni, Þresti
Leó, Ólafíu Hrönn, Jóhanni Sig, Steinunni Ólínu, Eddu Björgvins, þetta var
elítan í íslenskri leiklist að mínu áliti.
Þetta var bara stórkostlegt. Það hefur
alltaf verið einhver heillastjarna yfir
mér.“
Er þetta ekki óþarfa hógværð? Hafa
eigin hæfileikar ekki haft sitt að segja?
„Jú, jú, að sjálfsögðu. Ég reyni að vera
mjög nákvæmur þegar kemur að vinnunni minni. Ég vanda mig mjög mikið,
reyni að vera fyrsti maður til að læra
textann, vil vita nákvæmlega hvað ég
er að gera. Ég helli mér af fullum krafti
út í hvert verkefni og tel mig hafa mjög
góða tilfinningu fyrir þeim hlutum sem
ég er að vinna hverju sinni. Það koma
stundir þegar ég horfi á það sem ég hef
gert og er bara mjög ánægður, en svo
er auðvitað annað sem mér líkar ekki
eins vel. Annað sem ágætt er að hafa á
bak við eyrað þegar vel gengur er að
vissir leikarar komast í tísku á vissum
tímum og ég er svo heppinn að ég hef
fengið að vera í tísku undanfarið.“

Ertu ekkert hræddur um að fólk
verði leitt á þér ef þú ert alls staðar?
„Jú, jú, auðvitað er ég skíthræddur um
það, en ég verð þá bara að taka því.“

Ég gengst
alveg við því
að vera með
stórt egó og
er svo sannarlega ekki
einn um það
í Vesturporti.
Við höfum oft
lent í rifrildum.
Við erum að
vinna listrænt
starf og það á
ekki að vera
nein lognmolla.

Börn, Foreldrar og Marinó
Ein ógleymanlegasta frammistaða
í íslenskri kvikmyndasögu er túlkun Ólafs Darra á Marinó í kvikmynd
Ragnars Bragasonar, Börnum. Hvernig vann hann það hlutverk? „Börn var
náttúrlega í fyrsta lagi „labour of love“,
svo maður leyfi sér að sletta aðeins.
Hún var unnin af algjörum vanefnum fjárhagslega og varð bara til fyrir
áhuga Ragnars leikstjóra og leikhópsins Vesturports. Ég hef aldrei unnið
nokkurt verkefni eins og við unnum
þá mynd. Við tókum okkur marga mánuði í undirbúning og ég, eins og aðrir
í þeirri mynd, byggði persónu mína á
manneskju sem ég hef hitt á lífsleiðinni. En það erfiða við að leika geðfatlaðan mann er að ég get aldrei sett
mig almennilega inn í þennan heim og
vonandi mun ég aldrei geta það. Það
sem ég gerði var að fylgjast með fólki
sem á við þennan sjúkdóm að stríða og
kynna mér hann mjög vel. Svo reyndi
maður bara að vera Marinó trúr og
heiðarlegur. Saga Marinós fannst mér
falleg, þá sérstaklega samband hans
við ungan strák sem býr í blokkinni
hans. Þeir félagarnir eru í vandræðum með foreldra sína og miklir vinir
en þó báðir afskaplega einmana. Strákurinn var leikinn af litla bróður Nínu
Daggar, Andra Snæ, sem stóð sig frábærlega. En svo fannst okkur Ragga
mikilvægt að sýna líka hættulegu hliðina á Marinó og gerðum það með því
að láta þann sem minnst má sín leggja
þann sem mestur er. Ég er mjög stoltur af þessum tveimur myndum, Börnum og Foreldrum, þær eru eiginlega
einstakar í íslenskri kvikmyndasögu

og gaman að hafa fengið að taka þátt
í gerð þeirra.

Vesturport og egó
Vesturport, hvernig varð það til? „Mín
aðkoma að Vesturporti kom til fyrst
og fremst í gegnum samtöl við Gísla
Örn og hin í hópnum. Upphafshvatinn að stofnun leikhópsins var fyrst og
fremst að breyta því sem okkur fannst
vera staðnað í leikhúsinu. Þannig á
það að vera hjá ungu fólki. Ég er viss
um að fullt af því unga fólki sem er að
útskrifast úr leiklist í dag horfir á það
sem Vesturport er að gera og finnst
það ömurlegt. Það er bara frábært. En
þarna í upphafi hittumst við á óendanlega mörgum fundum og hömruðum
saman einhvers konar manifestó. Þetta
var góður vettvangur til að viðra hugmyndir sínar og fá fólk í lið með sér til
að koma sér í gang. Við lögðum ótrúlega vinnu í þetta, leigðum okkur leikhús og borguðum með okkur í um það
bil eitt ár, þótt við ynnum sjálf allt sem
þurfti að vinna í leikhúsinu. Að lokum
komumst við að þeirri niðurstöðu að
rekstur leikhúss væri ekki markmið
í sjálfu sér heldur snerist þetta fyrst
og fremst um að reyna að gera leiklist.
Við höfum gert hluti sem ég er mjög
stoltur af en svo sem líka hluti sem
mér finnst minna varið í. Þetta er svo
ofboðslega mikið hæfileikafólk sem
maður er að vinna með og það er ómetanlegt. Smekkur okkar er misjafn eins
og gengur og gerist og kannski sem
betur fer, en það gerir samstarfið bara
enn meira spennandi og gefandi.“
Ímynd Vesturports út á við er ímynd
einlægni og samstöðu en hefur aldrei
komið til átaka innan hópsins? „Þú getur
nú rétt ímyndað þér. Ég gengst alveg
við því að vera með stórt egó og er svo
sannarlega ekki einn um það í Vesturporti. Við höfum oft lent í rifrildum og
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átt okkar ágreining, en mér hefur
alltaf fundist menn vera menn að
meiri ef þeir geta átt í ágreiningi
en komist yfir hann og unnið saman
áfram. Því finnst mér við hafa náð.
Við erum að vinna listrænt starf
og það á ekki að vera nein lognmolla. Mér finnst stundum allt of
mikil ládeyða í listalífi á Íslandi.
Þeir sem ráða samfélaginu hafa
því miður fengið að kynnast þeirri
ládeyðu og njóta hennar. Við erum
allt of rög við að setja hnefann í
borðið og vera óþekk. Við eigum
að vera miklu óþekkari og ég vona
að þetta ástand sem hefur orðið til
eftir hrun, bæði í samfélaginu og í
hjörtum okkar, leiði til þess að við
verðum betra land og réttlátara
samfélag. En maður sér reyndar
fá dæmi þess, því miður. Það virðist bara eiga að halda áfram með
sama ruglið. Nú eru vinstri menn
við völd og ég óttast að þeir ætli sér
að sitja nógu lengi til að koma sínum
mönnum í æðstu stöður, alveg eins
og hægri menn gerðu. Þetta hryggir mig mjög mikið. Og mér finnst
ábyrgð okkar listamanna vera alveg
gríðarlega mikil. Við eigum að vera
fremst í flokki og benda á að keisarinn er ekki í neinum fötum. Það er
hlutverk listamanna og við eigum
að taka það alvarlega. Og það er
yfirvalda að átta sig á því hlutverki
og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að styðja við bakið á okkur.
Við erum jú mikilvægur hluti
fjórða valdsins. Þess vegna hefur
mér fundist umræðan til dæmis
um listamannalaun vera á villigötum, ekki er um að ræða einhvern
ómagastyrk heldur laun fyrir listræna vinnu sem rannsóknir sýna
að skilar sér margfalt til baka. Mér
finnst oft á tíðum borin of lítil virðing fyrir list og listamönnum, en
það er líka listamannsins að stíga
fram, bera höfuðið hátt og sýna
fram á að hann eigi virðingu skilið.“

Frægðin, Hollywood og einkalífið
Hvernig hefur það að verða andlit sem allir kannast við breytt lífi
þínu? Ertu milli tannanna á fólki?
„Nei, ég hef aldrei heyrt neinar
kjaftasögur um mig, hlýt bara að
vera svona óspennandi. Ég lendi
reyndar oft í því að fólk hefur ekki
hugmynd um hver ég er og það
þykir mér bara þægilegt. En auðvitað hefur frægðin breytt lífi mínu
að ákveðnu leyti og fólk er farið að
þekkja mig úti á götu. 98% af fólki
eru mjög vinsamlegt og elskulegt
og mér þykir vænt um þegar fólk
kemur til mín og þakkar mér fyrir
eitthvað sem ég hef gert sem hefur
hrifið það. Svo eru það þessi 2%
sem oftast eru drukkin og finnst
bara sjálfsagt mál að ég stilli mér
upp á myndum með þeim, eða hætti
þeim samræðum sem ég er í til að
tala við það þegar það rekst á mig
á förnum vegi.
Reyndar hefur þetta verið að
breytast mjög hratt hér á Íslandi
og kannski er það vegna þess, að
mér finnst verið að reyna að búa til
einhverja sorglega breska „seleb“menningu sem engar forsendur
eru fyrir á þessu litla landi. Það er
enginn merkilegur fyrir það eitt
að sjást í fjölmiðlum. Þar með talinn ég. Ég er engin stórstjarna. Ég
bara leik mín hlutverk sem öðru
hverju eru stór og hitt kastið lítil.
Það skiptir mig engu máli hversu
stórt hlutverkið er, ég vil bara gera
það eins vel og mér er mögulegt.“
Ólafur Darri er á leið til Hollywood í lok mánaðarins til að leika í
nýjustu mynd Baltasars Kormáks,
Contraband. Langar hann að reyna
að meika það í Hollywood? „Þetta
er nú bara lítið hlutverk í Contraband, ég verð heppinn ef ég lifi
klippiherbergið af, svo það verður varla nein örtröð af tilboðum í
kjölfarið á því. Ég væri alveg til í
að vinna í Hollywood, eða annars
staðar í útlöndum, fyrst og fremst
af fjárhagslegum ástæðum, þótt
það sé kannski ljótt að segja það.
Mér finnst ég vinna alveg ofboðslega mikið á Íslandi fyrir hlutfallslega mjög litla peninga og vildi svo
gjarna eyða miklu meiri tíma með
fólkinu sem mér þykir vænt um og
velta fyrir mér stóru spurningunum í lífinu. Hér þarf maður bara að
vinna of mikið til þess að hægt sé
að lesa þær bækur sem maður vill
lesa, horfa á og stúdera bíómyndir,
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sinna fjölskyldu og vinum og svo
framvegis. Að því leyti væri feitur
samningur í Hollywood guðsgjöf,
en takmarkið er alls ekki að meika
það í útlöndum.“
Fyrir tveimur mánuðum bættist
nýtt hlutverk í hlutverkaflóru Ólafs
Darra þegar honum og konu hans,
Lovísu Ósk Gunnarsdóttur dansara, fæddist dóttir. Hvernig leggst
það hlutverk í hann? „Það er náttúrlega algjör umbylting og ég vildi
óska þess að ég hefði miklu meiri
tíma til að sinna henni. Ég ætla
reyndar að taka mér þriggja mánaða fæðingarorlof í vor og ætla svo
sannarlega að njóta þess að eiga
þann tíma með dóttur minni og
velta enn þá betur fyrir mér hinstu
rökum tilverunnar, svo maður gerist nú fádæma hátíðlegur.“

KVIKMYNDIN OG BÓKIN ROKLAND

Böddi og Böddi
Ó

lafur Darri er tilnefndur til Edduverðlauna fyrir túlkun
sína á Bödda í Roklandi, en ýmsir hafa látið það ergja
sig að karakter Bödda í kvikmyndinni sé ekki í samræmi við
karakter Bödda í bókinni. Hvað segir Ólafur Darri um þá
gagnrýni?
„Hver heilvita maður sem les Rokland ætti að sjá að þetta er
alls ekki sami karakterinn. Í bókinni er hann grannur, dökkur
yfirlitum og svona listamannstýpa, sem ég er ekki.
Ég held persónulega að það sé kostur að hafa karakterana
ólíka, því ef ég á að vera hreinskilinn finnst mér þessi manneskja sem er í bókinni hans Hallgríms ekki ganga upp í kvikmynd. Það þyrfti einhvern rosalega góðan leikara til að gera
þennan ósympatíska karakter að persónu sem áhorfendur
gætu þolað. Í kvikmynd er það afskaplega vandmeðfarið að
aðalpersónan veki andúð áhorfenda.“

viska í
fjármálum

Námskeið byggð á sjónvarpsþáttunum vinsælu

Námskeið um fjármál - á mannamáli
Breki Karlsson vakti mikla athygli með sjónvarpsþáttunum
Ferð til fjár. Nú gefst þér kostur á að sækja námskeið hjá
Breka þar sem hann fer betur í saumana á fjármálum
einstaklinga og fjallar um peninga, sparnað og eyðslu
- sem sagt skemmtileg fræðsla á mannamáli.
10. feb. - kl. 17:30 Hafnarborg, Hafnarfirði
16. feb. - kl. 17:30 Borgartúni 19, Reykjavík

Boðið er upp á
táknmálstúlkun

23. feb. - kl. 13:00 Bifröst, Borgarfirði

Nánari upplýsingar og skráning á arionbanki.is/uglan.

Aðgangur er ókeypis og boðið er upp á veitingar.

Þættirnir Ferð til fjár eru nú
aðgengilegir á arionbanki.is
Breki Karlsson,
forstöðumaður
Stofnunar
um fjármálalæsi

www.arionbanki.is/uglan
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ÓRÓI Í NORÐUR-AFRÍKU OG MIÐ-AUSTURLÖNDUM
Túnis

Algeirsborg
Rabat

Túnis
Marokkó

Trípolí
Alsír

M I Ð J A R Ð A R H A F

Líbía

Sýrland
Líbanon
Amman
Jórdanía

Íran
P

Kaíró

Írak
E

Mótmælt hefur verið
í Marokkó, þar
sem stjórnvöld eru
sökuð um spillingu.
Mótmælin hafa þó
ekki komist á sama
flug og í Túnis og
Egyptalandi.

Malí

Í Alsír hafa mótmæli
verið hófstilltari en í
Túnis og Egyptalandi.
Stjórnvöld hafa
brugðist við með
því að takmarka
verðhækkanir til að
róa almenning.

Mestum
árangri hafa
mótmælendur náð
í Túnis, þar
sem forsetinn
hrökklaðist frá
völdum.

Lítið hefur orðið vart við
mótmæli í Líbíu, en fréttir
hafa borist af ókyrrð í borginni
al-Bayda þrátt fyrir bann við
hvers konar samkomum eða
Níger
mótmælum.
Ekki er vitað til
þess að leiðtogi landsins hafi
brugðist við á nokkurn hátt.

Í Egyptalandi
hefur forsetinn
lofað að fara
frá í september,
en það hefur
ekki dugað
til að slá á
mótmælin.

Tsjad

Í Jórdaníu hefur
konungurinn
rekið ríkisstjórnina
og skipað nýjan
forsætisráðherra,
sem hefur verið
falið að stuðla að
umbótum.

Í Jemen hafa mótmæli orðið til þess
að forseti landsins
hefur tilkynnt að hann
muni ekki bjóða sig
fram aftur árið 2013
þegar til stendur að
kjósa í landinu.

Súdan

R

Máritanía

Egyptaland

AF
AH
UÐ
RA

Vestur-Sahara

S

A

Riyadh

F

L Ó I

Sádi-Arabía

Óman
Jemen
Sana´a

MAROKKÓ

ALSÍR

TÚNIS

LÍBÍA

EGYPTALAND

JÓRDANÍA

SÁDI-ARABÍA

JEMEN

Leiðtogi: Mohammed VI.
konungur (síðan 1999)
Sjálfstæði: Skilið frá
Frakklandi árið 1956
Íbúafjöldi: 31,6 milljónir
Atvinnuleysi: 9,8%
Trúarbrögð: 98,7%
múslimar, 1,1% kristnir,
0,2% gyðingar
Hlutfall undir fátæktarmörkum: 15%
Læsi: 52,3%

Leiðtogi: Abdelaziz Bouteflika forseti (síðan 1999)
Sjálfstæði: Skilið frá
Frakklandi árið 1962
Íbúafjöldi: 34,6 milljónir
Atvinnuleysi: 9,9%
Trúarbrögð: 99% súnnímúslimar, 1% kristnir og
gyðingar
Hlutfall undir fátæktarmörkum: 23%
Læsi: 69,9%

Leiðtogi: Zine el Abidine
Ben Ali forseti (síðan
1987), hrökklaðist frá völdum 2011
Sjálfstæði: Skilið frá
Frakklandi árið 1956
Íbúafjöldi: 10,6 milljónir
Atvinnuleysi: 14%
Trúarbrögð: 98%
múslimar, 1% kristnir, 1%
gyðingar og aðrir
Hlutfall undir fátæktarmörkum: 3,8%
Læsi: 74,3%

Leiðtogi: Muammar Abu
Minyar al-Gaddafi leiðtogi
(síðan 1969)
Sjálfstæði: Undir stjórn
Sameinuðu þjóðanna til
ársins 1951
Íbúafjöldi: 6,5 milljónir
Atvinnuleysi: 30%
Trúarbrögð: 97% súnnímúslimar, 3% aðrir
Hlutfall undir fátæktarmörkum: 33%
Læsi: 82,6%

Leiðtogi: Mohamed
Hosni Mubarak forseti
(síðan 1981)
Sjálfstæði: Var undir
stjórn Bretlands til 1922
Íbúafjöldi: 80,5 milljónir
Atvinnuleysi: 9,7%
Trúarbrögð: 90%
múslimar, 10% kristnir
Hlutfall undir fátæktarmörkum: 20%
Læsi: 71,4%

Leiðtogi: Abdallah II
konungur (síðan 1999)
Sjálfstæði: Var stýrt af
bandalagi þjóða undir
forystu Breta til 1946
Íbúafjöldi: 6,4 milljónir
Atvinnuleysi: 13,4%
Trúarbrögð: 92% súnnímúslimar, 6% kristnir,
1% aðrir
Hlutfall undir fátæktarmörkum: 14,2%
Læsi: 89,9%

Leiðtogi: Abdallah bin
Abd al-Aziz Al Saud konungur og forsætisráðherra
(síðan 2005)
Sjálfstæði: Stofnað 1932
með sameiningu
Íbúafjöldi: 25,7 milljónir
Atvinnuleysi: 10,8%
Trúarbrögð: Nær eingöngu múslimar
Hlutfall undir fátæktarmörkum: Ekki vitað
Læsi: 78,8%

Leiðtogi: Ali Abdallah
Salih forseti (síðan 1978,
var forseti Norður-Jemen
fyrir sameiningu)
Sjálfstæði: Stofnað 1990
með sameiningu Norðurog Suður-Jemen
Íbúafjöldi: 23,5 milljónir
Atvinnuleysi: 35%
Trúarbrögð: Nær eingöngu múslimar
Hlutfall undir fátæktarmörkum: 45%
Læsi: 50,2%

Upphaf meiriháttar breytinga
Mótmælaaldan sem skellur nú á arabaríkjum í Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum þykir minna á öldu mótmæla í AusturÞýskalandi sem leiddu til falls kommúnismans. Brjánn Jónasson kynnti sér orsakir og mögulegar afleiðingar mótmælanna.

E

gyptaland er kallað „umm al-dunya“,
eða „móðir heimsins“ á arabísku. Sú
nafngift varpar ljósi á ótta sérfræðinga í málefnum Norður-Afríku og
Mið-Austurlanda um að óeirðirnar í Egyptalandi geti haft alvarleg áhrif á stöðugleika í
þessum heimshluta.
Hosni Mubarak, hinn 82 ára gamli forseti
Egyptalands, hefur stýrt landinu í þrjá áratugi. Hann hefur verið sterkur leiðtogi þessa
fjölmenna lands, og hefur verið einn öflugasti
bandamaður Vesturlanda í arabaheiminum.
Mótmælendum í Túnis tókst ætlunarverk
sitt þegar þeir komu Zine el Abidine Ben Ali,
fyrrverandi forseta Túnis, frá völdum í janúar. Takist mótmælendum í Egyptalandi að
hrekja Mubarak frá völdum með sömu aðferðum hljóta aðrir einræðisherrar í þessum
heimshluta að óttast mjög um stöðu sína.
„Mér finnst þetta vera byrjunin á meiri
háttar breytingum í þessum heimshluta,“
segir Magnús Þorkell Bernharðsson, dósent
í sögu Mið-Austurlanda við Williams-háskóla
í Bandaríkjunum og forstöðumaður alþjóðamáladeildar skólans.
Mótmælendur hafa notað sér netið og
snjallsíma til að skipuleggja mótmælin. Við
þessu reyndu stjórnvöld í Egyptalandi að
bregðast með því að loka fyrir netið á fyrstu
dögum mótmælanna.
Magnús segir aukna möguleika fólks til
að hafa samskipti greinilega hafa haft áhrif
á almenning í þessum ríkjum. Fólk geti séð
hvernig aðrir í heiminum hafi það án þess að
treysta á hefðbundna fjölmiðla. Svo noti það
samskiptamiðla á netinu til að skipuleggja
mótmælin.
Mótmælaaldan sem nú skellur á ríkjunum
í Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum þykir
minna um margt á bylgju mótmæla í Austur-Evrópu í kringum fall Berlínarmúrsins.
Magnús segir mikið til í því. Ástandið í löndunum sé svipað, mótmæli á götum úti og mikill hugur í fólki.

Óttast öfgasinnaða múslima
Mótmælaöldunni í Túnis hefur verið líkt við
litla þúfu sem veltir þungu hlassi. Hlassið er
þó í raun ekki enn fallið, svo haldið sé áfram
með þá samlíkingu. Þótt mótmælendum hafi
tekist að knýja fram stjórnarskipti í Túnis
hefur sú breyting ein og sér ekki þann skriðþunga sem þarf til að koma af stað öldu í
þessum heimshluta.

skýrir líka hvers vegna leiðtogar á Vesturlöndum hafa látið sem þeir sjái ekki mannréttindabrot, kosningasvindl og spillingu í
landinu.
Óvíst er hvað tekur við víki Mubarak,
og það veldur leiðtogum á Vesturlöndum
sem vilja hafa áhrif í Mið-Austurlöndum
áhyggjum. Sér í lagi þar sem mótmælendur
í Egyptalandi virðast ekki ginnkeyptir fyrir
handvöldum arftaka Mubaraks, hvorki syni
hans né nýskipuðum varaforseta, sem leitt
hefur leyniþjónustur landsins árum saman.

BÆNASTUND Á FRELSISTORGI Gríðarlegur mannfjöldi kom saman á Frelsistorginu í Kaíró í Egyptalandi í
gær til að krefjast afsagnar forseta landsins. Mikill þrýstingur er á forsetann að láta af embætti en það gæti
haft afleiðingar víða í þessum heimshluta.
NORDICPHOTOS/AFP

Hrökklist hinn öflugi einræðisherra
Mubarak frá völdum í Egyptalandi gæti
það hins vegar haft miklar afleiðingar fyrir
önnur stór arabaríki.
Brotthvarf sterkra leiðtoga í arabaríkjunum gæti leitt til þess að öfgasinnaðir
múslimar komist til valda, jafnvel í kjölfar
lýðræðislegra kosninga. Til þess verður þó
að horfa að harðlínumúslimar hafa ekki leitt
mótmælin í Túnis, Egyptalandi og víðar,
síður en svo. Undirrót mótmælanna er bágborið efnahagsástand, hátt matvælaverð og
óánægja með spillingu, ekki krafa harðlínumanna um meiri völd.
Það hefur ekki stoppað öflug samtök harðlínumanna í Egyptalandi frá því að reyna að
nýta sér ástandið. Hið bannaða Bræðralag
múslima hefur beitt sér í mótmælunum gegn
Mubarak forseta, sem hefur haldið samtökunum niðri með hörku síðustu áratugi.
Magnús bendir þó á að harðlínumenn njóti
stuðnings um fimmtungs egypsku þjóðarinnar, og því varla við því að búast að til verði
nýtt klerkaveldi á borð við Íran í landinu.
Aðstæður séu raunar allt aðrar en í byltingunni í Íran.

Friðarferlið í uppnámi
Leiðtogar á Vesturlöndunum hafa helst af öllu
viljað stöðugleika í Mið-Austurlöndum, hvort

sem sá stöðugleiki fylgir valdatíð harðsvíraðs einræðisherra eða ekki. Það á við um tvö
helstu bandalagsríki Bandaríkjanna í þessum heimshluta, Egyptaland og Sádi-Arabíu.
Í báðum ríkjum hafa öflugir einræðisherrar stýrt með harðri hendi án þess að bandamenn þeirra í vestri hafi gert við það athugasemdir.
Endalok Mubaraks gætu haft alvarlegar afleiðingar fyrir friðarferlið sem hefur
verið í gangi í Mið-Austurlöndum. Egyptaland var fyrsta arabalandið sem undirritaði
friðarsamkomulag við Ísrael. Falli stjórnin
þar gæti það aukið enn á einangrun Ísraels
og gert samkomulag við palestínsk stjórnvöld
enn ólíklegra.
Almenningur í Egyptalandi er síður en svo
vinveittur Ísrael, og þó að friður hafi ríkt
milli landanna undanfarna áratugi hefur það
verið kaldur friður, segir Magnús. Það þýðir
væntanlega að endurskoða þurfi samskipti
Egyptalands og Ísraels komist nýr lýðræðislega kjörinn meirihluti til valda í Egyptalandi.
Mubarak var einnig einn staðfastasti
bandamaður Vesturlandanna í þessum heimshluta. Það skýrir milljónir Bandaríkjadala
sem runnið hafa til landsins frá Bandaríkjunum undir formerkjum þróunaraðstoðar
á hverju ári undanfarin ár og áratugi. Það

Vaxandi þrýstingur á Mubarak
Mubarak virðist staðráðinn í að gefa sig
ekki, þótt hann hafi raunar sagt í viðtali við
ABC-fréttastofuna að hann sé orðinn leiður
á starfinu. Hann hefur lofað landsmönnum
að hvorki hann né sonur hans muni bjóða sig
fram í kosningum sem fyrirhugaðar eru í
september. Hann hefur einnig lofað umbótum í landinu. Þessi loforð hafa ekki dugað
mótmælendum, sem vilja Mubarak frá völdum strax.
Það er ólíku saman að jafna þegar staða
forseta Egyptalands og forseta Túnis er
borin saman. Egyptaland er í reynd lögregluríki. Forsetinn stýrir afar öflugu lögregluliði, harðsnúinni leyniþjónustu og vel vopnum búnum herafla. Takist Mubarak að halda
her og lögreglu undir sinni stjórn getur hann
reynt að bíða af sér mótmælin eða stilla til
friðar með völdum.
Það var því nokkurt áfall fyrir Mubarak
þegar yfirstjórn hersins tilkynnti að herinn
myndi ekki skipta sér af mótmælunum. Herinn er afar vinsæll í landinu og þótti með
þessu gefa til kynna að hann stæði með fólkinu, að einhverju leyti að minnsta kosti. Þó
verður að hafa í huga að innan hersins eru
margir sem hafa fengið stöður, hlunnindi og
fleira úr hendi Mubaraks. Ekki er víst að sú
upplausn sem gæti orðið hrökklist forsetinn
frá völdum hugnist yfirstjórn hersins.
Þrýstingur á Mubarak að víkja strax eykst
dag frá degi. Ekki bara frá mótmælendum
á götum Kaíró og annarra borga landsins,
heldur einnig frá bandamönnum utan landamæranna. Bandarísk stjórnvöld þrýsta nú
mjög á Mubarak að víkja fyrir tímabundinni
stjórn með stuðningi hersins. Hvort þessi
maður sem setið hefur við völd í þrjá áratugi beygir sig undir þær kröfur á eftir að
koma í ljós.
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Darraðardans við Lækjargötu
Á þriðjudag voru tvö
ár liðin frá því að
ríkisstjórn Jóhönnu
Sigurðardóttur tók
við völdum í landinu.
Í aðdraganda stjórnarskiptanna var pólitískt
óveður í lofti og varla
er hægt að tala um að
rofað hafi til. Þvert á
móti; hver lægðin hefur
rekið aðra. Björn Þór
Sigbjörnsson fer yfir
tveggja ára valdatíð
Jóhönnu og ríkisstjórna
hennar.

Ó

öld var í þjóðlífinu
í byrjun árs 2009.
Þremur mánuðum
áður hafði almenningur horft upp á
spilaborgina sem
kallaðist fjármálakerfi hrynja til
grunna og fannst ekkert hafa gerst
síðan. Þolinmæðin gagnvart ráðþrota ríkisstjórn var á þrotum. Fólkið kallaði „vanhæf ríkisstjórn“ og
krafðist kosninga en forystumenn
stjórnarflokkanna hlustuðu ekki.
Þegar Alþingi kom úr jólaleyfi 20.
janúar loguðu eldar á Austurvelli en
innandyra sagði Geir H. Haarde að
aðgerðir úr áætlunum fyrir heimili
og fyrirtæki væru smátt og smátt
að koma til framkvæmda.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sagðist vilja halda samstarfinu áfram en
í flokki hennar kraumaði óánægja.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þá
nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins, bar betra skynbragð á
ástandið en þau þaulreyndu Geir
og Ingibjörg og bauðst til að verja
stjórn Samfylkingarinnar og VG
falli.

Sigmundur skerst í leikinn
Ingibjörg Sólrún gaf í fyrstu lítið
fyrir hugmyndir um nýja ríkisstjórn en Geir sá í hvað stefndi og
lagði til að efnt yrði til kosninga en
stjórnin sæti fram að þeim. Í nokkra
daga mátu þau stöðuna og gerðu
kröfur hvort á annað um nauðsynleg skilyrði fyrir áframhaldandi
samstarfi. Sjálfstæðisflokkurinn
vildi að ríkisútgjöldin yrðu skorin
niður um tugi milljarða til viðbótar við þann mikla niðurskurð sem
ákveðinn var í fjárlögum ársins.
Samfylkingin lagði höfuðáherslu
á að Davíð Oddsson yrði rekinn úr
Seðlabankanum og að stefna skyldi
að umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Að endingu fór svo að upp
úr slitnaði og Samfylkingin og VG
mynduðu stjórn sem Framsóknarflokkurinn hét að verja vantrausti.
Jóhönnu Sigurðardóttur, elsta og
reyndasta þingmanni Samfylkingarinnar, var falin forystan.

Miklar væntingar
Allar aðstæður voru með miklum ólíkindum þegar Jóhanna
varð forsætisráðherra 1. febrúar 2009. Vandamál hvert sem litið
var. Atvinnulífið var stórkostlega
laskað, fjöldagjaldþrot fyrirtækja
blöstu við með tilheyrandi atvinnuleysi og tekjubresti fólks og hrun í
tekjum ríkis og sveitarfélaga var
staðreynd. Við bættust allar erfiðu tilfinningarnar sem brutust út í
fólki vegna ástandsins; kvíði, reiði
og sorg. Væntingarnar sem gerðar voru til ríkisstjórnarinnar voru
miklar.
Ný stjórn, sem mynduð var til að
starfa í tæpa 90 daga, lagði fyrst í
stað ekki sérstaka áherslu á vinstri
pólitík. Hún sagði verkefni sitt fyrst
og fremst að endurreisa efnahagslífið, ráðast í aðgerðir til bjargar
heimilum og atvinnulífi og auka
lýðræðið. Fyrst á dagskrá var þó
að reka Davíð Oddsson úr Seðlabankanum.
Davíð rekinn
Í ríkisstjórninni sátu fjórir ráðherrar úr hvorum stjórnarflokki
og utanþingsráðherrarnir Gylfi
Magnússon og Ragna Árnadóttir.
Var þeim ætlað að veita stjórninni
faglegan blæ enda sérfróð um efnahagsmál annars vegar og málefni er
heyrðu undir dómsmálaráðuneytið hins vegar. Voru áratugir síðan
óflokksbundnir ráðherrar höfðu
setið í ríkisstjórn Íslands.
Stjórnin var varfærin í aðgerðum,
ef frá er talin brottvikning seðlabankastjóranna, Davíðs og hinna
tveggja. Skipaðar voru nefndir um
ýmis málefni, til dæmis Evrópu-
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óhanna Sigurðardóttir var fyrst kjörin á þing
fyrir Alþýðuflokkinn árið 1978 og hefur setið
óslitið síðan eða í 33 ár, lengst þingmanna. Til
gamans má nefna að yngsti núverandi ráðherrann, Katrín Jakobsdóttir, var tveggja ára þegar
þingferill Jóhönnu hófst og Jóhanna hafði setið
í fjögur ár á þingi þegar yngsti núverandi
þingmaðurinn, Ásmundur Einar Daðason,
fæddist.
Jóhanna varð félagsmálaráðherra
1987 og sat í fjórum ríkisstjórnum til
1994, þegar hún sagði af sér og yfirgaf
Alþýðuflokkinn eftir ósætti við formann hans, Jón Baldvin Hannibalsson.
1995 stofnaði Jóhanna Þjóðvaka,
sem varð aðili að Samfylkingunni.
Jóhanna varð félagsmálaráðherra á
ný 2007 og gegndi embætti til febrúar
2009 þegar hún varð forsætisráðherra.
Í ellefu ára ráðherratíð hefur Jóhanna
setið í sjö ríkisstjórnum með fimm samstarfsflokkum og samtals 45 ráðherrum.

mál og stjórnarskrármál, og ráðist í tiltölulega veigalítil verkefni í
samræmi við verkefnaskrána. Ríkisstjórnin var enda fyrst og fremst
mynduð til að skapa ró í samfélaginu og veita nauðsynlega forystu
fram að kosningunum í lok apríl.

Norræn velferðarstjórn
Stjórnarflokkarnir gengu óbundnir
til kosninga, eins og það heitir, en
forystumenn þeirra drógu ekki dul
á þann vilja sinn að halda samstarfinu áfram, fengist til þess nægur
þingstyrkur. Og sú varð raunin,
Samfylkingin bætti við sig tveimur þingmönnum, VG vann kosningasigur og bætti við sig fimm en Sjálfstæðisflokkurinn galt afhroð og
tapaði níu þingsætum.
Ný ríkisstjórn Jóhönnu með fimm
manna þingmeirihluta tók við 10.
maí og valdi Norræna húsið til að
kynna stefnuyfirlýsinguna.
Nú kvað við nýjan tón, varlegheitunum var ekki fyrir að fara,
markmiðið var ekki að stuðla að ró
í samfélaginu. Nýja ríkisstjórnin
skilgreindi sig sem „norræna velferðarstjórn“, hún sagði (eins og
rétt var) að hún væri fyrsta hreina
vinstri stjórnin og hét að starfa í
anda þess. Ný gildi jöfnuðar, félagslegs réttlætis, samhjálpar, sjálfbærrar þróunar, kvenfrelsis, siðbótar og lýðræðis skyldu leidd til
öndvegis. Taka ætti almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni. Í
stuttu máli má segja að ríkisstjórnin hafi ætlað sér – og hún ætlar sér
enn – að umbylta samfélaginu. Færa
það frá hægri til vinstri, frá kapítalisma til kommúnisma, vilja sjálfsagt einhverjir orða það. Og auðvitað slá skjaldborg um heimilin.
Brýnasta verkið tók tvö ár
Þótt fyrri ríkisstjórn Jóhönnu hafi
í orði kveðnu verið mynduð til að
endurreisa efnahagslífið og ráðast
í nauðsynlegar aðgerðir heimilum
og fyrirtækjum til heilla fór það nú
svo að þegar nýja stjórnin tók við
þremur mánuðum síðar voru þau
sömu mál enn forgangsverkefni. En
Davíð var sannarlega kominn út úr
Seðlabankanum.
Reyndin er svo sú að nítján mánuðir liðu þar til loksins var gengið
frá því sem heitir „Víðtækar aðgerðir vegna skulda- og greiðsluvanda
heimilanna“ og enn eru meinbugir á
að þær aðgerðir komist almennilega
til framkvæmda. Örstutt er líka
síðan sambærilegar lausnir fyrir
smá og meðalstór fyrirtæki voru
kynntar. Það tók sem sagt næstum
tvö ár að finna endanlega lausn á
þessum brýnu forgangsmálum sem
Samfylkingin mat Sjálfstæðisflokk-

STÓRT OG SMÁTT Í TÍÐ
RÍKISSTJÓRNARINNAR
2009

➜ 1.2. Ríkisstjórn Jóhönnu
tekur við.
➜ 3.2. Bankastjórar Seðlabankans beðnir um að hætta.
➜ 05.3. Afnám eftirlaunalaga
stjórnmálamanna samþykkt.
➜ 28.3. Jóhanna kjörin formaður Samfylkingarinnar.
➜ 25.4. Alþingiskosningar.
➜ 10.5. Önnur stjórn
Jóhönnu tekur við. Fjórir nýir
ráðherrar setjast í stjórnina,
tveir hætta.
➜ 6.6. Icesave-samningur
kynntur.
➜ 16.7. Alþingi samþykkir að
sækja um aðild ESB.
➜ 1.10. Ögmundur hættir,
Álfheiður tekur sæti hans.
➜ 6.10. Jóhanna biður þjóðina afsökunar á vanrækslu
og andvaraleysi stjórnvalda í
aðdraganda hrunsins.
➜ 29.12. Icesave samþykkt á
Alþingi.
2010

➜ 4.3. Lög um gagnsæi
hlutafélaga og jafnari kynjahlutföll í stjórnum samþykkt.
➜ 16.6. Lög um þjóðaratkvæðagreiðslur samþykkt.
➜ 25.6. Lög um stjórnlagaþing samþykkt.
➜ 28.6. Ný hjúskaparlög
samþykkt.
➜ 2.9. Fjórir ráðherrar út,
Ögmundur og Guðbjartur inn.
➜ 8.9. Þráinn Bertelsson
gengur í VG.
➜ 10.9. Lög um fjármál
flokka og og frambjóðenda
samþykkt.
➜ 27.10. Kosið til stjórnlagaþings.
➜ 8.12. Nýtt Icesave-samkomulag gert.
➜ 16.12. Þrír þingmenn
VG sitja hjá við afgreiðslu
fjárlaga.
2011

➜ 25.1. Hæstiréttur ógildir
kosningu til stjórnlagaþings.

inn ófæran um að ráðast í og varð,
með öðru, til þess að hún sleit við
hann samstarfinu í janúar 2009.

Samvinna og sundrung
Í upphafi forsætisráðherratíðar
sinnar lagði Jóhanna Sigurðardóttir
talsvert upp úr samvinnu við stjórnarandstöðuna. Ákall um samstarf
þingheims alls var að finna framarlega í fyrstu stefnuræðum hennar
en færðist aftar og var loks horfið
úr ræðunni síðastliðið haust.
Í henni sagði Jóhanna hins vegar
að aukin harka innan þings og
átök á milli þings og ríkisstjórnar væru vandamál sem brýnt væri
að finna lausn á. Haustræðan var
flutt nokkrum dögum eftir að
Alþingi samþykkti að ákæra Geir
H. Haarde fyrir landsdómi. Sjálf
var Jóhanna á móti en Samfylkingin skiptist til helminga í atkvæðagreiðslunni.
Niðurstaðan hleypti illu blóði í
þingmenn Sjálfstæðisflokksins og
sumir úr þeirra hópi hétu ævarandi
andspyrnu við Samfylkinguna.
Nefnd að störfum
Eins og áður sagði ætlar ríkisstjórnin sér margháttaðar breytingar á samfélaginu. Ein þeirra er
breytt fiskveiðistjórnun. Taka á
aflaheimildir af útgerðum og endurráðstafa þeim með nýjum hætti.
Þessi fyrirætlan hefur mætt feikilegri andstöðu innan þings og utan.
Frumvarps er að vænta og ekki er
að fullu ljóst hvort stjórnin ætlar
að standa við stóru orðin í stjórnarsáttmálanum.
Breytt skattheimta – sem í sáttmálanum heitir að dreifa byrðunum með sanngirni, jöfnuð og réttlæti að leiðarljósi – hefur að sama
skapi verið gagnrýnd harðlega.
En ríkisstjórnin hefur ekki aðeins
mátt þola gríðarlega mótstöðu
vegna aðgerða sinna eða áforma
heldur líka vegna aðgerðaleysis.
Það á ekki síst við um atvinnumálin
en atvinnuleysi er ennþá stórkostlegt vandamál í samfélaginu og fátt
hefur verið gert til að vinna á því
bug svo nokkru nemi. Reyndar mun
nefnd vera að störfum.
Icesave í höfn
Nokkur af höfuðmálum ríkisstjórnarinnar hafa reynt talsvert á hana
og raunar samfélagið allt. Meðal
fyrstu verka Steingríms J. Sigfússonar í fjármálaráðuneytinu var að
leita leiða til að semja um Icesavemálið við Breta og Hollendinga og
tók hann málið slíkum tökum að
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■ RÁÐHERRARNIR

helst mátti halda að hann sjálfur
bæri ábyrgð á þeim óskapnaði sem
reikningarnir reyndust þegar allt
kom til alls.
Í júní 2009 var „samkomulag um
Icesave-skuldbindingarnar í höfn“
samkvæmt frétt úr ráðuneytinu og
í desember sama ár var, samkvæmt
sömu fréttaveitu, „Icesave-málið
leitt til lykta“. Raunin varð önnur.
Fyrst sagði forsetinn nei og svo
þjóðin og málið er enn til umfjöllunar á vettvangi Alþingis með, að
því er virðist, meiri raunum fyrir
Sjálfstæðisflokkinn en stjórnarflokkana.

Þung byrði
Líkt og Icesave hefur stjórnlagaþingsmálið fært okkur heim sanninn um að þótt þingmeirihluti sé
fyrir máli er ekki þar með sagt að
það komist á legg.
Þótt ráðherrar í ríkisstjórninni
segist ekki bera ábyrgð á því klúðri
sem varð þegar Hæstiréttur ógilti
kosninguna til stjórnlagaþings og
þurfi því hvorki að segja af sér né
biðjast afsökunar er þetta engu að
síður mál stjórnarinnar.
Frá fyrsta degi hefur stjórnlagaþing verið á dagskrá, eins og reyndar Framsóknarflokkurinn krafðist þegar hann bauðst til að verja
90 daga minnihlutastjórnina falli.
Ríkisstjórn Jóhönnu mun þurfa að
bera þann þunga kross sem ógildingin var. Hins vegar kann sá burður að verða léttari ef framhald málsins lukkast bærilega fyrir stjórnina,
stjórnlagaþing verður haldið og tillögur þess um breytingar á stjórnarskránni verða í anda þess sem
Jóhanna getur hugsað sér.
Sjaldgæft afbrigði
Margt er óvenjulegt við ríkisstjórnina sem nú starfar í samanburði við
það sem Íslendingar hafa mátt venjast allra síðustu áratugi. Ber þar
hæst hina innbyggðu stjórnarandstöðu stjórnarinnar, sem er sjaldgæft ríkisstjórnarafbrigði.
Stjórnarandstaða VG hefur birst
skýrt og algjörlega ódulin í þremur
málum. Fyrst þegar fimm þingmenn
flokksins greiddu atkvæði gegn tillögunni um að Ísland sækti um aðild
að ESB. Sú atkvæðaráðstöfun kom
nokkuð á óvart þrátt fyrir að almenn
andstaða í flokknum við aðild væri
kunn. Í stjórnarsáttmálanum segir
að flokkarnir virði ólíkar áherslur
hvors um sig gagnvart aðild. Áður
segir hins vegar að tillaga um aðildarumsókn verði lögð fyrir þingið og
að stuðningur stjórnvalda við samning verði háður ýmsum fyrirvörum.
Höfundar stjórnarsáttmálans reiknuðu sem sagt með samþykki tillögunnar og að viðræðum lyki með
samningi. Þeir bjuggust hins vegar
ekki við að þurfa að stóla á atkvæði
þingmanna utan stjórnarflokkanna
til að fá hana samþykkta.
Ögmundur út
Næst birtist stjórnarandstaða VG
almenningi þegar Ögmundur Jónasson hætti í ríkisstjórninni (var rek-

Sextán alþingismenn hafa gegnt ráðherraembætti í ríkisstjórninni

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra síðan 1.
febrúar 2009.

Steingrímur J.
Sigfússon fjármálaráðherra síðan
1. febrúar 2009 og
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra
1. febrúar 2009 - 10.
maí 2009.

Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra síðan 1. febrúar
2009 og iðnaðarráðherra 1. febrúar 2009
- 10. maí 2009.

Katrín Jakobsdóttir mennta- og
menningarmálaráðherra síðan 1. febrúar
2009.

Árni Páll Árnason
félagsmálaráðherra
10. maí 2009 - 2.
september, efnahagsog viðskiptaráðherra
síðan 2. september
2010.

Jón Bjarnason
sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra
síðan 10. maí 2009.

Katrín Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra
síðan 10. maí 2009.

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra síðan 10. maí
2009.

Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra 1. febrúar 2009
- 1. október 2009
og innanríkisráðherra
síðan 2. september
2010.

Guðbartur Hannesson ráðherra
velferðarmála síðan
2. september 2010.

Kristján Möller
samgönguráðherra
1. febrúar 2009 - 2.
september 2010.

Kolbrún Halldórsdóttir umhverfisráðherra 1. febrúar 2009
- 10. maí 2009.

Álfheiður Ingadóttir heilbrigðisráðherra frá 1. október
2009 - 2. september
2010.

Ástar R. Jóhannesdóttir félagsmálaráðherra 1.febrúar 2009
- 10. maí 2009.

Gylfi Magnússon efnahags- og
viðskiptaráðherra 1.
febrúar 2009 - 2.
september 2010.

Ragna Árnadóttir
dómsmálaráðherra
1. febrúar 2009 - 2.
september 2010.

■ SKOÐANAKANNANIR FRÉTTABLAÐSINS
Fylgi stjórnarflokkanna og stuðningur við stjórnina 22. janúar 2009 - 19.
janúar 2011
60
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inn að eigin sögn) haustið 2009
vegna Icesave. Hann taldi málið
ómögulegt og greiddi atkvæði á
móti. Það gerði líka Lilja Mósesdóttir.
Dramatískasta uppákoman af
þessu tagi var svo hjáseta Lilju,
Atla Gíslasonar og Ásmundar Einars
Daðasonar við afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins í síðastliðnum desember. Hún olli gríðarlegri óánægju í
forystu VG sem og innan Samfylkingarinnar. Skeytin gengu á milli og
blásið var til neyðarfunda. Formleg
sátt hefur ekki tekist en menn reynt
að gleyma eða alla vega hugsa um
eitthvað annað. Og það er svo sem
um nóg að hugsa.

Lætin vegna Magma
Í ofangreindum málum hefur ágreiningurinn verið bundinn við VG. En
stjórnarflokkana greinir líka á um
sum mál. Þar fer mest fyrir Magmamálinu og eins og á við um svo margt
annað er það ekki úr sögunni.
Þegar spurðist að kanadískur maður hefði eignast HS Orku í
gegnum sænskt skúffufélag ætlaði allt um koll að keyra í VG. Þingflokksformaðurinn Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir sagði að ríkisstjórnin skyldi vinda ofan af viðskiptunum eða hafa verra af. Stuðningur
hennar við stjórnina væri í húfi.
Og hún var ekki ein um þetta, Þuríður Backman tók til dæmis í sama
streng. Ríkisstjórnin brást við með
því að skipa nefnd, svo aðra og gott
ef ekki þá þriðju. Og þótt stjórnarforingjarnir hafi um daginn sungið með Björk og hinum sem krefjast
þjóðnýtingar á HS Orku er málið
nú þannig statt að reyna á eins og
tvennt eða þrennt áður en til eignarnáms kann að koma.
Veikur grunnur
ESB-málið, sem er Samfylkingunni
mikið hjartans mál, er ein erfiðasta
glíman sem íslensk stjórnmál hafa
tekið í langan tíma. Hún hófst fyrir
alvöru sumarið 2009 þegar aðildarumsóknin var samþykkt og stendur
næstu tvö ár að minnsta kosti.
Naumur meirihluti var fyrir málinu
í þinginu og fimm stjórnarþingmenn
voru á móti. Einn þeirra, Ásmundur Einar, er formaður Nei-hreyfingarinnar. Sá ráðherra sem fer með
viðkvæmustu samningsefnin; sjávarútvegs- og landbúnaðarmál, Jón
Bjarnason, er eindreginn andstæðingur aðildar.
Öflug hagsmunasamtök, svo sem
LÍÚ og Bændasamtökin, leggjast
gegn aðild. Fólk beggja vegna víglínunnar er fyrir löngu komið ofan í
skotgrafirnar og mundar þar penna
sína. Líklega hefur engin ríkisstjórn
þjóðar í aðildarviðræðum við ESB
mætt til þeirra á jafn veikum grunni
og sú íslenska. En Össur Skarphéðinsson lætur ekki deigan síga og
spyr að leikslokum.
Góð þróun efnahagsmála
Það má ekki vera bara leiðinlegur
í afmælum. Og engin ástæða til
þegar farið er yfir ástand og árangur á tveggja ára forsætisráðherratíð
Jóhönnu Sigurðardóttur.
Mikilvægustu mál hverrar þjóð-

ar eru efnahags- og ríkisfjármál.
Á þeim grundvallast flest annað.
Verðbólga og vextir eru nú á góðu
róli, gengið hefur styrkst, viðskiptin
við útlönd eru í góðum plús og halli
ríkissjóðs fer minnkandi. Á tímum
gríðarlegs samdráttar í ríkistekjum
hefur stjórnin einsett sér að standa
vörð um velferðarkerfið. Staðan
mætti vissulega vera miklu betri en
hún gæti hæglega verið miklu verri.
Það er jú úr miklu minna að spila en
áður.

Góðu hljóðu málin
Stjórnmál eru ekki bara stóru málin
sem komast á forsíðurnar. Þau snúast líka um málaflokka sem ekki er
talað um með upphrópunum í þinginu eða þykja þess verðir að málsvörum andstæðra sjónarmiða sé
att saman í Kastljósinu.
Í samstarfsyfirlýsingu Samfylkingarinnar og VG eru mörg mál af
því taginu. Til dæmis á að endurmóta námskrá fyrir öll skólastig,
meðal annars með það að markmiði
að efla skapandi og gagnrýna hugsun og efla lýðræðisvitund. Það á að
móta menningarstefnu til framtíðar. Það á að móta sóknaráætlun til
eflingar atvinnulífi og lífsgæðum til
framtíðar. Ráðast á í markaðssókn
erlendis á sviði lista, menningar,
hönnunar og hugvitsgreina. Leggja
áherslu á endurvinnslu og endurnýtingu. Kortleggja og auka menntun
og fræðslu í sjávarútvegi. Það á að
styrkja stöðu náttúruverndar innan
stjórnarráðsins. Það á að tryggja
vernd líffræðilegrar fjölbreytni
vistkerfa. Það á að tryggja að erfðabreytt matvæli séu merkt. Það á að
móta heildstæða orkustefnu sem
miði að því að endurnýjanlegir orkugjafar leysi innflutta orku af hólmi.
Það á að gera áætlun um orkusparnað. Svona svo eitthvað sé nefnt.
Það á líka að útrýma kynbundnum launamun og kynbundnu
ofbeldi. Þessi mál eru mislangt á
veg komin.
Vinalaus
Ríkisstjórnir Jóhönnu Sigurðardóttur hafa starfað við erfiðustu aðstæður sem ríkt hafa í landinu í áratugi.
Allt þjóðlífið hefur borið þess merki.
Þess vegna hefur margt verið öðruvísi en venjulega. Ríkisstjórnin á
sér til dæmis fáa ef nokkra vini.
Atvinnurekendur og launþegahreyfingarnar eru utanveltu. Þessi batterí
sem svo lengi gátu beðið um tilteknar aðgerðir án þess að þurfa að berja
í borð. Hvorugur aðilinn gengur nú
óboðinn inn í Stjórnarráðshúsið við
Lækjargötu.
Skorið hefur verið á beinu símalínurnar til leiðtoga annarra ríkja.
Ríkisstjórnin getur ekki reitt sig á
greiða í útlöndum.
Það sem skrifað er um ríkisstjórnina í blöð eða á bloggi er fæst henni í
vil. Þeir sem hringja í útvarpið lýsa
flestir frati á ráðherrana og stjórnmálamennina almennt.
En þátttaka í pólitík er val og
Jóhanna og þau hin eru þarna af
fúsum og frjálsum vilja. Og eins og
strákarnir okkar eru þau að reyna
að gera sitt besta.
Öðru verður ekki trúað.
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Gamla herraþjóðin heillar
Norðurlöndin, og sér í lagi gamla nýlenduveldið Danmörk, eru þátttakendum í skoðanakönnun Fréttablaðsins efst í huga þegar
þeir eru inntir eftir því hvaða landi þeir kysu helst að búa í að Íslandi undanskildu. Kjartan Guðmundsson rýndi í niðurstöðurnar
og bar málið undir þá Stefán Ólafsson félagsfræðiprófessor og Frey Ævarsson, sem búið hefur í Kaupmannahöfn í fimm ár.

S

amband og samskipti
milli Íslands og Danmerkur eru aldagömul
og svo virðist sem
gamla herraþjóðin skipi
enn stóran sess í hjörtum margra Íslendinga, en flestir þátttakenda í skoðanakönnun
Fréttablaðsins segjast helst myndu
kjósa að búa þar ef þeir þyrftu að
velja sér dvalarstað utan Íslands.
Þá er ljóst að margir Íslendingar telja Norðurlöndin henta sér
vel því Noregur og Svíþjóð koma
á hæla Danmerkur í könnuninni í
öðru og þriðja sæti, og eru þessi
þrjú lönd þau einu sem yfir tíu prósent aðspurðra nefna til sögunnar
í þessu sambandi.
Bandaríkin, eða „vinir okkar í
vestrinu“, eins og Þórarinn Eldjárn kvað í Segulstöðvarblúsnum
fyrir margt löngu, eru í fjórða
sæti í könnuninni á meðan fimmtu
flestir nefna valkostinn „Ekkert“,
sem ætti að gefa til kynna að þau
6,9 prósent sem það gera séu það
ánægð með lífið og tilveruna að
þau geti hreinlega ekki hugsað sér
að búa annars staðar en á Íslandi.
Þó er greinilegur munur á þeim
yngri og eldri í þessu sambandi;
12,3 prósent þeirra sem segjast
hvergi annars staðar vilja búa eru
fimmtíu ára eða eldri, en einungis 3,4 prósent þeirra á aldrinum
18 til 49 ára. Þá virðast þeir sem
yngri eru áfjáðari í að flytjast til
Danmerkur, en þeir eldri heldur til Noregs. Sáralítill munur er
á niðurstöðum könnunarinnar sé
þeim skipt eftir kyni.
Í tölum yfir búferlaflutninga á
síðasta ári frá Hagstofunni kemur
fram að flestir allra fluttu til Noregs, eða alls 1.539 talsins, á meðan
1.469 fóru til Póllands og 1.145 til
Danmerkur. Alls settu 727 stefnuna á Svíþjóð og 393 fóru til
Bandaríkjanna.

Norðurlöndin efst á blaði
„Þessar niðurstöður eru að miklu
leyti í samræmi við fyrri kannanir
sem hér hafa verið gerðar. Norðurlöndin hafa lengi verið efst á blaði
sem áfangastaður fyrri Íslendinga sem hugsa sér til brottflutnings og reynslan sú sama, að flest-

Í HVAÐA LANDI ÖÐRU EN ÍSLANDI MYNDIR ÞÚ HELST VILJA BÚA?
6,9% sögðust hvergi annars staðar vilja búa
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ir hafa flutt til Norðurlandanna,“
segir Stefán Ólafsson, prófessor
í félagsfræði við Háskóla Íslands
(HÍ), sem meðal annars hefur
kynnt sér búferlaflutninga Íslendinga ítarlega.
Stefán segir niðurstöður könnunar Fréttablaðsins einnig í góðu
samræmi við viðhorfakönnun
sem HÍ stóð fyrir vorið 2009, þar
sem þátttakendur voru spurðir
um áherslur sem þeir vildu sjá í
skipan þjóðfélagsins og hvort þeir
myndu heldur kjósa að sækja fyrirmyndir fyrir Ísland framtíðarinnar hjá hinum Norðurlandaþjóðunum eða Bandaríkjunum. „Í þeirri
könnun völdu yfir níutíu prósent
þátttakenda Norðurlöndin sem

ÍSLAND

Íbúar ......................................................................... 5.558.000
Atvinnuleysi ....................................................................... 8%
Meðalhiti í Kaupmannahöfn:
febrúar ....................................................................0 gráður
júlí .......................................................................... 16 gráður
Ævilíkur: .......................................................................... 78 ár
Hver kona eignast að meðaltali ...................1,80 börn
Löglegur áfengiskaupaaldur:
í verslunum ................................................................16 ára
á börum.......................................................................18 ára

æskilega fyrirmynd en mjög lítill hluti setti Bandaríkin efst á
blað, þótt Íslendingar séu almennt
fremur hlynntir Bandaríkjunum.
Sú könnun var væntanlega undir
áhrifum af reynslunni af hruninu
og líklega töldu margir að það sem
efst var á baugi hér fyrir hrun hafi
verið róttæk útgáfa af amerískum
kapítalisma.“

Danir líkastir okkur
Hann segir Íslendinga virðast
átta sig á því að Norðurlöndin séu
mjög farsæl og manneskjuvæn, ef
marka má niðurstöður kannana.
„Það er kannski helst að fólki finnist Norðurlöndin ekki vera nægilega spennandi, og Bandaríkin

Íbúar ............................................................................. 318.000
Atvinnuleysi .................................................................... 7,4%
Meðalhiti í Reykjavík:
febrúar .....................................................................0 gráður
júlí ........................................................................... 11 gráður
Ævilíkur ............................................................................. 79 ár
Hver kona eignast að meðaltali ...................2,05 börn
Löglegur áfengiskaupaaldur ...............................20 ára

freista mögulega meira varðandi
þá hlið mála, en sú skoðun ristir
þó ekki dýpra en þetta. Ætli Danmörk sé ekki líka skemmtilegust af Norðurlandaþjóðunum og
kannski líkust okkur. Danir eru
mestu einstaklingshyggjumennirnir og það erum við líka.“
Stefán segir Danmörku lengi
hafa sogað til sín marga Íslendinga, þrátt fyrir að á köflum hafi
verið mun meira um atvinnutækifæri í öðrum löndum, til dæmis
í Svíþjóð. „Gömlu sögubækurnar í skólunum, sem fjölluðu um
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga,
töluðu Dani dálítið niður en það
megnaði þó aldrei að vekja upp
mikinn fjandskap í þeirra garð.

Og svo hefur þetta bara batnað
síðan. Sagnfræðingar hafa komist að þeirri niðurstöðu að Danir
hafi, þrátt fyrir allt, verið ansi
gott nýlenduveldi og Íslendingum
alls ekki slæm herraþjóð. Ég held
að Íslendingar séu mjög nærri
Dönum og böndin eru traust,“
segir Stefán.
Hringt var í 800 manns miðvikudaginn 19. janúar. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust
jafnt eftir kyni og hlutfallslega
eftir búsetu og aldri. Spurt var: Í
hvaða landi öðru en Íslandi myndir þú helst vilja búa? Alls tóku 83,4
prósent þeirra sem hringt var í
afstöðu til spurningarinnar.

Veit ekki hvort ég flyt aftur heim
Freyr Ævarsson býr í Kaupmannahöfn ásamt danskri unnustu sinni og tveimur börnum.

F

reyr Ævarsson flutti til Kaupmannahafnar árið 2006.
Fyrstu tvö árin starfaði hann á
Laundromat Café, sem er í eigu
Friðriks Weisshappel, en hóf svo
meistaranám í aðfangastýringu,
eða Supply chain management,
í Copenhagen Business School
(CBS), sem hann lauk nú í nóvember. Um þessar mundir er Freyr
í atvinnuleit og býr í leiguíbúð á
Amager ásamt Kirsten, danskri
unnustu sinni, og tveimur börnum
þeirra, Sólveigu, tveggja og hálfs
árs og Aski sem er tíu mánaða.
Aðspurður lætur Freyr vel af
dvölinni í Danmörku og segir
þægindi einkenna Kaupmannahöfn. „Íslendingar hafa greiðan
aðgang að félagslega batteríinu og
skólagangan er ókeypis, sem léttir námsfólki óneitanlega lífið. Ég
vann í tvö ár áður en ég fór í nám
og öðlaðist því rétt á styrk frá
SU, danska námslánakerfinu, svo
þetta hefur gengið nokkuð vandræðalaust fyrir sig,“ segir Freyr.
Þegar hann flutti til Danmerkur
frá Íslandi hafði Freyr í huga að
dvelja þar í fimm ár hið minnsta
og klára meistaranámið, en nú
segist hann ekki vita hvort og
þá hvenær hann flytji heim til
Íslands aftur. Spurður hvort
kreppan leiki þar hlutverk segir
hann hana gera það óbeint.
„Kreppan á Íslandi snerti mig í
raun sáralítið fjárhagslega séð, en

FÓTBOLTAUNNENDUR Freyr ásamt synin-

um Aski, sem er tíu mánaða gamall.

hún minnkar þó líkurnar á því að
við flytjum til Íslands vegna þess
að atvinnuhorfurnar eru fremur
slæmar þar. Ef ég fengi vinnu á
Íslandi myndum við að sjálfsögðu
íhuga að flytja, en þá þyrfti Kirsten líka að fá vinnu þar,“ segir
Freyr, en Kirsten er ljósmyndari
að mennt og byrjar í meistaranámi í blaðamennsku nú í febrúar,
að loknu fæðingarorlofi.
Hann bætir við að atvinnumöguleikarnir hafi verið fremur
slæmir í Danmörku að undanförnu en nú virðist sem eitthvað
sé að rætast úr þeim málum.

„Það er alltaf dálítið erfitt fyrir
nýútskrifaða að fá vinnu en eftir
einn mánuð hefur maður rétt á
atvinnuleysisbótum, og einnig
standa manni til boða ýmis konar
námskeið þar sem hægt er að
mennta sig frekar, búa sig undir
atvinnuviðtöl, læra framkomu og
fleira í þeim dúr. Það er ýmislegt gert fyrir fólk á meðan það er
atvinnulaust,“ segir hann og bætir
við að allt gangi snurðulaust varðandi börnin tvö í Kaupmannahöfn.
„Hér er auðvitað nokkur skortur á leikskólaplássi eins og víðast hvar annars staðar en okkur
hefur gengið mjög vel. Flest börn
fá leikskólapláss á aldrinum tíu
til tólf mánaða og við erum mjög
ánægð með leikskólana.“
Hann nefnir samgöngur sem
einn helsta kostinn við að búa í
borginni við sundið, því auðvelt
sé að komast allra sinna leiða með
strætó eða á hjóli.
Hann ber Dönum í meginatriðum vel söguna. „Það eru smámunir eins og þjónustan í verslunum og kaffihúsum, sem er léleg,“
segir hann. „Danir búa ekki yfir
mikilli þjónustulund. Það sést
til dæmis í stóru búðunum niðri
í bæ, eins og Illum og Magasin
Du Nord, þar vinna nánast bara
Svíar. Þeir virðast skilja samhengið milli góðrar frammistöðu í
starfi og launa betur en Danirnir,
sem eru svolítið sjálfhverfir.“

STRIKIÐ Reiðhjól í þúsundatali eru eitt helsta einkenni borgarinnar við sundið.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

YFIR 10.000
EINSTAKLINGAR

Aftur rukkað inn

hafa nýtt sér legugreininguna frá
okkur og fengið rúm sérsniðið
að þeirra þörfum. Komdu og
prófaðu og við gerum þér tilboð
í heilsurúm sem hentar þér!

Búist er við fækkun gesta
á Listasafni Reykjavíkur á
þessu ári miðað við í fyrra.
SÍÐA 2

menning
febrúar 2011

Sýning sýninganna
Framlag Íslands á Feneyjatvíæringnum er í
brennidepli á sýningu á Kjarvalsstöðum. SÍÐA 6
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SAMFÉLAGIÐ ER SJALDAN

SÝNT ÓSTÍLISERAÐ

Haukur Már Helgason, heimspekingur og rithöfundur,
er langt kominn með heimildarmynd um mál níumenninga svonefndu, sem ákærðir eru fyrir árás á Alþingi.
Myndin fjallar ekki síður um þá hlið samfélagsins sem
sjaldan er sýnd. „Myndin af líﬁ okkar hérna er frekar
sjaldgæf.“
FRAMHALD Á SÍÐU 4
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Þóra Einarsdóttir
syngur í Garðabæ
Þóra Einarsdóttir sópran er í aðalhlutverki á fyrstu tónleikum menningar- og safnanefndar Garðabæjar á þessu ári. Hún kemur fram
ásamt Gerrit Schuil píanóleikara sem einnig er listrænn stjórnandi tónleikaraðarinnar sem hófst síðastliðið haust. Á efnisskránni eru verk eftir Gabriel Fauré, Jón
Ásgeirsson, Tsjaíkovskí, Nikolaí RimskíKorsakov og Rakhmaninov.
Þóra Einarsdóttir er ein fremsta sópransöngkona Íslands. Hér heima er skemmst
að minnast frammistöðu hennar í hlutverki Gildu í Rigoletto sem hún hlaut mikið
lof gagnrýnenda fyrir. Fyrir utan óperusöng hefur Þóra alla tíð lagt mikla rækt við
ljóðasöng. Á undangengnum tuttugu árum
hefur hún ávallt leitast við að takast á við
ný viðfangsefni og spannar nú verkefnalisti
hennar á sviði ljóðasöngs ógrynni ljóða á
Þóra Einarsdóttir.
fjölda tungumála. Gerrit Schuil hefur haldið fjölda tónleika hér á landi síðan hann settist hér að í upphafi tíunda
áratugarins.
Tónleikarnir eru haldnir á morgun og hefjast klukkan 16. Þeir fara
fram í safnaðarheimili Vídalínskirkju í Garðabæ.
Gestir á sýningunni Án áfangastaðar í Hafnarhúsinu í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Búast verður við

FÆKKUN SAFNGESTA
Búist er við 40 prósenta fækkun gesta á stofnanir sem tilheyra Listasafni Reykjavíkur í ár miðað við í fyrra eftir að aðgangseyrir var tekinn upp aftur. Fyrir þá sem
fara oftar en fjórum sinnum á ári á safn borgar sig að kaupa Menningarkort.
SÖFN: SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR
Uppfærslan á Ofviðrinu hefur vakið athygli í Litháen, föðurlandi leikstjórans Oskaras
Koršunovas.

Ofviðrið blæs út
Borgarleikhúsinu hefur verið boðið að sýna Ofviðrið í Þjóðleikhúsi
Litháens á alþjóðlegri leiklistarhátíð í Vilníus í september næstkomandi.
Þjóðleikhús Litháens er stærsta leikhús landsins. Leikstjóri Ofviðrisins, Oskaras Koršunovas, er Lithái en á dögunum fékk sýningin
góða dóma í Lietuvos rytas, stærsta dagblaði Litháens.
„Við erum afar þakklát og upp með okkur yfir þessu boði, sem er
mikil viðurkenning fyrir sýninguna og leikhúsið okkar,“ segir Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri Borgarleikhússins.
„Sýningin er stór og viðamikil í sniðum en vonandi tekst okkur
þrátt fyrir það að koma ferðinni inn í dagskrá leikhússins næsta haust
og þekkjast þetta góða boð.“
Ofviðrið verður einnig á aðaldagskrá alþjóðlegu leiklistarhátíðarinnar Sirenos á vegum Borgarleikhússins í Vilníus. Þar eru sýnd
þau litháísku verk sem skarað hafa fram úr á leikárinu auk örfárra
erlendra sýninga sem þykja sæta tíðindum.

menning kemur út mánaðarlega með laugardagsblaði Fréttablaðsins. Ritstjórn:
Bergsteinn Sigurðsson Hönnun: Kristín Agnarsdóttir Forsíðumynd: Valgarður Gíslason
Auglýsingar: Bjarni Þór Sigurðsson bjarnithor@365.is

V

ið gerum ráð fyrir
því að gestum á Listasafn Reykjavíkur muni
fækka eftir að tekið
verður að innheimta
aðgangseyri, en við vonumst jafnframt til að Menningarkortið komi
til móts við þá sem vilja geta labbað inn og skoðað sýningar safnanna reglulega án þess að greiða
aðgangseyri í hvert einasta skipti,“
segir Soffía Karlsdóttir, kynningarstjóri Listasafns Reykjavíkur.
Áætlanir Reykjavíkurborgar gera
raunar ráð fyrir að gestum safnsins fækki um 40 prósent miðað við
árið í fyrra. Þá komu 235.000 gestir í þau þrjú söfn sem heyra undir
Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsið, Kjarvalsstaði og Ásmundarsafn en búist er við 140.000 gestum í ár.
Ákvörðunin um að hafa ókeypis
inn á söfnin var tekin 2007 og tók
gildi 2008. Gestum fjölgaði strax,
árið 2008 sóttu ríflega 180 þúsund gestir safnið og 220 þúsund

ári síðar. Árið 2007 voru þeir hins
vegar um 130 þúsund, í námunda
við það sem búist er við í ár.
Soffía segir að á sínum tíma hafi
alltaf verið rætt um að aðgangurinn yrði gefinn frjáls tímabundið.
„Það var góðæri og uppsveifla og
bæði borgin og safnið treystu sér
til þess að verða af tekjunum. Nú
er önnur tíð og við verðum aftur
að krefja fólk um aðgangseyri,“
segir Soffía sem vonast til að fólk
taki breytingunum vel. „Þess má
geta að útlendingar verða alltaf
hissa þegar þeir komast að því
að það kostar ekkert inn á söfnin,
þeir vilja mjög gjarnan leggja sitt
af mörkunum og greiða aðgangseyri,“ segir Soffía.
Til að koma til móts við gesti
sem fara reglulega á söfn hefur
Reykjavíkurborg búið til sérstakt
Menningarkort, en það gildir inn
á áðurnefnd söfn auk Minjasafns
Reykjavíkur sem eru Árbæjarsafn
og Landnámssýningin. Handhafar þess fá auk þess bókasafnskort

fyrir Borgarbókasafnið. Kortið kostar 5.000 krónur og gildir
í ár, en í febrúar fást tvö á verði
eins. Þeir sem eiga bókasafnsskírteini keypt í nóvember eða síðar fá
einnig 1.000 króna afslátt af kortinu.
Framvegis kostar 1.000 krónur
inn á söfnin sem um ræðir þannig
að fjárfesting í kortinu borgar sig
fyrir þá sem fara fimm sinnum
eða oftar á þessi söfn á ári. Fyrir
þá sem nota bókasöfnin er nóg að
fara þrisvar á ári í söfn Reykjavíkur til að kortaeignin borgi
sig.
Einnig er hægt að kaupa Menningarkort einungis á Listasafn
Reykjavíkur á 3.000 krónur og á
Minjasafn Reykjavíkur á 2.000
krónur. Margir hafa vanið komur
sínar á kaffiteríur listasafnanna.
Soffía segir að enginn aðgangseyrir verði rukkaður inn fyrir kaffistofugestina. „Og svo er ókeypis
fyrir átján ára og yngri á söfnin
og eldri borgara sömuleiðis.“

HAKAÐU VIÐ RÉTTA SVARIÐ:

HETJA
SKÚRKUR

CHELSEA – LIVERPOOL
Á MORGUN KL. 15:30
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT 2 INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

-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
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FRAMHALD AF FORSÍÐU
Haukur Már Helgason segir slaginn hafa einungis snúist
um að vekja athygli á staðreyndum, gera málið sýnilegt.
Og þannig hefur viðhorfið breyst, viðhorf sem í upphafi
einkenndist af bláköldum fordómum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í

fyrsta lagi er málið merkilegt,“ segir Haukur Már
Helgason, spurður hvers
vegna hann hafi ráðist í að
gera heimildarmynd um mál
níumenningana sem ákærðir eru
fyrir árás á Alþingi. Þetta er mjög
sögulegt mál sem hefur skírskotanir sem ná miklu víðar en til okkar
tíma. Það speglar atburðina rétt
fyrir komu hersins, 1949, þegar
mál var höfðað gegn mótmælendum á grunni sömu laga. Þetta eru
tveir tímapunktar sem marka upphaf og endi tímabils sem er fyrsta
söguskeið lýðveldisins Íslands.
Herinn er kannski miklu mikilvægari í þessu samhengi en við
höfum gefið gaum að, bæði efnahagslega og vegna tengslanna við
Bandaríkin. Tveimur árum fyrir
komu hersins eru fjöldamótmæli
þar sem beitt er táragasi og fólk er
ákært fyrir árás á Alþingi. Í 60 ár
gerist ekkert viðlíka, engin fjöldamótmæli eða átök milli almennings
og ríkis af svipaðri stærðargráðu.
Tveimur árum eftir að herinn fer,
þá hrynur hins vegar landið. Fyrsta
virka dag eftir að Bandaríkin láta
vita að þau ætla ekki að hjálpa
Íslandi, fellur fyrsti bankinn og
fjöldamótmæli brjótast út. Í kjölfarið er höfðað mál á sömu forsendum
og þá, gegn fólki sem, eins og einhver skrifaði á dögunum, kannski
vann sér það helst til saka að hafa
hugsað og lesið sig lengra í því sem
var að gerast en almenningur hafði
gert á þeim tíma. Það er merkilegur
tímapunktur til að negla og heimild
til að varðveita.
Í öðru lagi er ég í þeirri stöðu,
hafandi lesið að einhverju leyti
sömu bækur og sumir níumenninganna og tekið þátt í hliðstæðri baráttu, að njóta ekki aðeins ákveðins
trausts þeirra heldur hafa aðgang
að orðaforða og hugsunum til að
vera fær um að taka viðtal við þau.
Þá meina ég um gagnrýni þeirra en
ekki einkalíf eða „mennsku hliðina“. Þetta viðfangsefni er þannig
séð sérsniðið fyrir mig. Ef ég myndi
ekki gera þessa mynd sýndist mér
ólíklegt að nokkur annar gerði
það.“

Ómynduð borg
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI HALLDÓR
BALDURSSON

m.visir.is

Fáðu Vísi í símann
og iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið
óvænta vinninga í hverri viku.

Meiri Vísir.

Haukur Már nam kvikmyndagerð
í Prag á sínum tíma. Eftir að hafa
gert nokkrar, að eigin sögn, misgóðar stuttmyndir lagði hann kvikmyndagerð á hilluna í nokkur ár og
helgaði sig ritstörfum. Í kringum
hrun hóf Haukur útgáfu vefmiðilsins Nei og fór samtímis að taka ljósmyndir.
„Það sem blasti við var ósýnd,
ómynduð borg,“ segir hann. „Allt
í einu rann upp fyrir mér að raunveruleiki þessa samfélags hafði ekki
birst óstíliseraður í kannski 20 ár.
Menn hafa verið svo uppteknir af,

ef ekki landkynningu þá markaðsvæðingu á einhverju; að gljáfægja
raunveruleikann - jafnvel með realískum trixum, eins og 66° Norður
gerir í sínum auglýsingum. Það er
hægt að gera hrörleikann svaka
sjarmerandi. En að sýna veruleikann sem blasir við okkur frá degi
til dags er varla gert. Myndin af lífi
okkar hérna er frekar sjaldgæf.“
Það hafi meðal annars ráðið því
að hann ákvað að gera mynd um
málið frekar en að skrifa bók.
„Auðvitað væri hægt að skrifa
áhugaverða bók um þessi málaferli. En myndin fjallar ekki um
málaferlin ein og sér. Hún fjallar
um þetta fólk sem gagnrýnar, hugsandi og innbyrðis ólíkar persónur.
Og um leið reynir hún að birta það
land sem þau eru að gagnrýna.“
Eitt af einkennum þessa samfélags segir Haukur vera að útmála
þá sem andæfa sem jaðarhópa.
„Þegar málið er fyrst tekið til
umfjöllunar í fjölmiðlum og á bloggsíðum er þessi hópur til dæmis fullkomlega jaðraður, ekki bara sem
kynlegir kvistir heldur glæpalýð-

Ég held að þetta geti verið vísir að
ákveðnu pólitísku þroskaskrefi; að
stökkva síður á að trúa fyrstu frásögn fréttamiðla af því sem gerist.
Þetta er dálítið dómaglatt samfélag
sem langar oft að loka málum jafn
hratt og þau koma fram og er náttúrulega að ganga í gegnum svakalega stórt ferli akkúrat núna – vonandi í átt að pólitískum þroska.“
En er þetta endilega til marks
um þroskað samræðusamfélag,
frekar en að níumenningarnir eigi
sér ötula stuðningsmenn sem hafi
verið duglegir við að tala málstað
þeirra?
„Í umhverfi jafn lélegra fjölmiðla
og á Íslandi, held ég að margir upplifi það að þeir verði að taka slaginn í einhverjum skilningi. Það er
ekki bara kranablaðamennska sem
er vandinn, heldur hreinlega gagnger illvilji á sumum fjömiðla, sem
beita sér hatrammlega pólitískt
í þágu afla sem ég er ekki hrifinn af og sem ég held að gott fólk
sé almennt ekki hrifið af. Í þessu
umhverfi getur vissulega þurft að
taka slaginn.

Allt í einu rann upp fyrir mér að raunveruleiki þessa samfélags hafði ekki
birst óstíliseraður í kannski 20 ár.
ur. Þar einfaldlega vissi ég betur,
hvað varðaði þessa lyndiseinkunn
sem þeim var gefin. Allt frá því að
fyrst fór að bera á mótmælum hérna
hefur verið leitað leiða til að gera
þau merkingarlaus. Til dæmis með
því að þátttakendur séu „athyglissjúkir krakkabjánar“. Tilfellið er
hins vegar að þau sem ég þekkti þá
úr hópi þessara níu, virtust í fyrsta
lagi betur að sér um það sem var
að gerast en margir og í öðru lagi
hugrakkari, að því leyti að þora að
svara því með einhverjum hætti.
Þess vegna fannst mér að burtséð
frá málaferlunum sem slíkum og
lagatæknilegum atriðum, þá væru
þarna ákveðin tíðindi sem kvikmynd gæti fært fram, með því að
reyna að birta þessar persónur og
hugsun þeirra.“

Skref í átt að pólitískum þroska
Á þeim tíma sem liðinn er síðan níumenningarnir voru kærðir hefur
verið fjallað mjög mikið um þetta
mál og almenningsálitið færst Níumenningunum í hag. Það sætir
ákveðnum tíðindum að mati Hauks
Más.
„Á innan við ári, eftir því sem
það beindist meiri athygli að málinu og fleiri staðreyndir komu í ljós
þá snerist almenningsálitið um 180
gráður. Það virðist heldur ekki vera
neinn pólitískur vilji af hálfu ráðandi afla að fylgja málinu eftir.

Það var virkur hópur í því að
beina athygli að málinu sem er brýn
þörf á í réttlætisbaráttu en ég hef
ekki orðið var við að sá hópur hafi
haft rangt við eða beitt einhverjum
bellibrögðum. Slagurinn hefur einungis snúist um að vekja athygli á
staðreyndum. Gera málið sýnilegt.
Og þannig hefur viðhorfið breyst,
viðhorf sem í upphafi einkenndist
af bláköldum fordómum.“

Mildur sektardómur versta útkoman
Málsmeðferð í máli níumenninganna er lokið og er beðið eftir dómsuppkvaðningu. Haukur Már segir
að miðað við málflutninginn í dómssal hnígi öll rök að sýknu.
„En ég hef áður fylgst með réttarhöldum þar sem mér finnst öll
rök hníga í eina átt en dómur fellur í aðra. Ég held að erfiðasta niðurstaðan fyrir þetta samfélag væri
sú að það félli mildur sektardómur:
ef þau væru dæmd sek og viljanum
til að gera einfalda mótmælaaðgerð
glæpsamlega þannig þóknað, en
ekki með þeim hætti að það kallaði
á sterka andspyrnu. Málið yrði skilið eftir dinglandi í lausu lofti sem
hvorki né. Það væri pólitískt séð
erfiðasta staðan fyrir þetta samfélag sem þarf að geta verið heilla en
svo í þeim skilningi að orð og gjörðir fylgist að. Sýkna væri eini dómurinn sem þetta samfélag gæti staðið stolt á bakvið.“
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Stórtónleikar skólahljómsveita í Reykjavík verða haldnir
í Háskólabíói í dag klukkan 14. Á fimmta hundrað ungra
hljóðfæraleikara koma fram og leika í fjórum
sveitum. Efnisskráin er fjölbreytt og áhugaverð fyrir börn og fullorðna.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447
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Fréttablaðsfólk fór í morgunheimsókn á nokkur rótgróin kaffihús borgarinnar í leit að fastagestum

Taka tryggð við staðinn

Á

Gráa kettinum við Hverfisgötu situr Kristín
Eysteinsdóttir leikstjóri við borð og blaðar
í möppu. „Hér er notaleg stemning og gott
kaffi,“ segir hún og kveðst oft hafa komið á
Gráa köttinn gegnum tíðina og þessa dagana sé hún
þar daglegur gestur. „Ég er að vinna í Þjóðleikhúsinu
eins og er og byrja þar klukkan tíu. Því kem ég hingað
á hverjum morgni núna, fæ mér hressingu og fer yfir
verkefni dagsins áður en ég mæti í vinnuna. Svo lít ég
oft í blöðin líka ef tími gefst til.“
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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

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

M e ira p ró f

6 ZUMBA-tímar á viku
2 fastir tímar + 4 opnir tímar
Byrjendanámskeið
Framhaldsnámskeið
Kennari: Anna Claessen og Marta Gígja,
alþjóðlegir Zumbakennarar

Skráðu
þig strax
í síma
444 5090
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Handklæði
og herðanudd
í pottunum!

LÍFIÐ
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m.visir.is
Fáðu Vísi í símann
og iPad!
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www.nordicaspa.is
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Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem
setja „like“ við Vísi á Facebook
geta unnið óvænta vinninga í
hverri viku.

Meiri Vísir.
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Starbucks er frægasta kaffihúsakeðja heims. Hún rekur um 16.858 kaffihús í
50 löndum en 11 þúsund þeirra eru í Bandaríkjunum, þúsund í Kanada og yfir
700 í Bretlandi. Fyrsta kaffihúsið var opnað í Seattle árið 1971.

Framhald af forsíðu

M

J

okkakaffi á Skólavörðustíg er eitt
þeirra kaffihúsa í miðbænum sem
Guðlaugur Leósson kennari kemur
reglulega á. „Ég byrjaði að venja
komur mínar hingað strax árið 1971. Þá var ekki í
mörg hús að venda ef maður vildi fá sér gott kaffi
eða súkkulaði og Mokka stóð upp úr. Nú hefur
góðum kaffihúsum fjölgað og ég sest inn á þau til
skiptis. Mokka hefur ekkert breyst þótt árin líði.
Það heldur alltaf sínum sjarma.“

óhann Bogi Guðmundsson húsasmíðameistari fer bryggjurúnt á
hverjum morgni og þá er Grandakaffi fastur viðkomustaður.
„Þessi staður er eiginlega orðinn
viss hluti af tilveru minni því
það er komið í vana að setjast hér inn,“
segir Jóhann Bogi. „Ég er óvenju seint
á ferðinni núna því yfirleitt byrja ég
daginn á að fá mér kaffi eða tesopa
hér og lesa blöðin frá A til Ö. Maður
verður að fylgjast með gangi mála í
þjóðfélaginu.“

Dagfinnur Stefánsson, fyrrverandi flugstjóri, og Örn Erlingsson útgerðarmaður.

D
Guðlaugur Leósson kennari.

agfinnur Stefánsson, fyrrverandi flugstjóri, og Örn
Erlingsson útgerðarmaður
eru meðal margra annarra
sem mæta morgun hvern á Kaffivagninum þegar þeir eru á landinu. „Þetta
er góður staður og alltaf gaman að líta
yfir höfnina,“ segir Dagfinnur. „Já, hér
hittum við líka félagana. Það eru oft 10-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

15 manns hér saman við borð að ræða
málin. Það er alltaf nóg að spjalla,“
segir Örn. Þótt tekist sé á um málefnin
skilja borðfélagarnir alltaf sem vinir
að sögn Dagfinns. „Og þótt við förum í
burtu í nokkra mánuði komum við alltaf til baka í sömu umræðuefnin. Það
breytist ekkert og maður missir ekkert
úr. Þetta er voða uppbyggilegt þannig.“

Jóhann Bogi Guðmundsson húsasmíðameistari.
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Kaffigljáðar
karamellur
Kaffi kemur víðar við sögu en nýlagað í kaffibollum, enda uppruni
unaðslegra bragðupplifana sem passa jafnt í matargerð, bakstur og
freistandi sælgætismola eins og hóflega sætar espresso-karamellur.
Kaffi gefur eftirsóknarvert bragð af karamellum og margir muna eftir
kaffikaramellunni í brúna bréfinu í Macintosh-boxunum. Þeir sem
sakna þess að finna kaffikaramellu bráðna á tungunni finna hér huggun
í dýrindis uppskrift sem auðvelt er að gera.
Heimalagaðar karamellur smakkast dásamlega með rjúkandi heitum
kaffibolla, auk þess að vera persónuleg heimaafurð sem pakka má í
sellófan og gefa.
Gott er að strá örlitlu Maldon-salti yfir karamellurnar þar sem salt og
sætt bragð fer einstaklega vel saman.

Kremið í uppskriftinni er ljósara en á
myndinni.

Makalausar
mokkabrúnkur
MOKKABRÚNKUR

ESPRESSO-KARAMELLUR

1 bolli smjör
1 bolli kakó
2 bollar sykur
1 msk. heitt vatn
4 tsk. skyndikaffi
4 egg
2 tsk. vanillukorn
1 bolli hveiti
½ tsk. salt

2½ bolli valhnetur, ristaðar og saxaðar
(eða aðrar hnetur að smekk)
1 bolli rjómi
1 tsk. fínmalaðar espresso-kaffibaunir
½ tsk. salt
1 bolli milt hunang

½ bolli mjúkt smjör
1 tsk. vanillukorn
2 bollar flórsykur
1 ½ msk. mjólk
2-3 tsk. skyndikaffi

Byrjið á að fínmala kaffibaunirnar í
matvinnsluvél. Hitið því næst rjóma,
kaffibaunamulninginn og salt í þykkbotna pönnu, þar til litlar loftbólur
fara að myndast, rétt áður en fer að
krauma. Bætið þá við hunangi og hitið
upp að suðu. Lækkið þá hitann svo
karamellan malli og hrærið í stöðugt
með viðarsleif í 15 til 20 mínútur, eða
þar til karamellan fer að harðna. Takið
þá af hitanum.
Hellið nú karamellunni yfir hneturnar og hrærið saman þar til hnetur eru
þaktar karamellu. Látið karamelluna þykkna í ísskáp í 10 til 15 mínútur áður
en reynt er að móta hana. Hrærið aðeins í henni og notið matskeið til að
skammta mátulegan karamelluskammt á bökunarpappír. Eins má sleppa
hnetum, smyrja kældri karamellu á bökunarpappír og skera í litla bita þegar
hún hefur kólnað vel.

MOKKAKREM

Bræðið smjör. Takið af hellunni
og blandið kakói vel saman við.
Bætið sykri út í smjör- og kakóblöndu og blandið vel. Leysið upp
skyndikaffi í heitu vatni og setjið
út í. Bætið við eggjum, einu og
einu, og hrærið vel saman með
handafli á eftir hverju eggi. Setjið
vanillu, hveiti og salt. Bakið í
skúffukökuformi við 180°C í 25 til
30 mínútur. Kælið kökuna vel áður
en kremið er sett á.
Krem: Hrærið saman smjör og
vanillu. Bætið við flórsykri og
hrærið saman. Blandið uppleystu
skyndikaffi saman við mjólk, setjið
svo út í blönduna og hrærið þar til
kremið er létt og ljóst.

Kopi luwak er eitt dýrasta kaffi heims
enda framleitt í litlu magni. Það er gert úr
kaffibaunum sem hafa verið étnar af
köttum. Þegar baunirnar skila sér eru
þær tíndar, þurrkaðar og ristaðar.
Kopi luwak kom við sögu í myndinni The Bucket List með Jack
Nicholson og Morgan Freeman.
Wikipedia.org

Fjölskylduskemmtun verður haldin í Gamla Kaupfélaginu á Akranesi í dag. Þar ætla Skoppa og Skrítla,
ásamt Ingó veðurguði, að skemmta börnum á
öllum aldri. Skemmtunin hefst klukkan 17.

+EFLAVÅK

Vor í Tallinn
20.-24. apríl

Verð 87.800 kr. á mann

Innifalið: Flug skattar, hótel með morgunmat, rúta
til og frá flugvelli, íslenskur fararstjóri.

Loksins bjóðum við aftur uppá
ferð til hinnar geysivinsælu og
eina af fallegustu borgum Evrópu.

Kastalar, hallir, gamlir markaðir, steini lagðar
þröngar götur, frábær þjónusta, fjörugt
næturlíf, ódýrt að versla og borða. Borgin er
á minjaskrá Unesco og er ein best varðveitta
miðaldarborg Evrópu. Úrval skoðunarferða í
boði innan bogar sem utan.
Trans-Atlantic sérhæfir sig i ferðum til Eistrasaltslanda

Börnin alltaf söm við sig
Á morgun gefst íslenskum börnum einstakt tækifæri til að kynnast alls ólíkri tilveru jafnaldra sinna í
Mývatnssveit fyrir heilli öld á barnaleiðsögn um spennandi ljósmyndasýningu í Þjóðminjasafni Íslands.
„Við hvetjum fullorðna fólkið til
að fá sér kaffisopa meðan börnin skoða sýninguna því það gefur
notalega stemningu, auk þess sem
börn eru virkari sýningargestir
og halda athyglinni betur þegar
mamma og pabbi eru ekki í nánd,“
segir Helga Einarsdóttir safnkennari, sem verður með barnaleiðsögn um sýninguna Ljósmyndari
Mývetninga – Mannlífsljósmyndir
Bárðar Sigurðssonar frá upphafi
20. aldar á Þjóðminjasafni Íslands
á morgun klukkan 14.00.
„Bárður fæddist 1872 að Kálfaborgará í Bárðardal. Hann missti
heilsuna ungur svo starfstími hans
sem ljósmyndara var tiltölulega
stuttur, eða um fimmtán ár, og því
bera myndir hans sterkan svip eins
tímabils. Bárður myndaði aðallega
sveitunga sína í Þingeyjarsýslum,
en enginn ljósmyndari komst jafn
nærri kjarna íslenskrar sveitamenningar og Bárður, og hann varð
fyrstur til að opna okkur einstæða
sýn inn í baðstofur bæja, íslenskt
bændasamfélag og þjóðmenningu við upphaf nýliðinnar aldar,“
segir Helga um sýninguna, sem
var opnuð fyrir viku en stendur til
2. maí.
„Okkur fannst tilvalið að hafa
barnaleiðsögn um sýningu Bárðar
því margar mynda hans eru af
börnum og gefa skemmtilega og

Drengurinn Jónas Jónsson í hnébuxum og treyju með matrósakraga, í prjónuðum
sokkum og skinnskóm á hestbaki framan við bæinn sinn.
MYND/BÁRÐUR SIGURÐSSON

raunsanna mynd af því hvað börn
höfðu fyrir stafni fyrir rúmri öld;
hvernig þau léku sér, unnu með fullorðna fólkinu, klæðaburði þeirra og
híbýlum, en flestar eru myndirnar
frá árunum 1906 til 1910. Þetta er
núlifandi börnum alls horfinn heimur, en auk myndanna er úrval gripa
sem tengjast myndefni Bárðar á
sýningunni,“ segir Helga.
Leiðsögnin tekur um 40 mínútur
og hentar einkar vel börnum frá 5

til 11 ára, þótt börn á öllum aldri
séu innilega velkomin. Eftir leiðsögnina geta fjölskyldur farið
saman í ratleik um sýninguna.
„Myndir Bárðar þykja einstakar
vegna tilgerðarleysis og þær eru
minna uppstilltar en tíðkaðist í
þá daga. Það er líka indælt að sjá
að krakkar eru alltaf krakkar og
samir við sig, þrátt fyrir að klæðaburður þeirra, húsakostur og daglegt líf breytist.“ thordis@frettabladid.is

Veitingastaðurinn Caruso kynnir:

d
l
ö
v
ósýk

K

a
f
y
E

með

Fimmtudagskvöld

10. febrúar, 24. febrúar og 3. mars

Matseðill
ð

Val um 3 forrétti, aðalrétti og eftirrétti.

Forréttir
Humarsúpa Caruso.
Sveppahattar fylltir með
gráðaosti og hvítlauk.
Grillað rækju- og hörpuskeljaspjót.
Nautacarpaccio með klettasalati,
ólífum og parmesan.

Aðalréttir
Tómatmarineruð kjúklingabringa
með sultuðum lauk, portobellosveppi
og rauðvínssósu.
Nautalund bernaise með
portobellosveppi.

ú heum við þriðja árið í röð með hinum geysivinsælu
Kósýkvöldum með Eyfa á Caruso, þar sem hinn afarljúﬁ
tónlistarmaður Eyjólfur „Eyﬁ“ Kristjánsson syngur og spilar af
sinni alkunnu snilld yﬁr þriggja rétta gómsætri máltíð á hinni
notalegu þriðju hæð okkar. Þetta er upphaﬁð á tónleikaröð Eyfa,
en hann mun halda 50 tónleika víðsvegar um Ísland á árinu í
tilefni ﬁmmtugsafmælis síns í apríl.

Hvítlauksristaðir humarhalar
og risahörpuskel.

Eftirréttir
Fljótandi súkkulaðikaka Caruso með ís.
Créme brûlée.
Ítalskur krapís með ávöxtum.

Verð frá 6.590 • Borðapantanir: 562-7335 • www.caruso.is - www.carusospain.com
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Stjórnunarstarf - hugbúnaðargerð
Leiðandi og traust fjármálafyrirtæki óskar
eftir að ráða hópstjóra bankalausna
Starfssvið
Stjórnun og fagleg ábyrgð hugbúnaðarteymis
Áætlanagerð, greiningarvinna og eftirfylgni verkefna
Þróun nýrra lausna
Virk þátttaka í störfum hópsins, “lead by example”

Áhugavert starf í boði hjá öflugu fyrirtæki

• Tölvunar-, verkfræði eða sambærileg menntun
• Árangursríkur starfsferill og stjórnunarreynsla
úr sambærilegu umhverfi er skilyrði
• Reynsla úr fjármála- eða bankaumhverfi er
sérstaklega áhugaverð
• Reynsla af teymisvinnu, leiðtogahæfileikar,
skipulagshæfni og frumkvæði
• Góð þekking á aðferðafræði við hugbúnaðargerð og forritun sem og samþættingu kerfa
• Þekking á AgileScrum, MS SQL, .NET, C#

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar nk. Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi
Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem
trúnaðarmál og þeim svarað.

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

Við leitum að
framkvæmdastjóra
Hefur þú áhuga á umhverfis-, heilsu- og öryggismálum?
Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum stjórnanda í starf framkvæmdastjóra umhverfis-, heilsu- og öryggismála.
Fjarðaál hefur metnaðarfulla stefnu í umhverfis- heilsu- og öryggismálum. Framkvæmdastjóri leiðir um
fimmtán manna teymi sem sinnir þessum málaflokkum.
Það er stefna Alcoa að starfa á öruggan og ábyrgan hátt með virðingu fyrir umhverfinu og velferð starfsmanna, viðskiptavina og samfélagsins.
Fjarðaál er öflugt framleiðslu- og iðnaðarfyrirtæki, staðsett í fallegu, fjölskylduvænu umhverfi – umlukið
fjöllum og hafi.
Ábyrgðarsvið:
 Virk þátttaka í framkvæmd framtíðarsýnar, stefnu
og markmiðasetningu fyrirtækisins
 Leiða umhverfis-, heilsu- og öryggismál
fyrirtækisins til samræmis við stefnu og
framtíðarsýn Alcoa Fjarðaáls og gildandi lög og
reglugerðir á Íslandi
 Stuðla að og styðja starfsmenn álversins til
ábyrgrar þátttöku og stöðugra umbóta í
málefnum sem snerta umhverfi heilsu og öryggi
 Viðhalda þekkingu á lögum og reglugerðum
tengdum ábyrgðarmálum sviðsins
 Tryggja tímanlega afhendingu skýrslna og
upplýsinga til viðeigandi stofnana samkvæmt
gildandi lögum og reglum
 Innleiðing og eftirfylgni með vottuðum
umhverfis-, heilsu- og öryggisstjórnunarkerfum
 Vera í nánum tengslum við samfélagið og
stjórnvöld um umhverfis-, heilsu- og öryggismál

Hraun 1  730 Reyðarfjörður  Sími 470 7700

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun á sviði viðeigandi raunvísinda,
náttúruvísinda eða heilbrigðisvísinda
 Stjórnunarreynsla
 Þekking á gildandi lögum og reglum á sviði
umhverfismála, vinnuverndar og öryggismála
 Geta til úrvinnslu og greiningar á skrifuðum og
tölfræðilegum gögnum
 Þekking á hugmyndum um sjálfbæra þróun
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja
um starfið.
Áhugasamir eru hvattir til að afla frekari
upplýsinga hjá Elínu Jónsdóttur í
mannauðsteymi Fjarðaáls, í gegnum netfangið
elin.jonsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Skriflegum umsóknum ásamt ferilskrá skal
skilað á alcoa.is og er umsóknarfrestur til
20. febrúar 2011.

www.alcoa.is
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Menntunar- og hæfniskröfur
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S TARFATORG.IS
HAPP - vantar fólk

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:

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Nýtt
Móttökuritari
Mannvirkjastofnun
Reykjavík
201102/010
Lögfræðingur
Mannvirkjastofnun
Reykjavík
201102/009
Framkvæmdastjóri hjúkrunar
St. Jósefsspítali, Sólvangur
Hafnarfjörður 201102/008
Lögfræðingur
Sjávarútvegs- og landbúnaðarr. Reykjavík
201102/007
Forstöðumaður
HÍ, fræðasetur á N-landi vestra Skagaströnd 201102/006
Meistara- og doktorsnemar
HÍ, líf- og umhverfisvísindadeild Reykjavík
201102/005
Tæknimaður
Kennslumiðstöð Háskóla Íslands Reykjavík
201102/004
Lektor
HÍ, lyfjafræðideild
Reykjavík
201102/003
Þroskaþjálfi
LSH, stjórn hæfingar
Reykjavík
201102/002
Læknaritari
LSH, miðstöð um sjúkraskrárr. Reykjavík
201102/001
Verkefnisstj. AVS rannsóknasjóðs Sjávarútvegs- og landbúnaðarr. Sauðárkrókur 201101/063
Hjúkrunarfræðingar
Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201101/062
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

Happ auglýsir eftir matreiðslumanni, aðstoðarmanni
og fólki í þjónustu til starfa. Verkefnið er að taka þátt
í því með okkur að stuðla að heilbrigði þjóðarinnar.
Við rekum metnaðarfullt eldhús og veitingastað á
Höfðatorgi og erum að opna nýjan veitingastað í
Austurstræti. Þá ætlum við að opna safabar á Höfðatorgi. Við útbúum einnig matarpakka sem dugar fólki
allan daginn, fullir af hollum og ljúffengum mat.
Einnig miðlum við þekkingu með námskeiðum og
fræðsluefni. Á bak við HaPP er sterk hugmyndafræði
sem knýr okkur áfram og gerir matinn einstakan.
Helstu verkefni matreiðslumanns
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á heilbrigði og hollustu. Við kunnum vel að meta þá sem
eru hugmyndaríkir og vilja gera hlutina aðeins öðruvísi. Ef þú ert samstarfsfús og viljugur til verka þá eru
það góðir kostir. Við leitum að aðila sem mun hafa
yfirumsjón með starfsmannahaldi eldhússins, aðstoð
við gerð matseðla, matreiðslu, ábyrgð á hráefni og
samskipti við birgja og innkaup. Þá leitum við að
öflugum aðstoðarmanni og fólki í þjónustustörf.
Áhugasamir sendi ferilskrá á happ@happ.is
HaPP HEFUR ÞAÐ METNAÐARFULLA MARKMIÐ AÐ
STUÐLA AÐ AUKNU HEILBRIGÐI ÍSLENDINGA.

Forstöðumaður upplýsingatæknimála
Byr hf. auglýsir lausa til umsóknar stöðu forstöðumanns upplýsingatæknimála
Við leitum að öﬂugum og fjölhæfum einstaklingi sem vill vinna með okkur að því að gera Byr hf.
að enn öﬂugra fyrirtæki, með gildin okkar að leiðarljósi, virðing – liðsheild – skilvirkni.

Helstu verkefni:
•
•
•
•
•

Stjórnun og framþróun upplýsingatæknimála Byrs hf.
Samskipti við þjónustuaðila Byrs í upplýsingatæknimálum.
Gerð og framkvæmd þjónustusamninga og útboða.
Eftirlit með kostnaði og yﬁrferð reikninga.
Yﬁrumsjón með áætlanagerð og þróun.
á upplýsingatæknikerfum Byrs.
• Leiða skipulagsvinnu í upplýsingatæknimálum innan Byrs.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði verk-, tölvunar- eða tæknifræði.
Þekking á starfsumhverﬁ fjármálafyrirtækja.
Þekking á tölvukerfum í bankarekstri.
Reynsla af gagnagrunnsvinnslu æskileg.
Þjónustulund og jákvæðni.
Frumkvæði.
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir:
Herdís Pála, framkvæmdastjóri mannauðs og rekstrar, í síma 575-4171 eða netfang herdispp@byr.is
Umsóknarfrestur er til 14. febrúar. Umsóknir óskast fylltar út á slóðinni www.byr.is/laus_storf

S: 511 1144
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Tanntæknir eða aðstoðarmanneskja
Óskað er eftir aðstoð á tannlæknastofu á
Reykjavíkursvæðinu í 100% starf.

We are a dynamic airline proudly offering high quality,
profitable services to the leisure market.

FLIGHT SUPPORT OFFICER
Primera Air is looking for a team member to join our Flight Operations Department in
Kópavogur, Iceland. This is a full time
me position in F
Flight
Fl
Support.

Hugsa sér!

Areas of responsibility

- Have dispatcher li

and/or have completed written
and
and/

ercial pilot ex

- University education in engineering

Personal s
sk
k

management and an active interest

cation and computer sk
th independently and as part

project
pro
ati
atio
tion,

preferably demonstrated by having a

ense or
en

prior aviation work experience.
to multi task and work in a fast paced,
vironment.
oth spoken and written English.

To apply, please visit our website www.primeraair.com and fill out an online application form. The application deadline is 15 February 2011.
Should you have additional questions, feel free to contact us. We look forward to receiving your application.

Primera Air | Hlíðasmári 12 | 201 Kópavogur | S. 527 6000 | Fax. 527 6001 | primeraair.com

SUMARIÐ ER TÍMINN

Hótelstjórar

Matreiðslumenn

Óskum eftir að ráða matreiðslumenn til
Óskum eftir að ráða hótelstjóra til starfa á
Edduhótelin. Um tímabundin störf er að ræða. sumarstarfa á Edduhótelin.
Hótelstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri
hótelsins en í því felst m.a. uppgjör, frágangur
bókhalds, starfsmannahald, gæða- og
markaðsmál.
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum með
ríka þjónustulund og tungumálakunnáttu, ásamt
reynslu og menntun í hótelrekstri og/eða
ferðaþjónustu.

REYNDUR BÓKARI

Qu

The Flight Support Officer is resp
respo
ous
pre-planning functions, main
ght planning
system and operational
nal
al p
along with day to day
management of vario
ario
rio
erations tasks.

- Have goo
ood
- Be able
le
e
of a te
- Hav
ve
de
em
- Be
B

Áhugasamir eru beðnir að senda umsókn á
jaxlar@simnet.is

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

Umsóknir um störfin sendist á netfangið
tryggvi@icehotels.is fyrir 10. febrúar nk.

www.hoteledda.is

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

óskast ráðinn í u.þ.b. 4 klst/viku. Frjáls vinnutími.
DK kerfi á staðnum. Mennta- og starfsskrá í tímaröð
ásamt tölvureynslu, meðmælum og launakröfum
óskast á starfsumsokn@gmail.com. ALGJÖR trúnaður.
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Viltu vinna með
þeim bestu?

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 1 - 0 2 5 6

Vegna aukinna verkefna innanlands og erlendis vill Skýrr bæta við sig
öﬂugu starfsfólki sem hefur frumkvæði og metnað til að skara fram úr.
Í boði eru spennandi störf hjá traustu fyrirtæki í kraftmiklu og lifandi
starfsumhverﬁ. Starfsfólk Skýrr tilheyrir öﬂugum hópi sérfræðinga
í fremstu röð, þar sem liðsandi og samvinna eru í fyrirrúmi.

Hjá Skýrr og dótturfélögum fyrirtækisins vinna um 1.000 manns,
sem þjónusta þúsundir viðskiptavina á öllum sviðum upplýsingatækni. Skýrr er 8. stærsta fyrirtæki Norðurlanda á sínu sviði.
Starfsfólk Skýrr er magnaður mannskapur, enda landsliðið
í upplýsingatækni.

Forritarar

Ennisblað

Við leitum að hugbúnaðarsérfræðingum í samþættingar- og
sérlausnahóp Skýrr. Starﬁð felst í þróun upplýsingakerfa í Java,
.NET, SQL og samþættingu með webMethods, GlassFish, TIBCO,
bizTalk og SAP PI. Um er að ræða fjölbreytt hugbúnaðarverkefni eins og samþættingu ólíkra upplýsingakerfa,
viðmótsforritun, gagnagrunnsforritun, greiningu, hönnun
og prófanir. Viðkomandi þurfa að hafa menntun á sviði
tölvunarfræði eða tengdra greina.

Hvirﬁlblað

Umsækjandi þarf að búa yﬁr mikilli
framkvæmdafærni, vera með góða
rökhugsun og eiga auðvelt með að
skipuleggja sig, tjá sig og leysa vandamál
viðskiptavina.

Umsækjandi þarf að vera vinnuglaður og
eiga auðvelt með að skynja og bregðast
við áreiti, hvort sem það er frá viðskiptavinum eða samstarfsfólki.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Hnakkablað
Umsækjandi þarf að eiga auðvelt með að
skilja og lesa skriﬂegar óskir jafnt
samstarfsfólks sem viðskiptavina.

Við leitum að hugbúnaðarsérfræðingi í viðskiptalausninni Microsoft
Dynamics NAV (áður Navision). Starﬁð felst í ráðgjöf, forritun, innleiðingum, uppfærslum og þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins á sviði
Microsoft Dynamics NAV og NAV-sérlausnum Skýrr. Starﬁð krefst mikilla
samskipta við viðskiptavini og góð hæfni í samskiptum og þjónustulund er
því nauðsynleg. Reynsla í Microsoft Dynamics NAV er nauðsynleg, tengdar
Microsoft prófgráður er kostur og háskólagráða í tölvunar-, verk-, eða
viðskiptafræðum nauðsyn.

Gagnaugablað
Umsækjandi þarf að hafa gott minni til að
viðhalda góðri tæknigreind og hafa
yﬁrsýn á umtalsverðan línufjölda af kóða.

Kerﬁsstjóri
Við leitum að kerﬁsstjóra til að sinna rekstri og þjónustu á kerﬁsleiguumhverﬁ og tölvukerfum í hýsingu. Starﬁð felst í uppsetningu og viðhaldi á
búnaði og kerfum, ráðgjöf og samskiptum við viðskiptavini og samstarfsaðila. Viðkomandi þarf að hafa haldbæra reynslu og þekkingu á kerﬁsstjórn
í Microsoftumhverﬁ og reynslu af sambærilegum rekstri. Microsoftprófgráður og/eða háskólanám æskilegt.

Viðskiptastjóri
Við leitum að viðskiptastjóra með haldgóða tækniþekkingu, góða framkomu, mikla samskiptahæfni og metnað fyrir hönd fyrirtækisins og
viðskiptavina. Viðskiptastjóri ber ábyrgð á samskiptum og samræmingu
aðgerða félagsins við ákveðinn fjölda viðskiptavina, með það fyrir augum
að byggja upp náið samstarf á milli fyrirtækjanna. Hann þarf að hafa
menntun sem nýtist í starﬁ og reynslu af beinni sölu á sviði upplýsingatækni eða tengdri starfsemi.

Frekari upplýsingar um þessi störf veitir Ingibjörg Óðinsdóttir, mannauðsstjóri
Skýrr (569-5949 eða ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is). Eyðublöð fyrir umsóknir
er að ﬁnna á heimasíðu Skýrr og þar er jafnframt hægt að senda inn ferilskrá.
Fullum trúnaði er heitið. Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar.

569 5100
skyrr@skyrr.is

Skýrr í hnotskurn
Skýrr er stærsta og skemmtilegasta fyrirtæki landsins í upplýsingatækni. Starfsfólk fyrirtækisins er tæplega 500 talsins og viðskiptavinir ﬂeiri en 7.000.
Skýrr býður atvinnulíﬁnu heildarlausnir á sviði hugbúnaðar, viðskiptalausna, tölvubúnaðar, þjónustu og hýsingar.
Starfsfólkið er helsta auðlind Skýrr. Fyrirtækið er fjölskylduvænt,
jafnréttissinnað og tekur tillit til persónulegra aðstæðna fólks.
Starfsfólkið er samhentur hópur sérfræðinga með jákvætt viðmót og
liðsandann í öndvegi. Sveigjanlegur vinnutími er í boði og vinnuaðstaðan er nútímaleg, opin og þægileg.
Skýrr rekur tvö frábær mötuneyti sem bjóða úrvalsmat í hádeginu.
Fyrsta ﬂokks kaﬃvélar með sérmöluðum eðalbaunum
og sódavatn þykja sjálfsögð lífsgæði.
Félagslíf innan Skýrr er kraftmikið og líﬂegt. Óvæntar uppákomur eru
tíðar. Aðstaða fyrir börn er góð. Pool-borð, pílukast og tölvuleikjahorn
til staðar.
Gildi Skýrr eru ástríða, snerpa og hæfni.

Velkomin
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Landhelgisgæsla Íslands leitar að
öflugum stýrimönnum, vélstjórum
og hásetum til starfa á varðskipum
Landhelgisgæsla Íslands leitar nú að sveigjanlegum og
jákvæðum starfsmönnum til að bætast í starfsmannahóp
varðskipanna meðal annars vegna verkefna Landhelgisgæslunnar erlendis. Um er að ræða tímabundin störf með
möguleikum á framtíðarstarfi.
Menntunar- og hæfniskröfur:
t 'VMMHJMEWJ§FJHBOEJSÏUUJOEJ
t .KÚHHPUUWBMEÈÓTMFOTLV KBGOUÓUÚMV§VPHSJUV§VNÈMJ
t (PUUWBMEÈFOTLVHPUUWBMEÈFJOVOPS§VSMBOEBNÈMJFSLPTUVS
t «IVHJÈTUBSGTWFUUWBOHJ-BOEIFMHJTHTMVOOBS
t 4LJQVMBHTIöMFJLBSPH¢KØOVTUVMVOE
t (Ø§JSTBNTLJQUBPHTBNTUBSGTIöMFJLBS
t (PUUBOEMFHUPHMÓLBNMFHUBUHFSWJ
Laun greiðast samkvæmt samningi fjármálaráðuneytis og
WJ§LPNBOEJTUÏUUBSGÏMBHB
6NTØLOVNNF§VQQMâTJOHVNVNNFOOUVOPHTUBSGTSFZOTMV 
ÈTBNUTBLBWPUUPS§J TLBMTLJMB§UJM-BOEIFMHJTHTMV¶TMBOET 
4LØHBSIMÓ§ 3FZLKBWÓLGZSJSGFCSÞBSOL
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS4WBOIJMEVS4WFSSJTEØUUJS
starfsmannastjóri (svanhildur@lhg.is) og Halldór Nellett
GSBNLWNEBTUKØSJB§HFS§BTWJ§T IBMMEPS!MIHJT ÓTÓNB

Dvalarheimili Aldraðra Suðurnesjum D.S.

Lyftaraviðgerðir

Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði / Hjúkrunarheimilið Hlévangur Reykjanesbæ

Hjúkrunarfræðingar

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við lyftaraviðgerðir. Framtíðarstarf

Okkur vantar áhugasama hjúkrunarfræðinga hið fyrsta,
til starfa við öldrunarhjúkrun á Hjúkrunarheimilinu
Garðvangi Garði, um er að ræða 2 stöður, hvora um
sig 70 -80 %. Almennt er unnið á tvískiptum vöktum,
ásamt bakvöktum á næturnar. Þetta er vaktavinna,
með framtíðarstarf í huga.

Vinsamlegast sendið umsóknir á afgreiðslu
Fréttablaðs eða á box@frett.is - merkt Lyftaraviðgerðir

Einnig vantar okkur hjúkrunarfræðinga til
sumarafleysinga á bæði hjúkrunarheimili D.S.

Sjúkraliðar
Okkur vantar einnig áhugasama sjúkraliða til starfa, í
sumaraafleysingum á bæði hjúkrunarheimili D.S., um
er að ræða vaktavinnu , og jafnvel með áframhaldandi
störf í huga.

Aðstoð & Öryggi auglýsir lausa stöðu!
Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, þjónustulundaður, sjálfstæður í vinnubrögðum og með framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi
þarf að vera menntaður lögreglumaður.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði, öllum umsóknum
verður svarað. Laun samkvæmt kjarasamningum SFH
við bæði aðildarfélögin

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá á
arekstur@arekstur.is
Ráðið verður í stöðuna fljótlega.

Landhelgisgæsla Íslands

Fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá og yfirliti um
meðmælendur skulu berast til :
Aðalheiðar Valgeirsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar
D.S. Garðbraut 85 250 Garði, eða með tölvupósti á
netfangið heida@ds.is

100% trúnaður

Einnig er bent á deildarstjóra beggja hjúkrunarheimila
m.t.t. fyrirspurna:
Helga Hjálmarsdóttir, deildarstjóri Hjúkrunarheimilinu
Garðvangi Garði sími er 422 7400 Sveindís Skúladóttir
deildarstjóri Hjúkrunarheimilinu Hlévangi Reykjanesbæ
sími 421 5700

ERTU KLÁR Í FRAMTÍÐINA?

Er stutt
í brosið þitt?

Vegna aukinna verkefna leitar Sensa að liðsauka í samhentan
og metnaðarfullan hóp þar sem allir eru tilbúnir að leggja
mikið á sig, sýna frumkvæði og veita viðskiptavinum
I\UVWDÁRNNVíMyQXVWX
Sensa er stærsti sölu- og þjónustuaðili
Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi og býður
viðskiptavinum sínum upp á úrvals ráðgjöf,
þjónustu og búnað er lýtur að netlausnum og
,3VDPVNLSWDODXVQXP+Mi6HQVDVWDUIDDOOLU
helstu sérfræðingar landsins á þessu sviði og er
O|JéPLNLOiKHUVODiY|QGXéRJIDJOHJYLQQXEU|Jé

... þá áttu heima í okkar liði.

SNÝST UM

SAMSKIPTAHÆFILEIKA
OG ÞJÓNUSTULUND

Tæknimaður í netkerfum

Sinnum óskar eftir að ráða starfsmann
á sjúkrahótelið:

,3W NQLQHUXQGLUVWDéDYLéVNLSWDXPKYHUÀVÁHVWUD
I\ULUW NMDtQ~WtPDUHNVWUL2NNXUYDQWDUÁHLUL|ÁXJD
HLQVWDNOLQJDtOLéPHéRNNXU8PV NMHQGXUíXUID
að hafa metnað til þess að tileinka sér nýja hluti
RJVMiODXVQLUtVWDéYDQGDPiOD*yéJUXQQíHNNLQJ
á IP-samskiptum og netbúnaði er æskileg og öll
sérþekking og reynsla á þessu sviði er kostur en ekki
HQGLOHJDNUDID*yéHQVNXNXQQiWWDHUQDXéV\QOHJ

Vegna aukinna umsvifa fyrirtækisins á sviði IPVtPNHUIDYDQWDUVpUIU éLQJVWUD[/HLWDéHUDé
aðila með tæknilegan bakgrunn, frumkvæði, metnað
og áhuga á að ná langt á þessu skemmtilega og
IM|OEUH\WWDVYLéL8PHUDéU éDVWDUItK|QQXQ
innleiðingu og rekstri IP-símkerfa fyrir viðskiptavini
RNNDUE éLLQQDQODQGVRJHUOHQGLV*yéHQVNX
NXQQiWWDHUQDXéV\QOHJ

Umsjónarmaður samninga
og innri ferla
/HLWXPDéHLQVWDNOLQJLVHPHUKDOGLQQVNLSXODJV
áráttu og samviskusemi, til að halda utan um og
PyWDVDPQLQJVPiORJLQQULIHUODI\ULUW NLVLQV
Samskiptahæfni er mikilvægur kostur ásamt
MiNY éXYLéKRUÀWLOVtEUH\WLOHJVXPKYHUÀV7 NQLOHJW
innsæi er kostur en ekki krafa en reynsla af notkun
EyNKDOGVNHUIDHU VNLOHJ*yéHQVNXNXQQiWWDHU
QDXéV\QOHJ

Starfið felst í framreiðslu matar, uppvaski og
frágangi. Vinnutími er frá 14.00 alla virka daga
og eina til tvær helgar í mánuði.

Microsoft tæknimaður
Mikið af þeim hugbúnaði sem notaður er í IPVDPVNLSWXPWHQJLVW0LFURVRIWXPKYHUÀQXRJíYt
leitum við að einstaklingi með góða þekkingu og
UH\QVOXiíYtVYLéL9LéNRPDQGLíDUIDéKDIDK ÀOHLND
WLODéVHWMDVLJLQQtQëMDKOXWLiVDPWíYtDéKDID\ÀUVëQ
\ÀUKLQDëPVXP|JXOHLNDVHPVDPí WWLQJNHUIDJHWXU
ERéLéXSSi0&,73JUiéDHéDDQQDéVDPE ULOHJWHU
PLNLOONRVWXU-iNY éQLJyéVDPVNLSWDI UQLRJJyé
HQVNXNXQQiWWDHUXVNLO\UéL
6HQVDEëéXUVNHPPWLOHJWXPKYHUÀI\ULUW NQLPHQQ
VHPODQJDUDéYHUéDVpUIU éLQJDUiVtQXVYLéL)M|O
EUH\WWYHUNHIQLE éLLQQDQODQGVRJXWDQ7 NLI ULWLO
að þróast sem einstaklingur með skemmtilegum hópi
IyONV
8PVyNQLUVNDOVHQGDistarf@sensa.is* WWYHUéXU
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir
RJSHUVyQXOHJDUXSSOëVLQJDU
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk.

Kletthálsi 1 - 110 Reykjavík, Sími 414 1400 - Fax 414 1440,

Óskað er eftir jákvæðu, kraftmiklu og samviskusömu starfsfólki sem getur hafið störf 1. mars nk.
ENNEMM / SÍA / NM

Tæknimaður í IP-símkerfum

HÆGRI HÖND KOKKSINS

Nánari upplýsingar á www.sinnum.is

sinnum
Auglýsingasími
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Birtingaráðgjaﬁ

Tækniþjónusta Íslandsbanka
L a u g a v e g i 1 74

Sími: 569 3800

w w w. b i r t i n g a h u s i d . i s

Tækniþjónustan sér um rekstur upplýsinga- og viðskiptakerfa bankans. Í deildinni starfa 35 starfsmenn
auk verktaka við að veita starfsmönnum Íslandsbanka víðtæka þjónustu og ráðgjöf varðandi hugbúnað,
vélbúnað, samskiptabúnað, gagnavöktun og eftirlit.

Félagsráðgjaﬁ –
Félagsþjónustan í Hafnarﬁrði
Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa hjá Félagsþjónustunni í
Hafnarﬁrði.
Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf um miðjan mars. Þekking og reynsla
af vinnslu barnaverndarmála er nauðsynleg.
Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Félagsþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu
starfsfólki
• Góðan starfsanda
Laun samkvæmt kjarasamningi launanefndar og
Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa.
Karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um
starfið.
Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og
fyrri störf til Félagsþjónustunnar í Hafnarfirði,
Strandgötu 33, 220 Hafnarfirði, fyrir 15. febrúar n.k.
Nánari upplýsingar veitir Guðríður Guðmundsdóttir
félagsmálastjóri gurry@hafnarfjordur.is

Vegna aukinna verkefna leitum við að jákvæðum, opnum og duglegum einstaklingum til að bætast í
hóp samhentra sérfræðinga. Við leggjum áherslu á símenntun starfsfólks og að búa því sem bestar
aðstæður til að vinna að verkefnum sínum.

Þjónustustjóri

Kerfisstjóri

Þjónustustjóri þarf að hafa brennandi áhuga
á tæknimálum og vera sérfræðingur í Windows
og Linux umhverfi.

Kerfisstjóri þarf að hafa yfirburðaþekkingu á Microsoft
Exchange, SQL Server, System Center og stýrikerfum
auk góðrar þekkingar á VMware. Víðtæk reynsla og
þekking á rekstri og uppsetningu á Microsoft búnaði,
kjarnaþjónustum og helstu nýjungum nauðsynleg.

Helstu verkefni:

Helstu verkefni:

Fjölbreytt notenda- og tækniþjónusta
í kerfum markaðsviðskipta og eignastýringar
Bilanagreiningar og samskipti við viðskiptavini þjónustuborðs og þjónustuaðila
Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi
Nánari upplýsingar veitir Védís Sigurjónsdóttir,
deildarstjóri þjónustuborðs, sími 844 4341,
netfang: vedis.sigurjonsdottir@islandsbanki.is.

Tæknileg stjórn verkefna og rekstur
upplýsingakerfa
Samskipti við viðskiptavini kerfisþjónustu
og þjónustuaðila
Önnur verkefni eftir nánara samkomulag
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Jósepsson,
deildarstjóri kerfisþjónustu, sími 844 4324, netfang:
gudmundur.josepsson@islandsbanki.is.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða sérfræðimenntun sem nýtist í starfi
Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
Góð kunnátta í ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli
Reynsla af verkefnastjórnun kostur
Hæfni og reynsla í greiningu og framsetningu ferla
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 13. febrúar
nk. Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is.
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6EGNA AUKINNA UMSVIFA ËSKAR 0APCO EFTIR ÖVÅ AÈ R¹ÈA
SÎLUFULLTRÒA TIL FJÎLBREYTTRA SÎLUVERKEFNA ¹ FYRIRT¾KJASVIÈI 3TARFIÈ
FELLST Å ÎFLUN NÕRRA VIÈSKIPTATENGSLA OG SINNA ÖEIM SEM FYRIR ERU
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ HAFA VÅÈT¾KA REYNSLU AF SÎLUSTÎRFUM SÕNA
FRUMKV¾ÈI OG METNAÈ
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF

0APCO ER EINA ÅSLENSKA FRAMLEIÈSLU
FYRIRT¾KIÈ Å HREINL¾TISPAPPÅR
&YRIRT¾KJASVIÈ 0APCO ÖJËNUSTAR FYRIRT¾KI
OG STOFNANIR MEÈ HREINL¾TISPAPPÅR OG
ÎÈRUM HREINL¾TISVÎRUM &YRIRT¾KJASVIÈ
0APCO HEFUR ST¾KKAÈ MJÎG AÈ UNDANFÎRNU
Å KJÎLFAR AUKINNA UMSVIFA OG VIÈSKIPTA
0APCO LEGGUR MIKLA ¹HERSLU ¹ G¾ÈI OG ER
FYRIRT¾KIÈ Å SÅFELLDRI VÎRUÖRËUN TIL AÈ M¾TA
KRÎFUM VIÈSKIPTAVINA SINNA (J¹ 0APCO
STARFA RÒMLEGA  MANNS EN FYRIRT¾KIÈ
ER MEÈ STARFSTÎÈVAR Å 2EYKJAVÅK OG ¹
!KUREYRI

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  FEBRÒAR 
5MSËKNIR SENDIST ¹ NETFANGIÈ UMSOKN PAPCOIS
.¹NARI UPPLÕSINGA VEITIR ¶ËRÈUR +¹RASON FRAMKV¾MDASTJËRI
0APCO Å SÅMA  

=G6;C>HI6=6;C6G;>GÁ>
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Spennandi starf í alþjóðlegu umhverfi
hjá öflugu fyrirtæki í ferðaþjónustu
Við leitum að orkumiklum og jákvæðum einstaklingi með góða þekkingu á Íslandi sem
ferðamannastað í sölu- og verkefnastjórnun.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•

Sala og vöruþróun
Verkefnastjórnun
Rekstur og utanumhald ferða
Samskipti við erlenda og innlenda fagaðila
Heimsóknir á sýningar og söluferðir erlendis

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af
sambærilegum störfum
• Metnaður og árangursdrifni í starfi
• Rík þjónustulund og færni í samskiptum
• Sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
• Geta til að vinna undir álagi
• Góð þekking á Íslandi sem ferðamannastað, leiðsögupróf kostur
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta og þriðja tungumál er kostur
• Viðkomandi þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma þegar
verkefni krefjast.

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

M

HV

Ísafoldarprentsmiðja var stofnuð 1877 og er elsta og jafnframt önnur stærsta prentsmiðja landsins.
Velta félagsins 2010 var um 1,4 milljarðar og starfsmenn prentsmiðjunnar eru um 60 talsins.
Prentsmiðjan getur í dag boðið upp á fjölbreytta prentþjónustu og prentar m.a. Fréttablaðið.
Hinn 15. nóvember sl. hlaut Ísafoldarprentsmiðja vottun norræna umhverfismerkisins Svansins.

ERFISME
R
KI

U

www.hagvangur.is

Vottuð prentsmiðja
141

825

Gildi prentsmiðjunnar eru: áreiðanleiki, metnaður og hagkvæmni. Sjá nánar á www.isafold.is.

Sölu- og markaðsstjóri
Ísafoldarprentsmiðja óskar eftir að ráða í starf sölu- og markaðsstjóra.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

• Yfirmaður söludeildar
• Stjórnun og framkvæmd sölu- og markaðsmála
• Samningagerð og þátttaka í verðlagningu
• Vöruþróun í samvinnu við framleiðsludeildir
• Meðlimur í framkvæmdaráði fyrirtækisins

• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla af störfum í prentiðnaði er æskileg en ekki skilyrði
• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og dugnaður
• Metnaðarfullur keppnismaður sem getur drifið aðra með sér

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

Fjármálastjóri
Einn af 10 stærstu lífeyrissjóðum landsins óskar eftir að ráða fjármálastjóra.
Áhugavert tækifæri fyrir sérfræðing í fjármálastjórnun sem mun taka sæti í
fjárfestingaráði sjóðsins.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Fjárstýring sjóðsins
• Yfirumsjón með sjóðstreymi, kostnaðareftirliti
og frágangi viðskipta
• Undirbúningur fyrir endurskoðun og þátttöku
í innra eftirliti
• Þátttaka í fjárfestingaráði og sjóðstýringu
• Áætlanagerð og undirbúningur fjárfestingastefnu
• Vinnsla og framsetning upplýsinga um eignastöðu
og rekstraruppgjör
• Gjaldeyrisstýring og ýmis umbótaverkefni á fjármálasviði

• Viðskiptafræðimenntun á háskólastigi skilyrði
• Reynsla af reikningshaldi og fjármálastjórnun skilyrði
• Árangursrík stjórnunarreynsla og framúrskarandi
samskiptafærni
• Víðtæk alþjóðleg fjármálaþekking
• Góð þekking á helstu fjárhagsupplýsingakerfum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 21. febrúar nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

10

5. febrúar 2011 LAUGARDAGUR

Er stutt
í brosið þitt?
... þá áttu heima í okkar liði.

Sinnum óskar eftir að ráða starfsmann
á sjúkrahótelið:
HÆGRI HÖND KOKKSINS
Starfið felst í framreiðslu matar, uppvaski og
frágangi. Vinnutími er frá 14.00 alla virka daga
og eina til tvær helgar í mánuði.
Óskað er eftir jákvæðu, kraftmiklu og samviskusömu starfsfólki sem getur hafið störf 1. mars nk.

Nánari upplýsingar á www.sinnum.is

sinnum

Forstöðumaður sundstaða
Hafnarfjarðar
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða forstöðumann
sundstaða Hafnarfjarðar. Í Hafnarfirði eru starfræktir þrír sundstaðir, sem eru mjög vel nýttir af almenningi, sundfélögum og grunnskólum bæjarins, auk
þess er heilsuræktaraðstaða í sjálfstæðum rekstri við
stærri laugarnar.
Ásvallalaug ný sundmiðstöð með 50m laug, kennslulaug, barnalaug og vatnsrennibraut innanhúss og
heitum pottum inni og úti. Suðurbæjarlaug úti og
inni sundaðstaða með heitum pottum, vatnsrennibrautum og útiaðstöðu. Sundhöll Hafnarfjarðar með
25m kennslulaug og heitum pottum.
Starfssvið:
• Ber ábyrgð á rekstri, daglegri stjórnun og þjónustu
3ja sundstaða
• Starfsmannamál
• Fjármál
• Fjárhagsáætlunargerð
• Markaðsmál
• Samstarf við íþróttafélög, skóla og aðra um
notkun sundlauganna
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði
• Reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Rík þjónustulund og góð hæfni í mannlegum
samskiptum
• Áhugi á íþróttum og heilsurækt er kostur
Um kaup og kjör fer samkvæmt samningum viðkomandi stéttarfélags og launanefndar sveitarfélaga.
Næsti yfirmaður forstöðumanns er íþróttafulltrúinn
í Hafnarfirði Ingvar S. Jónsson sem jafnframt veitir
nánari upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til 18. febrúar næstkomandi og
skal umsóknum skilað til þjónustuversins að Strandgötu 6.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um
starfið.
Íþróttafulltrúinn í Hafnarfirði

Sætren Installasjon er alhliða rafvertakafyrirtæki sem er staðsett í
Måløy sem er á vesturstönd Noregs. Fyrirtækið þjónustar Nordfjord,
Bremanger og Suður Sunnmøre.
Sætren Installasjon sérhæﬁr sig í vinnu við lágspennu, síma og fjarskipti og
iðntölvustýringar. Fyrirtækið er meðlimur í Elfag keðju sem er stærsta rafvirkjakeðja í Noregi, með yﬁr 180 fyrirtæki yﬁr allt landið. Við leitum eftir:

Rafvirkja með meistara/
sveinsbréf eða einstakling með góða
þekkingu á Iðntölvustýringum (PLS)

__________ Útboð ___________
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:
KLETTASVÆÐI
HÆÐARSKIL LÓÐA
FYRRI ÁFANGI

Um stöðuna:
- Fjölbreytt vinna í öllu sem snýr að
rafmagni
- Þjónusta við iðnað, vinna við nýbyggingar, viðhald og iðntölvustýringar
- Rétti einstaklingurinn getur fengið
að skipuleggja og stýra verkefnum

Reisa skal steyptan stoðvegg, leggja drenlagnir, fylla
að stoðvegg og ganga frá malbiki.
Umfang verks:
x
x
x
x

Gröftur 615 m3
Grjótfylling 1180 m3
Lengd stoðveggjar 340 m
Malbiksviðgerðir 225 m2

Við bjóðum upp á:
- Stöðugan og skipulagðan vinnutíma
- Góð laun og starfsumhverﬁ
- Verkfæri, vinnuföt og bíl
- Möguleiki á að taka út frí fyrir unna
aukatíma í viku/ mánuði
- Góðan lífeyri

Hefur þú spurningar, getur þú haft samband við Einar Rune Sætren í síma:
0047-57853613 eða Árna K. Skaftason sími: 0047-92492500 eða 4992203
(íslenskt númer) milli 17:00- 20:00.

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 8. febrúar n.k. Gjald fyrir útboðsgögn
er 5000 kr.

Umsóknir sendist til Sætren Installasjon, stílað á Einar Rune, Pósthólf 253,
6701 Måløy eða á tölvupósti: einar@saetren.no
Tenglar sem vert er að skoða:
www.saetren.no
www. vivest.no

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf.,
Tryggvagötu 17, fyrir þriðjudaginn 1. mars 2011
klukkan 11:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og
tíma.

Sætren Installasjon AS

Verklok eru áætluð um miðjan júlí 2011.

Postboks 253
6701 Måløy
Noregi
www.saetren.no
elfag.no - Når du trenger elektriker

Forstöðumaður reikningshalds

Helstu verkefni

»
»
»
»
»
»

Innleiðing á nýjum kerfum
og verkferlum

»
»
»

Framsetning upplýsinga um
fjárhagsstöðu og rekstraruppgjör

Nánari upplýsingar

Ábyrgð á reikningshaldi bankans

Ítarlegri upplýsingar veita Baldur G.
Jónsson, mannauðsstjóri Landsbankans,
baldur.g.jonsson@landsbankinn.is
og Þórir Þorvarðarson, ráðningastjóri
Hagvangs, thorir@hagvangur.is.

Yfirumsjón með gerð skattframtala

Innleiðing og viðhald á innra eftirliti
við gerð fjárhagslegra upplýsinga

Hæfniskröfur

Uppgjör bankans, árshlutaog ársreikningagerð

»

Skipulag og undirbúningur
fyrir endurskoðun
Samskipti við innri og ytri
endurskoðendur bankans
Skýrslugerð til eftirlitsaðila

Landsbankinn

»
»

Löggiltur endurskoðandi eða
meistaranám í reikningshaldi
og endurskoðun
Reynsla af banka- eða
fjármálastarfsemi kostur
Stjórnunarreynsla og hæfni
í mannlegum samskiptum

landsbankinn.is

Umsóknir óskast sendar á Baldur
og Þórir fyrir 17. febrúar nk.

Farið verður með allar umsóknir
sem fyllsta trúnaðarmál.

410 4000

NBIHF.(LANDSBANKINN),KT.471008-0280

Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns reikningshalds
sem annast gerð fjárhagslegra upplýsinga, s.s. árs- og árshlutareikninga. Einnig
sér reikningshald um bókhald bankans, stuðning við dótturfélög og gerð samstæðureiknings fyrir Landsbankann og dótturfélög. Í náinni framtíð verður lögð rík
áhersla á starfsþáttauppgjör í uppgjöri bankans.
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Flugstjórar og
flugmenn óskast !
Hæfniskröfur
Öll tilskilin réttindi
A.m.k. 3.000 ﬂugtímar vegna ﬂugstjórastarfs
Týpuréttindi á Boeing 737-300 til 900
eða Boeing 757
JAR-skírteini
Mjög góð enskukunnátta eða enskukunnátta á stigi 4 skv. ICAO-staðli

m
Við eruað leita að þér!

ileg(ur)?
Ertu framfærin/n og skemmt
Ef svo er þá biðjum við þig að koma í liðið okkar.
Hentar vel sem aðalvinna, aukavinna
ukavinna
eða hlutastarf!
is
t.is
atvinna@gottkorrt.

Iceland Express auglýsir, fyrir hönd ﬂugfélagsins
Astraeus, eftir ﬂugmönnum. Leitað er eftir fastráðnum
ﬂugmönnum í fullt starf vegna aukinna umsvifa og
sterkrar verkefnastöðu. Annars vegar er um að ræða
áætlunarﬂug milli Íslands og áfangastaða Iceland
Express í Evrópu og Ameríku og hins vegar önnur tímabundin verkefni sem Astraeus er með víða um heim.
Viðkomandi þarf að uppfylla öll viðeigandi skilyrði
og þarf að geta haﬁð störf eigi síðar en í maí.

er útgefandi GottKort

Hæfni í mannlegum samskiptum
Flugmenn Astraeus sem starfa fyrir Iceland Express
hafa aðsetur á Íslandi.
Umsóknir skulu vera á ensku og þurfa að berast fyrir
18. febrúar nk. til starfsmannahalds Iceland Express.
Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.icelandexpress.is/jobs

www.icelandexpress.is
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Viltu vinna við skjalaþýðingar?
Kynningarfundur
14860-Þýðingar á ESB-löggjöf
RAMMASAMNINGUR
Ríkiskaup, fyrir hönd Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
(ÞM), auglýsir hér með útboð vegna þýðinga á löggjöf ESB. Um er
að ræða lagatexta á ýmsum sviðum úr ensku á íslensku.
Einstaklingum jafnt sem fyrirtækjum er boðið að leggja inn tilboð.
Gerð er krafa um háskólamenntun eða löggildingu í skjalaþýðingum auk þess sem æskilegt er að tilboðsgjafar hafi reynslu af
textagerð.
Kynningarfundur ásamt stuttu námskeiði í tilboðsgerð fer fram í
húsakynnum Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins í Þverholti
14 í Reykjavík hinn 7. febrúar kl. 14:00. Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á utbod@rikiskaup.is.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn og
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is. Tilboð verða opnuð
24. febrúar kl. 11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík,
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð skila árangri!

Útboð nr. 14801 – Ræsting fyrir
Héraðsdóm Reykjavíkur
Ríkiskaup, fyrir hönd Héraðsdóms Reykjavíkur óska eftir tilboðum
ræstingu á húsnæði Héraðsdóms Reykjavíkur við Lækjartorg.
Ríkiskaup, fyrir hönd Héraðsdóms Reykjavíkur, óska eftir tilboðum
í útboð 14801, ræstingu á húsnæði Héraðsdóms Reykjavíkur við
Lækjartorg. Flatarmál húsnæðisins er alls um 3.407 m2. Gert er
ráð fyrir 12 mánaða ræstingu og breytilegri ræstingartíðni eftir
árstímum og umfangi starf¬sem¬innar í húsinu, annars vegar er
um að ræða svonefnda vetrarræstingu (15. ágúst – 14. júní) og
hins vegar sumarræstingu (15. júní – 14. ágúst). Á sumrin er dregið
verulega úr ræstingu þar sem starfsemi Héraðsdóms dregst saman.
Ræst flatarmál í vetrarræstingu er um 2.847 m2 en í sumarræstingu
um 680 m2.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.is), eigi síðar en miðvikudaginn 9. febrúar n.k. Skila skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni
7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða opnuð þann 22. mars 2011,
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Viðskiptavinir athugið:
Frá og með 1. febrúar 2011 verða notendur að greiða fyrir útboðsgögn á vef Ríkiskaupa.
Gjaldið verður kr. 2.000,- fyrir gögn í rammasamningsútboðum og
kr. 3.500,- fyrir önnur útboðsgögn.
Greiðsla fer fram í gegnum vefgreiðslur Valitors. Sjá nánar um
vefgreiðslur og öryggi á vef Valitors.

lll#YZad^iiZ#^h

Útboð skila árangri!

6EGNA MIKILLA
VINS¾LDA VANTAR
VEITINGASTAÈINN
5./ VIÈ )NGËLFSTORG
MATREIÈSLUMANN OG VANAN MANN Å ELDHÒS Å FULLT STARF
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM FYRST 5PPLÕSINGAR ER H¾GT
AÈ N¹LGAST ¹ STAÈNUM MILLI   ALLA DAGA EÈA Å
SÅMA  OG EMAIL UNO UNOIS

MÝRARGATA 26

SALA - ÞRÓUN - UPPBYGGING
²TBOÈ NR  p
3KËGARPLÎNTUR FYRIR
3KËGR¾KTARFÁLAG ¥SLANDS
2ÅKISKAUP FYRIR HÎND 3KËGR¾KTARFÁLAGS ¥SLANDS ËSKA EFTIR TILBOÈUM
Å FRAMLEIÈSLU OG DREIFINGU ¹ ÕMSUM TEGUNDUM SKËGARPLANTNA
VEGNA ,ANDGR¾ÈSLUSKËGAVERKEFNISINS TIL AFHENDINGAR VORIÈ 
²TBOÈINU ER SKIPT Å TVO HLUTA OG ER BJËÈENDUM HEIMILT AÈ BJËÈA Å
ANNAN EÈA B¹ÈA HLUTA ÒTBOÈSINS (LUTI  SAMANSTENDUR AF HEFÈ
BUNDNUM SKËGARPLÎNTUM BIRKI STAFAFURU RÒSSALERKI EVRËPULERKI
BERGFURU OG SITKAGRENI OG ER SAMNINGSUPPH¾È ÖESSA HLUTA
T¾PLEGA  AF HEILDARINNKAUPUM (LUTI  SAMANSTENDUR AF
REYNIVIÈ ÕMSUM VÅÈITEGUNDUM OG ALASKAÎSP
.¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ FINNA Å ÒTBOÈSGÎGNUM SEM VERÈA
AÈGENGILEG ¹ VEF 2ÅKISKAUPA WWWRIKISKAUPIS EIGI SÅÈAR EN
MIÈVIKU DAGINN  FEBRÒAR NK 3KILA SKAL TILBOÈUM TIL 2ÅKISKAUPA
"ORGARTÒNI C  2EYKJAVÅK ÖAR SEM ÖAU VERÈA OPNUÈ ÖANN 
MARS  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

Reginn ehf. auglýsir eftir áhugasömum aðilum sem vilja kaupa
eða taka þátt í að þróa og byggja upp verkefnið á Mýrargötu 26.
Markmið
Ætlun Regins er að hámarka verðmæti eignarinnar
og ráðstafa henni sem fyrst, helst í beinni sölu. Ef
ekki fæst viðunandi tilboð í eignina er félagið tilbúið
að fara í frekari þróun á verkefninu í samstarfi
við trausta aðila með það fyrir augum að ljúka við
uppbyggingu og selja. Mögulegir samstarfsaðilar
verða valdir í opnu ferli sem felst í samkeppni um
álitlegustu viðskiptahugmyndirnar. Í kjölfar hennar
fara svo fram samkeppnisviðræður um framhald
verkefnisins.

Val á samstarfsaðila
Kynningargögn er hægt að nálgast frá og með
þriðjudeginum 8. febrúar 2011 á útboðsvef VSÓ
Ráðgjafar, www.vso. is.
Umbeðnum gögnum skal skilað til VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, 105 Reykjavík, eigi síðar en
kl. 12:00 fimmtudaginn 24. febrúar 2011.

Upphaflegt verkefni
Verkefnið var upphaflega þróað og byggt upp sem
9.400 m² fjölbýlishús með samtals 61 íbúð, og 91
stæði í bílageymslu á tveimur hæðum. Nú er búið að
steypa upp kjallara, 1. og 2. hæð, auk hluta 3. hæðar.
Það er mat Regins að endurskoða þurfi verkefnið frá
grunni og er félagið tilbúið að skoða nýjar og ferskar
hugmyndir í þá veru.

Bein kaup
Þeim aðilum sem hafa hug á að gera tilboð í
eignina miðað við bein kaup, er bent sérstaklega
á eftirfarandi fasteignasala sem sjá um sölu
á fasteignum Regins ehf.
Atvinnueignir
Eignamiðlun
Fasteignamarkaðurinn
Miklaborg

Reginn ehf. er sértækt dótturfyrirtæki Landsbankans. Félagið fer með eignarhald bankans á fasteignum eða hlutafé fasteignafélaga sem líklegt er að bankinn eigi um einhvern tíma.
Stofnun Regins og starfsemi félagins er einn þáttur í þeim víðtæku ráðstöfunum sem Landsbankinn beitir við fjárhagslega endurskipulagningu atvinnufyrirtækja.

²TBOÈ SKILA ¹RANGRI

TIL LEIGU

LAUGAVEGUR 4 OG 6, 101 REYKAJVÍK
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REYKJAVÍKURBORG AUGLÝSIR EFTIR LEIGUTÖKUM

VERSLUNARHÚSNÆÐI TIL LEIGU VIÐ LAUGAVEG 4 OG 6
LAUGAVEGUR 4 ER Á 3 HÆÐUM, SAMTALS 136 m²
LAUGAVEGUR 6 ER Á 2 HÆÐUM, SAMTALS 100 m²
Um starfsemi í húsunum gilda ákveðnar reglur og er
heimilt að reka þar verslanir sem fyrst og fremst selja
matvöru og drykkjarvöru (s.s. matvöruverslanir,
ﬁskbúðir, bakarí og ostabúðir) eða smávöruverslun (s.s
fataverslanir, skóbúðir, gallerí, skartgripaverslanir, og
snyrtivöruverslanir).

Áhugasamir sendi upplýsingar til Hermanns
Guðmundssonar, hermann@m3.is eða Arnar
Kjartanssonar, orn@m3.is fyrir 14. febrúar
næstkomandi.
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(ÒSFÁLÎG

.¹MSKEIÈ Å UNDIRBÒNINGI
VIÈHALDSFRAMKV¾MDA
6ERKSÕN EHF BÕÈUR FORSVARSMÎNNUM HÒSFÁLAGA
TIL N¹MSKEIÈS Å UNDIRBÒNINGI VIÈHALDSFRAM
KV¾MDA  N¹MSKEIÈINU VERÈUR FARIÈ YFIR ÖAÈ
FERLI SEM ÖARF AÈ SETJA Å GANG ÖEGAR R¹ÈIST ER Å
VIÈHALDSFRAMKV¾MDIR ¹ FJÎLBÕLISHÒSUM .¹M
SKEIÈIÈ VERÈUR HALDIÈ ¹ ÖRIÈJUDAGSKVÎLDUM Å
HÒSAKYNNUM 6ERKSÕNAR EHF AÈ 3ÅÈUMÒLA 
2EYKJAVÅK .¹MSKEIÈIÈ ER OPIÈ ÎLLUM STJËRNAR
MÎNNUM HÒSFÁLAGA ÖEIM AÈ KOSTNAÈARLAUSU
HUGASAMIR GETA SKR¹È SIG ¹ N¹MSKEIÈIÈ MEÈ
ÖVÅ AÈ SENDA TÎLVUPËST ¹ VERKSYN VERKSYNIS
EÈA MEÈ ÖVÅ AÈ HRINGJA Å SÅMA  
6ERKSÕN EHF ER R¹ÈGJAFARFYRIRT¾KI SEM SÁRH¾F
IR SIG Å VIÈHALDI ¹ FASTEIGNUM &YRIRT¾KIÈ VAR
STOFNAÈ Å UPPHAFI ¹RS  OG HEFUR SINNT FJÎLDA
VERKEFNA FYRIR EINSTAKLINGA OG HÒSFÁLÎG (J¹ FYRIR
T¾KINU STARFA SÁRFR¾ÈINGAR MEÈ ¹RATUGAREYNSLU
Å MANNVIRKJAGERÈ OG VIÈHALDI FASTEIGNA
6ERKSÕN EHF
3ÅÈUMÒLA 
 2EYKJAVÅK
WWWVERKSYNIS

!UGLÕSING FR¹ FORNLEIFASJËÈI
!UGLÕSING UM STYRKI 
&ORNLEIFASJËÈUR AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM STYRKI ÒR
SJËÈNUM SKV  GR ÖJËÈMINJALAGA NR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MARS 
.¹NARI UPPLÕSINGAR OG ÒTHLUTUNARREGLUR SJËÈSINS
NR  ER AÈ FINNA ¹ VEF MENNTA OG MENNINGAR
M¹LAR¹ÈUNEYTIS WWWMRNIS

!UGLÕST ER EFTIR UMSËKNUM UM STYRK ÒR
6ÅSINDASJËÈI ®LDRUNARFR¾ÈAFÁLAGS ¥SLANDS
3JËÈNUM ER ¾TLAÈ AÈ STYRKJA VÅSINDA OG RANNSËKNAR
VERKEFNI TENGDUM M¹LEFNUM ALDRAÈRA ¥ UMSËKN ÖARF
AÈ TILGREINA LÕSINGU MARKMIÈ OG STÎÈU RANNSËKNAR
¹SAMT FJ¹RHAGS¹¾TLUN OG HVAÈA HLUTA RANNSËKNAR SËTT
ER UM STYRK FYRIR
5MSËKNIR SKULU BERAST TIL FORMANNS 6ÅSINDASJËÈS ®&&¥
®NNU "IRNU *ENSDËTTUR 3ËLTÒNI   2EYKJAVÅK OG
ÖURFA AÈ BERAST FYRIR  MARS 

3TJËRN FORNLEIFASJËÈS
 FEBRÒAR 
4(% 3#!.$).!6)! *!0!. 3!3!+!7! &/5.$!4)/.

!5',µ3).' 5- 3492+)

*ÎFNUNARSTYRKUR TIL N¹MS
5MSËKNARFRESTUR ¹ VORÎNN
 ER TIL  FEBRÒAR 
.EMENDUR FRAMHALDSSKËLA GETA ¹TT RÁTT ¹
o $VALARSTYRK VERÈA AÈ DVELJA FJARRI LÎGHEIMILI OG
FJÎLSKYLDU SINNI VEGNA N¹MS 
o 3TYRK VEGNA SKËLAAKSTURS S¾KJA N¹M FR¹
LÎGHEIMILI OG FJÎLSKYLDU FJARRI SKËLA 
5PPLÕSINGAR OG SKR¹NING UMSËKNA VEGNA
VORANNARSUMARANNAR  ER ¹ WWWLINIS

¥SLANDSDEILD 3CANDINAVIA *APAN 3ASAKAWA
&OUNDATION VEITIR ¹ ¹RINU  NOKKRA STYRKI TIL
AÈ EÚA TENGSL ¥SLANDS OG *APANS 3TYRKIRNIR ERU TIL
VERKEFNA Å SAMSTARÙ EÈA Å TENGSLUM VIÈ JAPANSKA
AÈILA 6EITTIR ERU FERÈASTYRKIR N¹MSSTYRKIR OG STYRKIR TIL
SKAMMTÅMADVALAR Å *APAN
!LLAR UPPLÕSINGAR UM UMSËKNARFERLIÈ ER AÈ ÙNNA ¹
HEIMASÅÈU 3CANDINAVIA *APAN 3ASAKAWA &OUNDATION
WWWSJSFSE
&YRIR HÎND FULLTRÒA ¥SLANDS Å STJËRN 3CANDINAVIA *APAN
3ASAKAWA &OUNDATION TEKUR RITARI ¥SLANDSDEILDAR
"JÎRG *ËHANNESDËTTIR BJORGMIN GMAILCOM SÅMI
  VIÈ UMSËKNUM OG VEITIR ALLAR FREKARI
UPPLÕSINGAR
5MSËKNARFRESTUR RENNUR ÒT  MARS 

,¹NASJËÈUR ÅSLENSKRA N¹MSMANNA .¹MSSTYRKJANEFND

Lögfræðingur – sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytið – Reykjavík
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir eftir
lögfræðingi til starfa í ráðuneytinu. Ráðið er í starfið
til eins árs.
Helstu viðfangsefni eru á sviði landbúnaðar, en einnig
geta komið til verkefni undir öðrum málaflokkum
ráðuneytisins.
Leitað er eftir kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með góða menntun og samstarfshæfileika.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta ásamt
hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking á málefnum
landbúnaðarins æskileg.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við Félag
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.
Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2011.
Nánari upplýsingar gefur ráðuneytisstjóri,
Sigurgeir Þorgeirsson í síma 5458300.
Umsóknir er hafi að geyma upplýsingar um menntun,
fyrri störf, meðmælendur og annað er máli skiptir, sendist bréflega til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík eða í tövupósti á
postur@slr.stjr.is eigi síðar en 21. febrúar 2011.
3. febrúar 2011
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.

(ÒSN¾ÈI UNDIR VEITINGAREKSTUR TIL LEIGU
4ILBÒINN VEITINGASTAÈUR TIL LEIGU ¹ ,AUGAVEGI 
5M ER AÈ R¾ÈA FM RÕMI OG TEKUR STAÈURINN ¹ MILLI  OG 
MANNS Å S¾TI LEYFI ER FYRIR ST¾KKUN UPP¹ M
4ILVALIÈ FYRRI EINSTAKLING SEM HEFUR KUNN¹TTU OG METNAÈ TIL AÈ
VINNA SJ¹LFST¾TT
5PPLÕSINGAR GEFUR 'RETAR Å SÅMA   GRETAR SAGAZIS
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Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

SPARIBAUKUR

PORSCHE CAYENNE S. Árg.‘04, Ek. 76
þ.km, Sjálfskiptur. Ofurr-Tilboð 3.790.
Rnr.260619 Loftpúðafjöðrun.

3 stk. HYUNDAI GETZ GLS. Árg.‘08,
Ek.74 - 94 þ.km, 5 gírar. V.1,450,OFUR-Tilboð 990,- Möguleiki á 70%
LÁNI.

TOYOTA YARIS SOL 1.3 4/2003
SJÁLFSKIPTUR ek 99 þ V.850 stgr Vantar
bíla á skrá og á staðinn, Arnarbílar S:
5672700

TILBOÐ 3.850.000.-

CHRYSLER 300C 4X4 . Árgerð 2006,
ekinn 64 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 4.850.000.-. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is
Ýmis skipti koma til greina

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

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

Porsche Cayenne 11/2007 ssk.
ek. 31þ. 291 hö. Hlaðinn aukab.
Loftpúðafjöðrun. Einn eig. V. 8.390þ.
Uppl. í s. 694 8585.

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

M. Benz Actros 8x6. Árg. ‚06, ekinn 47
þús. km. Toppbíll. Uppl. í s. 893 0306.

CHEVY TAHOE LTZ 1500 FLEXFUEL 7
manna. Árg.07,Ek23 þ.km, Sjálfskiptur.
Verð 5.800 Rnr.298902. Skoðar ýmis
skipti
3 STK HYUNDAI I 30 COMFORT.
Árg.‘08 Ek.80 - 96 þ.km, 5 gíra og
Sjálfski. V.2150,- OFUR-Tilboð 1.390,Mögl.70% lán.

Opel Corsa Enjoy Árgerð 06/2008,
ekinn 80þ.km, beinskiptur, flottur bíll
sem eyðir litlu. Frábært verð aðeins
1.290.000kr!! Ásett verð 1.590.000kr.
Raðnúmer 151404. Sjá nánar á www.
stora.is

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

AUDI A6 2,0 T NEW. Árg.‘07, Ek.7þkm.
Sjálfskipt Bakkmyndavél V.5.700.Rnr.260612 Skoðar skipti á ódýrari

2 STK. L. ROVER DEFENDER 110 TDS
STORM STW. Árg 06, Ek.100 þ.km.
V.3850,-OFUR-Tilboð 2.700 Mögul. 70
% Lán.

CHRYSLER PACIFICA TOURING, árg.
8/2007, ek.40þús.km, sjálfskiptur, loftkæling, 6 manna, leður, lúga omfl,
Flottur, vel búinn og þægilegur bíll,
Ásett verð 3790þús.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

Til sölu Yaris t-sport 2003. Ek. 97 þús.
5 dyra. Nýskoðaður. Magnari og keilur.
Verð 990 þús. Viktor s. 898-3523.

Nissan almera 1.5 ‚01 sk. ‚12. 5 dyra.
Eins og nýr. Margt nýtt í bílnum. Beinsk,
ek. 144 þús. Ásett verð 520 þús. Uppl.
í s. 772 4515.

Til sölu

M.BENZ E 200 CGI AVANTGARDE
BLUE EFFIENCY. Árg 2010 Ek: 27 þ.km
V.8.890.- Rnr.260398 Mögul. á 70%
láni Sk. ódýr

Toyota LandCruiser 100 vx disel. 3/2002
ek.209 þkm. Leður, lúga, tems, krókur.
Verð 3.480.- Skoðar skipti á ód.

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.

Notaðir lúxusbílar
Gerðu góð kaup á nýlegum uppítökubílum

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

4 STK. NISSAN X-TRAIL DÍESEL.
Árg‘08 Ek.74 - 103 þ.km, SjálfskiptIr.
V.3790,OFUR-Tilboð 2.990.-Mögl. Á
70% Lán.
Subaru Forester CS 4/2000 ek.197
þkm. Sjálfsk, álf, lúga. Ný tímareim.
Verð 590. þús
M.BENZ R 350. Árg‘07 Ek.34 þ.km
6 manna. Evrópubíll.V.7.990 Leður/
Alcantara sæti, T.lúga, Xenon, O.fl.
Rnr.505816

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Porsche Cayenne S
385 hö
Verð 8.490.000
Nýskráður 05.2007 - ekinn 81 þús.
Leðuráklæði og leðuráklæði á mælaborði, sportsæti með
minnisstillingum kóðað í lykil, PDCC jafnvægisstangir,
MPGUQÔČBGKÐČSVO ES»UUBSCFJTMJ UPQQMÔHB #04&IMKÍČLFSŚ 
EÐLLUHMFS #J9FOPOÐLVMKÍTPś

7 STK. TOY. COROLLA STW Árg.‘06
Ek.104-133 þ.km 5 Gíra V.1550,- OFURTILBOÐ 1.150.- Mögul. á 70 % láni.

CHEVROLET K1500 EXTENDED CAB.
Árg. 1998 Disel 6,5 Sjálskiptur ekin 261
þ.km Bíll í Góðu Standi verð 990.000.
Rnr.133207.

RANGE ROVER VOGUE SE V8
DIESEL. Árg‘07 Ek 68 þ.km Hlaðinn
af Lúxusbúnaði. Skoðar Ýmis skipti
Raðnr.273681
2 STK VW Golf TSI 2010 Ek.11 & 18 þ.km
5 Dyra TILBOÐ 2800,- Mögul. á 70%
Láni & 500 þúsþ. VISALÁN.

JÁ SÆÆLLL. FJÖLDI BÍLALEIGUBÍLA Á
OFUR-TILBOÐUM UM HELGINA OG ÚT
NÆSTUR VIKU MÖGUL. Á 70%LÁNI &
VISALÁN

BMW 520I E60 M-TECH. Árg‘08. Ek. 44
þ.km, Sjálfskiptur. V.7.490. Lán kr.3,8
Rnr.110138. Skoðar ýmis skipti. Flottur
bíll

Erum með pizzastað til sölu í nýju
hverfi. eini pizzastaðurinn í nágrenninu.
hagstæð húsaleiga og lítill launakostnaður. öll tæki í góðu standi. Skoðar
skipti á skuldlausum bíl eða bílum.
Ásett verð 4990þ

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB Klár í
Snjóinn Árgerð 2007, ekinn 69 þ.km
Sjálfskiptur Mjög Snyrtilegur Bíll 38“
Breyttur Webasto, Prófílbeisli, Loftdæla,
VHF Talstöð Gluggahlífar, Húðaður
Pallur Ipod tengi Skoðar Skipti Verð
5.390.000. Rnr.133145

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Til sölu


4OYOTA
0REVIA
 G Å GËÈU
STANDI AÈEINS
 Ö KR STGR
3ÅMI  

Audi Q7 S-Line 3,0 TDi
232 hö
Verð 8.890.000
Nýskráður 08.2007 - ekinn 53 þús.
Leðurinnrétting, topplúga, loftpúðafjöðrun, dráttarbeisli, 20”
álfelgur, Bi-Xenon ökuljós, fjarlægðarskynjari að aftan og
framan, lyklalaust aðgengi, dökkar hliðarrúður, bakkmyndavél,
MPGULćMJOHPś

Þjónusta
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"REMSUVIÈGERÈIR o "ËN OG ÖVOTTUR o "REMSUKLOSSAR o MÎSSUN
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VW Touareq 3,0 TDi
225 hö Verð 5.990.000
Nýskráður 08.2007 - ekinn 85 þús.
Lyklalaust aðgengi, bakkmyndavél, sumar og vetrardekk á
felgum, topplúga, fjarlægðarskynjari framan og aftan, Xenon
ÐLVMKÍT MPGUQÔČBGKÐČSVO MFJČTÐHVLFSŚ ES»UUBSCFJTMJ EÐLLUHMFS
Pś

"JËÈUM EINNIG UPP ¹ AÈSTÎÈU FYRIR ÖIG TIL AÈ GERA VIÈ SJ¹LFUR
«$µ2 /' '«¨ ¶*«.534!
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Bílabúð Benna notaðir bílar - Bíldshöfða 10
S: 587 1000 - Opið í dag frá kl. 12 - 16
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250-499 þús.

Sendibílar

Til sölu IZUSU D-max 2010. Aukahl,
skel,krókur, stigbretti,klæðning. Ath
skipti, smábíl/jeppi. S. 897 7006 &
565 6024
AUDI A4 1800. 1995 ekinn 211þ.
Sjálfskiptur á nýlegum vetrardekkjum
390þ. S. 893 4707.

Sparneytinn diesel jeppi, Korando. 2,9 l
diesel, eyðsla innanbæjar 10,9 l. Ekinn
163.000 km, beinskiptur, svartur, filmur í rúðum. Verð 450.000 kr. S. 663
4898.

Skidoo MXZ 800 R

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Húsbílar
Toyota Landcruiser 120 GX árg. ‚08
ek. 50 þús, 8 manna, v. 6,7m uppl í
s. 861 2736.
Til sölu VW Passat, Highline Turbo, árg.
2008, sjálfsk., bensín. Svartur, ek 47
þús.km. Góður bíll og vel um genginn,
einn eigandi. Ásett verð 3,4 millj.kr.
Uppl. í s. 618 0211.

Skidoo Scandic Rotex 500 Kubik árg.
‚03 og tveggja sleða kerra 2.55 x 3.30.
Uppl. 868 4190.

Opel Astra árg. 2000 ek. 177 þús.
km. til sölu fallegur og góður bíll,
vetrard, nýskoðaður til 2012, beinsk.,
5dyra, 1,6L, verð 410 þúsund staðgreitt.
Upplýsingar í síma 820 4640.

Hjólhýsi
Hobby prestige árg. ‚06 aðeins dregið
100km. Uppl. gefur Haukur í s. 553
2143 & 892 9864.

Til Sölu Landcruser 100 árg. 2003. Ek.
185,000 km. Breyttur 38“, Xenon ljós,
Tölvukubbur, Bit look felgur og m.fl.
Verð 6,9 m. Uppl. í s. 849 9279.

Fellihýsi
Óska eftir 8-12 feta fellihýsi á verðbilinu
250-800 þús. Uppl. í s. 844 0478.

35“ Trooper 790.þ stgr

Til sölu ISUZU TROOPER Árgerð 2000
Ekinn 182 þ.km. ssk.Dísel 5 manna
Ásett verð 1.290.þ Tilboðsverð 790.þ
uppl. í 896 5290

Volvo V40 ‚99 ek.171þús 2.oL,ssk.
Nýskoðaður, smurbók, vel með farinn og fallegur bíll. Tilboð 485þús!
s.7773417/8638956

Toyota Landcruser VX árgerð 2007
ekinn 92.000 krókur, filmur, spoiler,
leður. 6.480þ. skoða skipti. Upplýsingar
í síma 893 4707.

Lyftarar
Vespur

Til sölu Toyota Landcruiser 100 bensín
árg. 10/10/01‘ Ek. 117 þús. 35“ breyttur.
Góður bíll, ssk. Leðurklæddur. Sóllúga.
Verð 3,8 mil. Skipti ath. S. 895 1900.

Tilb 299þ

verð480þ Kia sportage árg.‘99, ek.
137þús. sjalfskipt. 4x4 uppl s:615 3995

Til sölu

Toyota Land Cruiser 200vx Diesel
nýskráður 31/1/2008. 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 12.6 millj. 2 ára aukaábyrgð. Uppl.
í s. 893 0411

Polo 2008 Tilboð 1.290.þ

Til sölu VW Polo Comfortline 1,4 bsk 5
dyra árg12/2007 ek. 52.þ nelgd vetrardekk ásett verð 1.590.þ Tilboð 1.290.þ
upp. í 896 5290.

NULL

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

1-2 milljónir

Körfubílaleigan.

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

Fjórhjól
ISUZU TROOPER ABS 7 manna 31“. Árg
2000 Ek 160 þ.km 5 gíra og í toppstandi. Verð 1300 þús GSM 8616169

Subaru Forester 05/2007. Ekinn 36
þús. km. Silfurgrár. Sumar- og vetrardekk á felgum. Góður staðgreiðsluafsláttur. S. 618 8113.

Hyundai Santa Fe 05‘ leðursjálfsk, cd,
krókur, fjarstart fyrir kuldann, er á vetrardekkjum, góður bíll ek 117þ ásett
1880 gott staðgreiðslutilboð. uppl í
síma 891 6769.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Bátar
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

Bílaþjónusta

Árgerð 2009 af Yaris Sol, 1.3 vél, 5 dyra,
beinsk., steingrár að lit. Mjög vel með
farinn, eins og nýr. Ekinn 31.000 km.
Verð 2.1 millj. Uppl. í síma 866-7528.

Bílar óskast

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Grásleppuleyfi til sölu, tilboð óskast
í 4,27“. Tilboð skal senda á thjonusta@365.is

2 milljónir +
Renault Sport Tourer ,árg ‚03(nóv),
Ek.91þ.km. Bsk. Verð 890þ. Lánakjör.
S. 695 0443.

Til sölu flottur Skidoo MXZ 800 R sleði
árg. ‚08. Ek. 2600 km. 45mm neglt belti
er sem nýtt,bensíngjöf báðumeigin(gull
putti) annar hljóðkútur, brúsi aftaná
með festingu og taska yfir hnakkinn
og 2 20l brúsar, fylgja nýjar handhlífar.
Beltið er 121 á lengd. Geggjuð leik
græja. Stgr. 1,5mill.Skifti möguleg. Sími
898 5155.

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

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

Kia sorento dísel ek. aðeins 83.000
sjsk. leður, lúga, dr.krókur ofl. ásett
2.790.000 áhv. 1900.000. skipti möguleg á berlingo, kangoo eða svipuðu
eða bein sala uppl. í s. 898 3758 eða
ohjorvar@visir.is

Gerðu felgurnar
eins og nýjar!

M. Bens E 220 disel árgerð 1998 ekinn
445 þús. innfluttur af ræsir Elegance
gerð, leður, dblár, sjálfskiptur, fallegur
bíll. Verð aðeins 899.000,- Uppl. í s.
895 5577.

Corolla, Yaris eða
Avensis óskast

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

Japanskur fólksbíll
óskast, t.d. Toyota,
Nissan, Honda eða MMC.

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

Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu standi,
en má þarfnast lagfæringa. Get borgað
100-350 þúsund. Uppl. 772-5450.
Honda Accord Type S. 4/2006, bsk,
ekinn 48 þús, verð 2.580 þús, áhvílandi
1.770 þús, engin skipti. Uppl. í síma
842 5300

Cadillac Eldorado ‚95 4,6LV8 ek. 191þ.
skoðaður til 2012. Topp eintak. Verð
850þ. S. 692 2347.
Til sölu Nissan Double Cab árg. ‚00 á
33“ dekkjum. V. 750 þús. S. 899 0364.

Til sölu Skoda Octavia árg. ‚00 ek.
aðeins 107 þús. km. V. 650 þús. Einnig
MMC Carisma árg. ‚98. V. 300 þús.
Uppl. í s. 844 0478.
Nissan Patrol ‚98, 2,8L dísel/beinskipt.
Ek.290 þús km. 35“ nýleg dekk og
skoðaður. Þarfnast smá viðhalds. Info
s: 8203308

Nissan Patrol Elegance 2006. Ek. 70
þús. ssk. topplúga, ljóst leður. Uppl. í
síma 777 6464.

0-250 þús.
Til sölu VW Passat highline turbo. Árg.
‚06. Ásett v. 2.650. Tilb. S. 861 1170.

CanAm800 Outlander árg. ‚08 ekið
1850km, götuskráð, hiti í haldföngum.
1500 þús. S. 848 9086.

Vélsleðar

Kaupi bilaða bíla

Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca.
30 - 150 þús. S. 896 6744.

ÓSKA EFTIR BÍL
Á 0-150 ÞÚS STGR!

BRAVISOL INNILYFTURNAR - PASSA
INN UM 90CM HURÐARGÖT OG FARA
Í 4,9m VINNUHÆÐ. DAGLEIGA AÐEINS
KR. 4000.+vsk DS-LAUSNIR EHF 5618373 www.dslausnir.is

Hjólbarðar

Óska eftir bíl á 0-150 þús. stgr. má
þarfnast lagfæringa s. 659 9696.

!!! 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 691 9374.

Til sölu Lynx rave rc 800 árgerð 2007
121“ belti, rafstart,Snarvenda, hiti
í handföngum og benzingjöf Verð
1.190.000.- Upplýsingar gefa sölumenn
í Ellingsen 580-8500 www.ellingsen.is

Vörubílar
Til sölu 4 stk. 33“ gróf, nelgd, lítið
notuð á 6 gata felgum 15“. V. 160þ. S.
774 4021.
Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
S. 896 8568.

Ford Explorer Limited 8cyl, 3/2006 ek.
87þ. km, sumardekk og negld vetrardekk, dr.kr. Umboðsbíll, gott eintak,
einn eig. Verð 3.950.000 Uppl. í s.
896 8083.

Citroen Bx 4x4 90 model, ek. 91 þ. V.
190 þ. Uppl. í s. 893 5701.
Toyota Land Cruiser 100VX disel, árg.
5/1998, ekinn 295þ.km. Sjálfsk., leður, ný
dekk. Verð 2.400.000 - Sími 897 3518.

Mitsubishi Lancer sjálfsk. 1997, ekinn
180þ.km, ný tímareim og nagladekk.
Sumardekk fylgja. Skoðaður til 10/11.
Verð 250.000. Kevin sími 848 6519.

Til sölu MAN 26.403 árg.‘98, tíuhjóla,
með krókheysi, utanáliggjandi lásum.
Tekur 5 & 6 metra gáma. Ný upptekinn
gírkassi með retarder og kúpling og
nýjar headpakkningar. V. 3,7m + vsk.
Uppl. í s. 897 2288

!!! Til Sölu !!!

POLARIS RMK 600 144 F/O2006‘ ekinn
um 3700 neglt belti. Sleði sem tekinn
var uppí hægt að fá fyrir 720þ uppl í
síma 891 6769.

Til sölu fjögur lítið sem ekkert notuð
cooper nagladekk 265/75x17.Frábær
dekk í snjó og hálku verð 100 Þúsund.
Upplýsingar gefur Bjarni í síma
8611262.

M-SÓFINN íslensk framleiðsla
sniðin að þínum þörfum.

PIPAR/TBVA • SÍA • 102927

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.
Opið alla virka daga frá 11 – 18 og laugardaga 11–16.
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OPINBERT STEFNUMÓT Á
ALÞJÓÐLEGUM VETTVANGI
Framlag Íslands á Feneyjatvíæringnum undanfarna áratugi er í brennidepli á Sýningu sýninganna sem verður opnuð á Kjarvalsstöðum í dag.
MYNDLIST
HELGA MJÖLL
STEFÁNSDÓTTIR

Íslendingar sendu fyrst fulltrúa á Feneyjatvíæringinn árið 1960.

FRÉTTABLAÐIÐ/ GVA

F

eyneyjatvíæringurinn (La Biennale
di Venezia) er einn stærsti myndlistarviðburður nútímans og hafa
22 af helstu listamönnum Íslands
átt verk á sýningunni undanfarin
fimmtíu ár.
„Þetta er eina opinbera stefnumót
íslenskrar myndlistar á alþjóðlegum vettvangi,“ segir Laufey Helgadóttir, listfræðingur og sýningarstjóri Sýningar sýninganna. „Jóhannes S. Kjarval og Ásmundur
Sveinsson voru fyrstu fulltrúar okkar á Feneyjatvíæringnum árið 1960. Árin eftir áttum
við ekki alltaf fulltrúa. Á því varð hins vegar
breyting árið 1984; síðan þá höfum við ávallt
átt fulltrúa á sýningunni.“
Á sýningunni gefst nú í fyrsta skipti tækifæri til að sjá verk íslensku Feneyjafaranna
samankomin á einum stað og þá þróun og
breytingar sem orðið hafa á þátttökusögu
Íslendinga.
„Þetta eru ekki öll verkin sem listamennirnir sýndu. Mörg þeirra voru seld

til erlendra aðila, sum hafa ekki fundist og
önnur einfaldlega eyðilagst,“ segir Laufey,
en sjálf stýrði hún sýningum Íslendinga á
Feneyjatvíæringnum árin 2003 og 2005.
Á fyrstu sýningunum sem Íslendingar
tóku þátt í var einkum að finna málverk,
ljósmyndir eða sjálfstæð höggmyndaverk.
Laufey hefur haft uppi á mörgum þeirra
fyrir sýninguna en undanfarin fimmtán ár
hefur hins vegar nálgun listamannanna einkennst meira af innsetningum. Með auknum stuðningi hafa sýningarnar orðið svo
umfangsmiklar að ekki er hægt að sýna þær
á Kjarvalsstöðum nema með ljósmyndum
og myndböndum. Laufey segir að þátttaka í
Feneyjum snúist ekki aðeins um að gera sig
sýnilegan í listheiminum heldur einnig um
þjóðarímynd.
Í ár munu þau Libia Castro og Ólafur
Ólafsson sýna fyrir Íslands hönd í Feneyjum. Á sunnudag klukkan 15 fjalla þau, ásamt
sýningarstjóranum Ellen Blumenstein, um
Feneyjatvíæringinn á Kjarvalsstöðum.

Að ofan: Rúrí.
Frá vinstri:
Steina Vasulka, Gabríela
Friðriksdóttir,
og Helgi Þorgils Friðjónsson.

Fulltrúar Íslands á Feneyjatvíæringnum
1960 Jóhannes Sveinsson Kjarval og
Ásmundur Sveinsson
1972 Svavar Guðnason og Þorvaldur Skúlason
1976 Sigurður Guðmundsson
1978 Sigurður Guðmundsson
1980 Magnús Pálsson
1982 Jón Gunnar Árnason og Kristján
Guðmundsson
1984 Kristján Davíðsson

Jóhannes Sveinsson
Kjarval.

1986 Erró
1988 Gunnar Örn Gunnarsson
1990 Helgi Þorgils Friðjónsson
1993 Hreinn Friðfinnsson og Jóhann Eyfells
1995 Birgir Andrésson
1997 Steina Vasulka
1999 Sigurður Árni Sigurðsson
2001 Finnbogi Pétursson
2003 Rúrí
2005 Gabríela Friðriksdóttir
2007 Steingrímur Eyfjörð
2009 Ragnar Kjartansson
2011 Libia Castro og Ólafur Ólafsson

Svavar Guðnason.

Febrúar 2011

menning
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

AÐ TJALDABAKI
Pönkstefnan í verki Það
skiptir ekki máli hvað þú
getur heldur
hvað þú gerir.
Svo hljóðuðu
einkunnarorð Purrks
Pillnikks um
árið þegar
pönkið var
í algleymingi á
Íslandi.
Ekki er
loku fyrir
það skotið
að þessi orð hafi verið höfð
til hliðsjónar í borgarstjórn,
við útfærslu á niðurskurði
til tónlistarskóla í Reykjavík,
enda á kjarninn úr Besta
flokknum rætur að rekja í
pönkhreyfinguna. Tónlistarmenn hafa alltént lýst yfir
áhyggjum af því að nái þær
hugmyndir fram að ganga
bitni það tilfinnanlega á getu
þeirra til að iðka fag sitt.
Hver á þá að spila í Hörpu?
er spurt. Í versta falli ættu
borgarfulltrúinn Einar Örn
Benediktsson og varaborgarfulltrúinn Sjón að geta troðið
upp með lúftgítar.
Stjóri í stjórn Magnús Geir
Þórðarson, leikhússtjóri Borgarleikhússins, var á dögunum
skipaður í stjórn RÚV. Ekki er
deilt um hæfileika Magnúsar
á sviðum menningarstjórnunar. Meira álitamál er hins
vegar hvort skynsamlegt sé
að forstöðumaður einnar
stærstu opinberu menningarstofnunar landsins sitji líka
í stjórn annarrar opinberrar menningarstofnunar. Í
rannsóknarskýrslu
Alþingis var
meðal annars
fjallað um
afleiðingar
þess þegar völd
og áhrif falla á
of fáar hendur
og var almennt
lagst gegn
því. Skýrslan
var meðal
annars
lesin upp í
heild sinni í
Borgarleikhúsinu. - bs
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FRÍ LEGUGREINING
VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
Rúmgott er eini framleiðandi landsins í svæðaskiptum heilsudýnum
Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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Varahlutir
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TRJÁKLIPPINGAR

Til sölu fallegur síður pels úr Bisam
skinni. Verðh. 50þ. Einnig vönduð svört
stígvél. Verð 10þ. S. 847 8718.

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

Til sölu borðstofuborð + 6 stólar, borðstofuskápur og hornsófasett úr leðri.
Uppl. í s. 553 0221

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.
Flottur rafmagnsnuddpottur frá Poulsen,
4 m. bílakerra tveggja öxla og 2 stk 10
fm. BOS gámar. Uppl. 892 1524

Bílapartasala

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

Óskast keypt

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla.
S. 896 8568.

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20
Hafnarfirði.
Til sölu varahlutir í Hyundai Sonata 97,
Subaru Impreza 99 og Skoda felicia
99, Peugeot 306 99. kaupi bíla til niðurrifs. Partasala smiðjuvegi 11
Sími 661 5270.

Viðgerðir

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Bókhald

Spásími 908 6060

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

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

Bókhald fyrir þig. Ársreikningur Skattframtal - VSK Tómas Bókari ehf
659 5031

Múrarar
Allar almennar flísalagnir og múrverk.
Vönduð vinna, góð umgengni. Menn
með réttindi. S. 864 5169.

Málarar

Alhliða málingarþjónusta, getum bætt
við okkur verkefnum, tilboð eða tímavinna. S. 697 8356.

Rafvirkjun
RAFVIRKJUN S. 896 6025

Málarameistari

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

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.
Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.

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

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Húsaviðhald

ÞJÓNUSTA

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

Faglærðir Píparar

Pípulagnir

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

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

Glerjun og gluggaviðgerðir

Pípulagnir
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

www.smidaland.is

Nýsmíði-viðhald-gluggar-hurðar-sólpallar-öll smíði. S. 772 0040.

Til bygginga

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

BROTIN GLERAUGU ?

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

Gerum við allar gerðir málmumgjarða Verð frá 7.200
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

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

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

Óskum eftir notuðum tækjum og búnaði í eldhús/veislusal. Uppl. um verð og
annað sendist á petur@visir.is

Viðgerðir

Búslóðaflutningar

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

Kaupi gull !

Flísalagnir og múrverk

Málarar

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Til sölu ný Telwin 460 supermig digital
sýður ryðfrítt,kopar,ál og stál vatnskæld,
verð 350 000 plus vsk s. 8969497
jóhann.

Hljóðfæri

KEYPT
& SELT
Verslun

Til sölu

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

Nudd
Hreingerningar

Whole body massage. S. 849 5247.

A-Ö Þrif & Hreinlæti
Sími 662 0 662

Harmonikur og harmonikkugeisladiskar
í úrvali. Tökum harmonikkur í umboðssölu. Vorum að fá sendingu af nýjum
ítölskum harmonikum. Úrval af nýjum
harmonikum, útvegum harmonikuleikara við öll tækifæri.www.egtonar.is
Sími 824 7610 & 660 1648.

Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Gott nudd - good massage. S. 857
4850 & 844 0329.
New whole body massage. S. 864
8449, Isabella.

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

Spádómar

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

Garðyrkja
Tökum að okkur parketslípun

Bækur

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

Þessi pylsuvagn er til sölu . Nánari uppl.
í s. 616 1360.

Til sölu 42 bækur eftir Halldór Laxnes 17
bækur eftir Kristmann G. Einnig bækur
eftir Þórberg Kamban, Gest Pálsson,
Stein Steinarr, Bólu-Hjálmar og ýmsar
fleiri bækur. Uppl. 696 9350.

Vélar og verkfæri

Andlegur Ráðgjafi

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

Trjáfellingar

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

Býð upp á tarotlestur, talnaspeki og/
eða orkuheilun. Umsögn: „Michalina
er stórkostlegur spámaður og heilari.“
Sigríður Klingenberg. Tímapantanir í
síma: 697 7802

Skrifborð frá Hirslunni til sölu. Líta
vel út. Seljast á hálfvirði. Uppl. Í síma
896 6551.
Ísskápar, þvottavélar, þurrkarar,
þvottavélar,borð-uppþvottavél,
vörp,stór ljósritunarvél, stólar,
varahlutir, hjólbarðar og felgur á
bíla. S. 896 8568.

Til leigu

TRJÁKLIPPINGAR

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

,%)+4+*!3!,52 4), ,%)'5

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

,EIGUTAKI ËSKAST AÈ STËRUM LEIKJASAL ALLS  M
-ÎGULEIKAR ¹ VEITINGAAÈSTÎÈU -IÈSV¾ÈIS Å 2EYKJAVÅK
N¾G BÅLAST¾ÈI 2EYNSLA AF REKSTRI OG START FJ¹RMAGN
NAUÈSYNLEG &YRIRSPURNIR SENDIST ¹ 3ANTON MIIS

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

Heilsuvörur

Sjónvarp

uppsjónborð,
ýmsa

Landmælinga GPS óskast. Einnig óskast Atlas Copco vökvahamar/bor (16
eða 18 typurnar) fyrir borvagn í Noregi.
Uppl. Tor (norsku/ensku) í s íma +47
920 86342, netfang tor@geostrom.no
eða Steinn í s íma +47 920 11968.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is
Ný netverslun:
www.betriheilsa.is/erla
Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

Þjónusta
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Fæðubótarefni

Húsnæði í boði

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

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.

Nudd

TANTRA MASSAGE

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage. Unique
experience for men, women and
couples. Tel: 698 8301 www.tantratemple.com
Vandaðir og ódýrir ferðanuddbekkir og
óléttubekkir til sölu. Uppl. í 8916447
Óli

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.

Húsgögn
Til sölu vegna flutnings: Stórt skrifborð
með gleri stærð 157x79. Antik húsgögn,
sófi + einn stóll. Fallegt 12 manna borðstofuborð, 8 manna saman dregið + 8
stólar + skenkur og hærri skápur. Ýmis
verkfæri sem dæmi iðnaðar saumavél í
borði loft drifin verkfæri og fleira. S. 565
7467 & 896 6760.

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

Dýrahald

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

Miniature Pinscher
hvolpar til sölu

Min Pinscher til sölu eru með ættbók frá Íshundum. Örmektir, bólusettir
og heilsufarssk. Tilb. til afhendingar.
Nánari uppl í síma 859 9499 Visa/Euro
www.123.is/skyjaraektun.

Hestamennska

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

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.
Herb. til leigu, helst kona á miðjum
aldri Uppl. í S: 892 9512
Gott og vel staðsett forstofuherbergi í
kjallara að Búðargerði. Uppl. 6934161.
Fullbúin herbergi með aðgangi að öllu
til leigu frá vikutíma upp í mánuð
eða lengur við sólvallagötu 101 R.
Upplýsingar í síma 897 1016.
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.
2 herbergja íbúð 53fm á jarðhæð. Í
árbænum leigist á 80þ. plús rafmagn.
Hússjóður innifalinn. Upplýsingar í síma
777 9200.
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2 herb. íbúð 100þús á mán + trygging.
5-6 herb íbúð 200 þús á mán + trygging. Uppl. í s. 899 7230.
35 fm íbúð í 101. Laus til leigu strax.
V. 75 þús. fyrir utan hita og rafm. S.
865 1394.
Til leigu 64 fm 3 herb. íb. á Hringbraut
1hæð ( 101 ) v. 125þ+240 Þ trygging
Langtímaleiga S. 896 2964.
1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði.
eldh., þurrkara og þvottavél. Stutt í
Iðnskólann og bónus. S. 892 5309.

LEIGUSALAR ATH ÞETTA!

Leiguhús.is er öflug leigumiðlun sem
býður fjölbreytta þjónustu. Fríar auglýsingar til fullrar þjónustu Skoðaðu www.
leiguhus.is
3ja herb. nýuppgerð íbúð í vesturb. Kóp.
Sér inng. Langtímaleiga. V. 130 þús.
ásamt eins mán. tryggingu. Vinsaml.
senda sms í S. 820 6726 nafn og síma
eða e-mail asor@hive.is

32 ára karlmaður í námi við HÍ óskar
eftir að taka íbúð á leigu í miðborg
Reykjavíkur. Einar, S: 695 2413.
Óska eftir íbúð til leigu til lengri tíma
ca 70fm. Helst með svölum og baði,
ekki sturtu. Miðsvæðis í Rvk. Er reyklaus,reglusamur,skilvís og miðaldra.
Meðmæli frá fyrri leigusölum. Uppl. í
s. 864 6706

!!!Íbúð óskast!!!

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

Fullbúin íbúð til leigu til 25. apríl ca.
Fyrir reyklausa og reglusama. Uppl. í
s. 895 9420.

Húsnæði óskast
3-4 Herb. óskast í 109, langtímaleiga.
Bakkahverfi helst. Erum 3, reglusöm.
S. 650 5522.
Óska eftir 3 herbergja íbúð í 101 eða
107.Reglusemi og skilvísum greiðslum
heitið. (reyklaus) s:7718601

4IL SÎLU ATVINNUHÒSN¾ÈI
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Atvinna í boði

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn húsgagnahöll
og Mjódd óskar eftir traustu
fólki til starfa í afgreisðslu.
Íslenskukunnátta skilyrði.
Vinnutími frá 07-15 og 07-13
virka daga.
Umsóknareyðublöð má nálgast
á www.bakarameistarinn.is

841 7913 Gwenný

Sumarbústaðir

Herbergi laust í Hlíðum Rvk. Reykleysi
og reglusemi skilyrði. 35þús. S: 8628159

Fasteignir

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.

Til sölu

2.íbúðir við Laugardalinn,
104 Rvk

Eldri maður óskar eftir íbúð á leigu,
helst til lengri tíma. Reyklaus. Uppl. í s.
565 9939 & 897 9939.

Til sölu sérhannaður Vuookati finnskur
bjálkabústaður í Borgarfirði á gull fallegum stað við sjávarsíðu. Ath.skipti á
Iðnarhúsnæði. Uppl. í 892-1524

Veitingahús Nings Framtíðarstarf
Veitingahús Nings óskar eftir
starfsfólki - vaktstjóra í fullt
starf. Unnið er á 15 daga vöktum. Skilyrði: starfsmaður þarf
að hafa góða þjónustulund,
vera röskur, 18 ára eða eldri og
íslenskumælandi.
Áhugasamir setji inn umsókn á
www.nings.is

Atvinnuhúsnæði
LEIGUHÚS.IS
LEIGUMIÐLUN

Ef þig vantar atvinnuhúsnæði Ef þú
vilt leigja atvinnuhúsnæði Leitaðu til
okkar reyndu manna. Leiguhús.is sími
562 2554
Glæsilegt atvinnuhúsnæði til leigu í
Glæsibæ. Uppl. í s. 659 9508.

Geymsluhúsnæði

AU-Pair Ítalía
Íslensk/Ítölsk fjöldskylda óskar
eftir jákvæðri, samviskusamri
og barngóðri stelpu til þess
að gæta 11 ára stúlku ásamt
heimilisstörfum 1 júní-1 sept.
Viðkomandi þarf að vera 18 ára
eða eldri.
Áhugasamar hafa samb. í
s. 896 1918

Víkingarkráin óskar eftir stúlkum til
starfa á bar og í sal. Reynsla skilyrði.
Uppl í s. 869 4363
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Leitum að vaktstjóra á Culiacan.
Fjölbreytt og skemmtilegt starf.Unnið
15 daga í mán. Sími 8688489
Vanan háseta vantar á línubát. S. 869
8939.

!! Geymslusvæði !!

Geymslusvæði til leigu, 250 kr ferm.
Upplýst og vaktað. Upplýsingar 6943899.

geymslur.com

Vantar þig aukapening? Flott vinna
þar sem þú sjálf/ur ert þinn eigin
yfirmaður. Hafðu samband við Gunnar
s. 777 3391.

Tilkynningar

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

Til sölu
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www.buslodageymsla.is

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

(²

Bílskúr
Óska eftir að leigja bílskúr á höfuðborgarsvæðinu með aðgang að rafmagni
8403545

Gisting
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Efling-stéttarfélag, Sætúni 1, 105 Reykjavík, Sími: 510 7500

Ýmislegt
Sumarlisti Freemans kominn út.
Pantaðu eintak í s: 565 3900 eða
www.freemans.is

65 ára ekkill óskar eftir kynnum við
konu með vinskap í huga og jafnvel
meir. Svör sendist á smaar@frett.is
merkt „13“
Kona á góðum aldri vill kynnast karlmanni með góðar stundir í huga.
Auglýsing hennar er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8744.

Spjalldömur 908 5050

Opið allan sólarhringin, ný stúlka.

Heiðarleg kona um fimmtugt, myndarleg, leitar að góðum manni. Engin
skyndikynni. Auglýsing hennar er hjá
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort),
augl.nr. 8289.

Minnum á að umsóknarfrestur vegna
páskaleigu orlofshúsa er til og með
mánudeginum 7. febrúar.

Ekki er hægt að sækja um í síma

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG
sími 896 4661

Einkamál

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Hægt er að sækja umsóknareyðublaðið
á www.efling.is eða skrifstofu félagsins.

GÓÐ GISTING Í
MIÐBÆNUM

KRIYA YOGA HUGLEIÐSLU NÁMSKEIÐ/
INNVÍGSLA, 11-13 FEB. www.kriyayoga.
is, s. 691 8565/897 9937

.ÕKOMIN Å EINKASÎLU 'L¾SILEG BJÎRT  FM ¥BÒÈ ¹ EFSTU H¾È  PENTHOUSE Å LITLU
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MILLJ ,AUS FLJËTLEGA /PIÈ HÒS SUNNUDAGINN  FEB KL  
(ANNES OG )NGA BJËÈA YKKUR VELKOMIN

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Myndarleg kona 48 ára, sem býr ein,
vill kynnast góðum manni með góða
skemmtun í huga. Auglýsing hennar er
hjá Rauða Torginu Stefnumót, s. 9052000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8296.
Kona með fallega rödd vill kynnast
karlmanni, 55+, með góð kynni í huga.
Auglýsing hennar er hjá Rauða Torginu
Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og
535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8549.
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SPIZY diskamotta, ﬂéttuð, gyllt eða hvít.
Kr. 290 fullt verð kr. 490.
490

85%
LINLEY hægindastóll,
orange áklæði. B:64 D:65 H:79 cm.
Kr. 14.995 fullt verð kr. 29.990.
29 990

PINNACLE La-z-boy stóll. Natur, rautt eða brúnt áklæði.
B:85 D:98 H:102 cm. Kr. 69.990 fullt verð kr. 119.990.
119 990

50%

60%

TUR

AFSLÁT

MERIT borðstofustóll, grátt áklæði.
Kr. 9.990 fullt verð kr. 24.990.
24 990

TUR

AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

INCADO spegill, margir litir. 40x80 cm.

Kr. 990 fullt verð kr. 8.054.
8 054 45x130 cm.
Kr. 2.990 fullt verð kr. 17.116.
17116

55%

TUR
AFSLÁT

79.995
STING 3 sæta sóﬁ, Antrazit áklæði. B:222 D90 H:82 cm. Kr. 79.995 fullt verð kr. 159.990.
159 990
STING 2 sæta sóﬁ, Antrazit áklæði. B:167 D:90 H:82 cm. Kr. 59.995 fullt verð kr. 119.990.
119 990

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

g
H:42 cm. Kr. 39.990 fullt verð kr. 89.990.
89 990

Virka daga 10 - 18, laugard. 12 - 18, sunnud. 13 - 17.
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Snillingar með sleggjudóma
MYNDBROT ÚR DEGI | Miðvikudaginn 2. febrúar | Tekið á Canon EOS 3D
Hannes Friðbjarnarson, trommari og söngvari, sem einnig starfar hjá umboðsskrifstofunni Prime ásamt mörgu fleiru, átti
góðan miðvikudag þar sem hann ræddi heimsmálin við flesta sem urðu á vegi hans. Hann smellti af nokkrum myndum í leiðinni.

3

Fór á æfingu með fallegum
mönnum og þar á meðal var
snillingurinn Stefán Már Magnússon, en við höfum eldað grátt og
grænt silfur í mörg ár. Þarna er
hann að segja að ég geti sjálfum
mér um kennt!

1

5

Dagurinn byrjar yfirleitt á því að félagi minn Máni
úr Garðabænum kemur og er með pólitískt þvaður og sleggjudóma, en það er gaman að segja frá því að
Máni er eini Garðbæingurinn sem er ekki hægrimaður.
Við Máni erum að vinna að nokkrum viðburðum saman,
þar á meðal útgáfutónleikum Agent Fresco sem verða 17.
febrúar.

Þarna er ég með félögum mínum, þeim Hálfdáni og
Júlíusi, en við erum saman í smá félagi sem hefur það
markmið að vera alltaf í eins skóm, engin samráð, heldur eingöngu sama hegðun. Við erum mjög stoltir af þessu
félagi og mjög gott fyrir menn sem vinna saman að vera
samstíga.

2

KK kom líka
í heimsókn
með bakkelsi og
neftóbak, en við
erum einmitt
að skipuleggja
tónleika saman
í Tjarnarbíói
12. febrúar, þar
sem hann ætlar
að vera einn
með gítarinn
sinn. Við ræddum um sjóinn og
glassúr.

6
4

Stefán Örn Gunnlaugsson fóstbróðir minn er meistarinn í
svokölluðu Skapalóni þar sem oft
er æft og hann var mjög ánægður með mig þennan dag! Sem
var ánægjulegt, því ég er alltaf
ánægður með hann. Takk Kiddi
fyrir lánið á baukum.

Kláraði daginn með á því að
fara á fótboltaæfingu með
Baldvin, sem er að æfa með 7.
flokki HK og er ansi efnilegur.
Hann var ekki hrifinn af myndatökunni en lét sig hafa það. Eftir
daginn fórum við heim og snæddum kjötbollur og tókum unglinginn í æfingaakstur, ekki fékkst
leyfi til þess að mynda hana né
aðra á heimilinu. Fékk svo skipstjórann af Herjólfi í kaffi og lét
hann heyra það. Sem sagt mjög
góður dagur!
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Knattspyrnukappar létust í München
23 fórust í hörmulegu flugslysi

H

inn 6. febrúar árið 1958,
fyrir réttum 53 árum, átti
sér stað einn mesti harmleikur
knattspyrnusögunnar þegar
flugvél með lið Manchester United innanborðs fórst við flugtak á
flugvellinum í München.
Alls létust 23 af 44 sem voru
í flugvélinni, þar af átta leikmenn og jafn margir blaðamenn.
Þjálfarinn Matt Busby slasaðist einnig alvarlega og var ekki
hugað líf á tímabili.
Manchester-liðið var á þessum tíma eitt það efnilegasta sem
fram hafði komið þar sem menn
eins og Bobby Charlton og Duncan Edwards fóru fyrir hópnum,
sem hafði unnið ensku deildina
tvö ár í röð.
Þennan örlagaríka dag var
liðið á heimleið eftir að hafa
leikið við Rauðu stjörnuna í Belgrad í fjórðungsúrslitum Evrópukeppninnar. Vélin þurfti
að millilenda í München til að
taka eldsneyti, en veður var
allt annað en skaplegt. Snjóbylur skall á og flugmennirnir
áttu um leið í vandræðum með
hreyflana. Því var útlit fyrir að
fluginu yrði frestað til morguns og hafði Edwards meira að
segja sent símskeyti heim þar

ÁR

1900

sem hann sagðist mundu tefjast um einn dag. Hins vegar var
ákveðið að gera eina tilraun enn
til þess að taka á loft og átti það
eftir að reynast afdrifaríkt.
Vélin þaut eftir flugbrautinni,
en við enda hennar hafði safnast upp krapi sem hægði ferðina
með þeim afleiðinum að vélin
tókst ekki á loft. Hún fór stjórnlaust fram af brautarendanum í
gegnum grindverk, yfir veg og á
hús þar sem vængurinn rifnaði
af vélinni. Mikill eldur braust út
og létust 20 manns áður en hjálparsveitir komu á vettvang. Markvörðurinn Harry Gregg sýndi
mikla hetjudáð þar sem hann
dró fjölda manns úr flakinu, þar
á meðal Charlton og Busby.
Eftir slysið ríkti óvissa um
framtíð Manchester-liðsins,
en Busby sneri aftur til starfa
á næstu leiktíð. Hann náði að
byggja liðið upp að nýju á stuttum tíma og innan tíu ára var
Manchester United aftur orðið
stórveldi og varð Evrópumeistari í fyrsta sinn árið 1968.
Slysið hefur markað djúp spor
í sögu félagsins og enskrar knattspyrnu og var minnst við mikla
athöfn árið 2008 þegar fimmtíu
ár voru liðin frá atburðinum.

1958

2000

2010
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ERIKSSON,
63 SVEN-GÖRAN
„Mesta hindrun velgengni er hræðslan við að mistakast.“

fyrrverandi þjálfari enska knattspyrnulandsliðsins, er 63 ára í dag.

timamot@frettabladid.is

50 ára afmæli
Jóhann Snorri
Jóhannesson
verslunarstjóri
er ﬁmmtugur í dag hann er kvæntur
Önnu Guðrúnu Kristinsdóttur og
saman eiga þau tvö börn Hauk og
Ingu Söru og eitt barnabarn
Jóhann Leó sem Haukur á með
Önnu Heiðu Sigrúnardóttur .

Jóhann Snorri verður að heiman
á afmælisdaginn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þórir Sveinbjörnsson
Lyngási 3,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn
7. febrúar kl. 13.00.
Sveinbjörn Þórisson
María H. Ragnarsdóttir
Ásdís Þórisdóttir
Páll Theodórsson
Ásþór Þórisson
Brandi Carlson
Gunnar Þórisson
Alessa Baumann
Sigurður Ernir Þórisson
Hjörtur Jóhannsson
Þórunn Elva Halldórsdóttir
Steinar Már Þórisson
Elín María Þorvarðardóttir
Þóra Eygló Sigurðardóttir
Kristvin Ómar Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

HARMÓNÍKULEIKARINN JÓN ÞORSTEINN REYNISSON: KYNNIR EINSTÆÐAN DISK

Ólst upp með klassík í eyrum
„Ég ólst upp við klassíska tónlist í eyrunum og sofnaði út frá henni á kvöldin,“ segir Skagfirðingurinn Jón Þorsteinn Reynisson, sem leikur tónlist
af nýjum diski sínum Caprice í Iðnó
á morgun á skemmtifundi Félags
harmonikkuunnenda í Reykjavík.
Á Caprice er ekki gömludansatónlist heldur klassísk verk eftir Bach,
Beethoven, Vivaldi, Mozart, Paganini og fleiri meistara af sama sauðahúsi. „Mér vitanlega er þetta fyrsti
diskurinn hér á landi sinnar tegundar,“ segir listamaðurinn, sem býr svo
vel að vera með lítið stúdíó í kjallaranum heima hjá sér þar sem hann
kveðst hafa tekið tónlistina upp en
síðan fengið fagmenn hér syðra til að
leggja lokahönd á fráganginn.
Jón Þorsteinn er tuttugu og tveggja
ára og á heima í Mýrarkoti á Höfðaströnd. Þar ólst hann upp við hefðbundinn búskap í bland við tónlistina,
því foreldrar hans, Reynir Sveinsson og Anna Kristín Jónsdóttir, reka
blandað bú og móðir hans er einnig
organisti og tónlistarkennari við Tónlistarskólann á Hofsósi.
„Ég byrjaði að læra á píanó og
blokkflautu í skólanum um fimm ára
aldurinn en mamma var búin að segja
mér til heima áður. Hún kennir á allt
mögulegt en samt ekki á harmóníku,“
segir Jón Þorsteinn og kveðst fljótlega
hafa sleppt flautunni. „Ég tók harmóníkuna fram yfir flautuna þegar ég var
átta ára og var með hana ásamt píanóinu þar til ég var fjórtán, þá hætti ég
námi í píanóleik. Í dag þykir mér samt
góð tilbreyting að spila líka á píanó.“
Eftir skólagöngu á Hofsósi lá leið
Jóns Þorsteins á Sauðárkrók þar sem
hann lauk framhaldsprófi á harmóníku við tónlistarskólann og stúdentsprófi við fjölbrautaskólann vorið 2007.
Síðan kveðst hann hafa stundað sjálfsnám. En spilar hann aldrei fyrir dansi
eins og títt er um harmóníkuleikara?

JÓN ÞORSTEINN „Ég held ég hafi ekki spilað á böllum síðan ég var lítill. Það er ekki mitt áhugasvið,“ segir Skagfirðingurinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Nei, ég hef mjög lítið verið í þannig
spilamennsku, held ég hafi ekki spilað á böllum síðan ég var lítill. Það er
ekki mitt áhugasvið.“
Fleiri tegundir tónlistar en klassísk verk höfða samt til Jóns Þorsteins
að hans sögn. Hann kveðst til dæmis
heitur fyrir djassi núna. „Ég ætla að
spila meira af djassi og tangótónlist,“
segir hann og kveðst hafa gert svolítið
af því að spila með kórum, þar á meðal

Karlakórnum Heimi. „Yfirleitt kem ég
samt fram sem einleikari,“ tekur hann
fram. Hann dvelur í borginni í vetur
og auk þess að starfa í þjónustuíbúð
fyrir fatlaða syngur hann í fjórum
kórum, Mótettukórnum, Kammerkór
Dómkirkjunnar og kórum Bústaðakirkju og Vídalínskirkju. „Skemmtilegast er samt að spila,“ segir hann og
það verða lokaorðin í þessu viðtali.
gun@frettabladid.is

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma

Svana Vernharðsdóttir
Linnet
Árskógum 6,

sem lést þann 29. janúar s.l., verður jarðsungin frá
Seljakirkju mánudaginn 7. febrúar kl. 15.00.
Henrik Linnet
Vernharður Linnet
Anna Bryndís Kristinsdóttir
Kristján Linnet
Jónína Guðnadóttir
Jóhanna Linnet
Gunnar Þór Benjamínsson
Svanhildur Jóna Linnet
Theodore Vougiouklakis
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður og ömmu,

Sigríðar Ólafsdóttur
Hrafnistu Hafnarfirði, áður til heimilis
að Kirkjuvegi 19, Keflavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunardeild 2B
Hrafnistu og dægradvalar Reykjanesbæjar fyrir góða
umönnun og hlýju. Guð blessi ykkur öll.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur vináttu og kærleik í gegnum
veikindi og andlát okkar ástkæra

Eyjólfur Kristinsson
Kristinn Eyjólfsson
Karítas Bergmann
Stefanía Eyjólfsdóttir
Guðmundur Karl Ólafsson
Þóra Eyjólfsdóttir
Ragnar Karlsson
Ólafur Eyjólfsson, barnabörn og barnabarnabörn.

Við þökkum af alhug öllum sem minntust mömmu minnar,
dóttur okkar, systur, mágkonu og frænku

Bergþóru Jónsdóttur
f. 24. september 1958, d. 10. janúar 2011.

Við þökkum þeim, sem önnuðust hana í erfiðum veikindum. Við þökkum sérstaklega samferðafólki hennar
sem heiðraði hana við útför í minningarorðum, söng
og hljóðfæraleik.
Úlfhildur Flosadóttir
Kristín Ólafsdóttir
Sigríður Jónsdóttir
Ólöf Jónsdóttir
Íma Þöll Jónsdóttir
Þórhildur Halla Jónsdóttir
og fjölskyldur.

Jón Hallsson
Þórir Bragason
David Zoffer
Jóhann Eggert Matthíasson

Geirs Hlíðbergs
Guðmundssonar
Löngumýri 2, Garðabæ.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Margrét Guðmundsdóttir.

Faðir minn, tengdafaðir, afi og bróðir,

Pétur Sveinbjörn Jónsson
prentari og tónlistarmaður,
frá Stykkishólmi,

lést í Avero í Portúgal 19. janúar s.l.
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

Örn Elvar Jónsson
Reyn Jónsson
Ashild Jónsson
Magnús Pétur Jónsson
Margrét Jónsdóttir
Erna Jónsdóttir
Gísli Birgir Jónsson

Ástkær faðir okkar, afi og langafi

Aðalsteinn Guðbrandsson
frá Ólafsvík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík fimmtudaginn 3. febrúar.
Útförin fer fram frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn
12. febrúar.
Sigríður Aðalsteinsdóttir
Ole Dangvard Jensen
Sjöfn Aðalsteinsdóttir
Guðrún Aðalsteinsdóttir
Ævar Guðmundsson
Þórheiður Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn
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Arctic Designs fær fyrstu verðlaun
Elsku faðir okkar, sonur, bróðir, mágur
og frændi

Jón Valgeir Gunnarsson
sem lést miðvikudaginn 26. janúar, verður jarðsunginn
frá Vídalínskirkju í Garðabæ 10. febrúar kl. 13.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á bankareikning 0372-13-304346 kt.
160970-5619 sem stofnaður hefur verið til stuðnings
drengjunum hans.
Kristófer Jónsson
Kristinn Karl Jónsson
Ella Kolbrún Kristinsdóttir
Freyja Björk Gunnarsdóttir
Rakel Björk Björnsdóttir
Bjarki Þór Björnsson

Arctic Designs, sem er í eigu Rögnu Erwin, vann fyrstu
verðlaun fyrir bestu vöru á sýningunni Interio Expo sem
lauk í Belgíu í vikunni en auk þess hlaut hún tilnefningu
fyrir bestu vöru með vísun í sögu. Ragna hannar öll efni
Arctic Designs sem er virt vörumerki í innanhústextíl á
alþjóðavísu.
Ragna stofnaði fyrirtæki sitt CHASE (www.chase-erwin.
com) fyrir um 20 árum og deilir nú tíma sínum milli heimila
í London og Hafnarfirði. Hún hannaði fyrstu línuna Arctic
„Star“ og markaðssetti haustið 2008. Hún leggur áherslu á
vistvæn og náttúruleg efni og verslar einungis við litlar og
persónulegar verksmiðjur. Innblásturinn fyrir Arctic og öll
markaðssetning er að sögn Rögnu náttúrulandið Ísland.
Arctic-efnin fást hjá systurfyrirtækinu Vef ásamt mörgum tegundum af efnum, áklæðum og veggfóðri til heimilisnota.
VIRT VÖRUMERKI Ragna leggur áherslu

á vistvæn og náttúruleg efni.

Gunnar Friðbjörnsson
Björn Gunnar Birgisson

Þökkum innilega auðsýnda samúð
við andlát og útför móður minnar,
tengdamóður og ömmu

Salomon (Salli) Mosdal
flugvirki
Long Island, NY, Bandaríkjunum,

Ástu Tryggvadóttur
Mýrarvegi 111, Akureyri.

Ástkær móðir okkar, stjúpmóðir,
tengdamóðir og amma

Guðmunda Magnúsdóttir
síðast til heimilis að Dalbraut 18,

Sérstakar þakkir til starfsfólks á Reynihlíð sem og íbúa
í Mýrarvegi 111 fyrir frábæra umönnun og aðstoð sl. ár.

varð bráðkvaddur á heimili sínu fimmtudaginn
27. janúar síðastliðinn.
Útför Salla verður í Bandaríkjunum.

Gísli Bergsson
Bergur Brynjar Gíslason

Aðstandendur.

Áslaug Magnúsdóttir

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund þriðjudaginn 1. febrúar. Útförin fer fram frá Neskirkju
þriðjudaginn 15. febrúar klukkan 13.00.
Þórdís Guðmundsdóttir
Arnór Guðmundsson
Rafn Viborg Guðmundsson
Elísabet Guðmundsdóttir
Jens A. Guðmundsson
Sigríður Margrét Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Friðrik Sigurðsson
Helga Jónsdóttir
Ragna Vigdís
Jónsdóttir
Sveinn Jónsson
Valgerður
Hallgrímsdóttir
Kjartan Ragnarsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Brynhildur Jónsdóttir

Látin er móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma

fyrrum deildarstjóri í
Utanríkisráðuneytinu,

Matthildur Pálsdóttir
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma

Gunnar Kjartansson
Kristín Stefánsdóttir
Hildur Gunnarsdóttir
Páll S. Pálsson
Stefán Gunnarsson
Kjartan Gunnarsson Ravn
Camilla Ravn
Kristín Hrönn, Gunnar Páll, Stig og Sune.

Málfríður Anna
Gunnlaugsdóttir

sem lést 26. janúar sl., verður jarðsungin frá
Laugarneskirkju þriðjudaginn 8. febrúar kl. 11.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á FAAS, Félag
áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúklinga,
www.alzheimer.is.
Jón Svavar Úlfljótsson
S. Fanney Úlfljótsdóttir
Björn Magnús Björgvinsson
Björg Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Lækjasmára 8 í Kópavogi,

lést miðvikudaginn 26. janúar. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir færum
við starfsfólki Líknardeildar Landspítalans og heimahlynningu í Kópavogi fyrir kærleiksríka umönnun.
Ingimundur Árnason
Árni Ingimundarson
Stefanía Björnsdóttir
Gunnlaugur Ingimundarson
Rakel Guðný Pálsdóttir
Ari Ingimundarson
Hildur Traustadóttir
Sigurveig Ingimundardóttir
Stefán Friðgeirsson
Sólrún Ingimundardóttir
Skúli Arnfinnsson
barnabörn og langömmubörn

Ástkær bróðir okkar og mágur,
ljóðskáld og þýðandi
Vesturgötu 7, Reykjavík,

lést að Hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 28. jan. sl.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Magnea Hallmundsdóttir
Einar Hallmundsson
Erla Blandon
og fjölskyldur

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
fráfalls sambýlismanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts okkar ástkæra,

Hallberg Hallmundsson

Steindórs Hjörleifssonar
Breiðuvík 18, Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítalans Fossvogi.
Megi Guðs blessun fylgja ykkur öllum.
Unnur Hjartardóttir
og fjölskylda

Skúla H. Norðdahl

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

arkitekts
Víðimel 55, Reykjavík.

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

Margrét Sigurðardóttir

Margrétar Sigurðardóttur

Dalbraut 27, áður Espigerði 4,

frá Sveinskoti, Álftanesi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Björg Valgeirsdóttir
Guðrún Valgerður Skúladóttir
Guðbjörg Astrid Skúladóttir
Ingibjörg Lára Skúladóttir
Valgerður Hrund Skúladóttir
Elías Skúli Skúlason
barnabörn og barnabarnabörn

Logi Jónsson
Jón Þrándur Steinsson
Sigrún Faulk

sem lést þann 31. janúar, verður jarðsungin frá
Grensáskirkju mánudaginn 7. febrúar kl. 13.00. Við
færum hjúkrunarfólki á líknardeild Landspítala,
Landakoti kærar þakkir fyrir alúð og umhyggju.
Björg Helgadóttir
Hróðmar Helgason
Sigríður Hrönn Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Yrsa Björt Löve
Jónas Ingi Ketilsson

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Holtsbúðar
í Garðabæ fyrir umönnun síðustu ára.
Elín Jóhannsdóttir
Snorri Jóhannsson
Sturla Jóhannsson
Jónas Jóhannsson
Sigrún Jóhannsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.
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BBC.CO.UK/CBBC/GAMES er leikjasíða BBC sjónvarpsstöðvarinnar. Þar er hægt að finna alls konar tölvuleiki sem spila má frítt á netinu.

krakkar@frettabladid.is

VORU UPPHAFLEGA
FURÐUVERUR
Leiksýningin Skoppa og Skrítla á tímaflakki er nú komin aftur á fjalir Borgarleikhússins og hefur álfastrákurinn Zúmmi slegist í för með vinkonunum. Hann er
fjörugur eins og kálfur, fimur en agalega stríðinn. Skoppa og Skrítla eru glaðar og
góðar að venju og eiga sjö ára vináttuafmæli í sumar.
Hvaðan kemur Zúmmi og
hvað kann hann að gera
sniðugt? Zúmmi er föðurbróðir ömmusystur
Lúsíar eða eitthvað svoleiðis. Hann er allavega
álfur sem er eins og fjörugur kálfur. Honum finnst
skemmtilegast að þeysast um
á hlaupahjóli og
töfra alls
kyns hluti.
Svo kann
hann líka
að syngja
og breika og
fara í splitt.
Það þarf samt að
passa sig svolítið á honum því
hann er stríðinn.

Hvað eruð þið búnar
að vera vinkonur
lengi? Við eigum
sjö ára vináttuafmæli í sumar.
Hvar eigið þið
heima? Við erum
alltaf á ferðinni en
eins og er eigum við
heima í Borgarleikhúsinu.
Hvað eruð þið? Við
erum eiginlega
bara við. Hver
og einn vinur
okkar geymir eflaust sína mynd í hjartanu.
Upphaflega vorum við furðuverur sem komu frá ævintýralandi. Vinir okkar eru þó
eflaust hættir að líta á okkur
sem furðulegar.
Af hverju eruð þið alltaf málaðar í framan? Það er vegna
þess að við elskum fiðrildi og
finnst svo fallegt að skreyta
okkur svona eins og þau.

af því sem bróðir minn veit.
Tvær slöngur voru að skríða
úti í móa, þá spurði önnur:
Erum við eiturslöngur?
Já, við erum baneitraðar eiturslöngur. Af hverju spyrðu?
Æ, út af því að ég beit í tunguna á mér.
Krissi: Ég og bróðir minn
vitum sko allt.
Eddi: Einmitt það, hvað heitir
forseti Íslands?
Krissi: – Eeeeee – það er eitt

Stefán Sverrisson 9 ára.

Einu sinni voru tvær smákökur í ofni og þá sagði ein
kakan „úff“ og hin sagði:
„AAAAAA TALANDI SMÁKAKA.“
Einu sinni voru tvær kindur
og ein kindin sagði „meee“
þá sagði hin kindin: „Einmitt
það sem ég ætlaði að segja.“
Tinna María Friðriksdóttir 9 ára.

Þú getur sent brandara til krakkar@frettabladid.is

Hvernig farið þið að því að
ferðast um tímann? Við ferðumst um tímann með tímavélinni okkar. Hann Zúmmi álfastrákur breytti gula bílnum
okkar í tímavél og lét okkur
hafa töfraduft til að nota með
henni. Ef við viljum fara aftur
í fortíðina notum við blátt
töfraduft, því fjarlægðin gerir
fjöllin blá, og ef við viljum fara
inn í framtíðina þá notum við
hvítt töfraduft, því framtíðin er
óskrifað blað.
Hvert er uppáhaldsdýrið
ykkar? Við elskum öll dýr en
fiðrildið er okkur alveg sérstaklega kært því eins og fiðrildi
eru engin tvö okkar alveg eins
en samt erum við öll falleg á
okkar eigin hátt. Svo tengjast
fiðrildin líka óskunum sem við

Zúmmi er
föðurbróðir
ömmusystur Lúsíar.
Hann er allavega
álfur sem er eins og
fjörugur kálfur.
söfnum frá vinum okkar úti um
allan heim.
Hvenær verðið þið aftur með
þætti í sjónvarpinu? Við erum
að fara í tökur á nýjum þáttum í
Hvippinn og hvappinn-seríunni.
Við ætlum líka að ferðast til
útlanda og finna íslensk börn í
hinum ýmsu löndum við leik og
störf. Þættirnir verða sýndir á
Stöð 2 næsta vetur.

Hver er besta
vinkona ykkar
og af hverju? Það
er hún Lúsí. Hún veit
svo margt og getur alltaf hjálpað okkur með ótrúlegustu hluti. Svo á hún líka svo
skemmtilega bók. Það er orðabók sem hún getur galdrað upp
úr.
Farið þið einhvern tímann í
fýlu út í hvor aðra? Nei, við
höfum aldrei farið í fýlu því það
er svo leiðinlegt. Það rænir svo
mörgum mikilvægum mínútum
af lífinu. Það er miklu skemmtilegra að ræða bara hlutina og
gera gott úr þeim.
Af hverju talið þið stundum
táknmál? Stundum tölum við
tákn með tali. Það gerum við
til að sem flest börn geti skilið
okkur. Það eru nefnilega ekki
allir sem heyra. Þess vegna
er gott að nota auðvelt táknmál sem undirstrikar það sem
maður segir.

Sí›asti
dagurinn
ekki missa
Bak vi› Holtagar›a!!

af ﬂessu!!
Lagerútsala!

a›eins í dag, laugardag
frá kl. 11 - 17

Bak vi› Holtagar›a!!
30-70%

afsláttur
Sími 588 8477 • betrabak.is
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LÓÐRÉTT
1. útmá, 3. frá, 4. mælieining, 5.
hlóðir, 7. álandsvindur, 10. hyggja,
13. stæla, 15. bor, 16. ófarnaður, 19.
nafnorð.

Æxlunartúrismi
yrirsögn þessa pistils er nýstárlegt orð
BAKÞANKAR
í íslensku. Þetta er tilraun til að þýða
Davíðs Þórs
Jónssonar enska hugtakið „reproductive tourism“

F

á íslensku. Fyrirbærið hafði lítið verið
rætt hérlendis þangað til nýlegir atburðir urðu til þess að setja það í brennidepil. Umræðan byggði þó einkum á tilfinningum sprottnum af ljósmynd af nýfæddu
barni og því var meginniðurstaða hennar
afar fyrirsjáanleg. Hver getur sagt nei við
nýfætt barn? Að mínu mati er aftur á móti
full ástæða til að velta hinni siðferðilegu
hlið fyrir sér án þess að setja málið í samhengi tiltekinna einstaklinga.

LAUSN

17

19

LÁRÉTT
2. slitrótt tal, 6. íþróttafélag, 8. skref,
9. gilding, 11. holskrúfa, 12. enn lengur, 14. gjaldmiðill, 16. kaupstað, 17.
mjög, 18. námstímabil, 20. tvíhljóði,
21. land í asíu.

LÁRÉTT: 2. tafs, 6. fh, 8. fet, 9. mat,
11. ró, 12. áfram, 14. rúpía, 16. bæ,
17. all, 18. önn, 20. au, 21. laos.

18

5

LÓÐRÉTT: 1. afmá, 3. af, 4. fermíla, 5.
stó, 7. hafræna, 10. trú, 13. apa, 15.
alur, 16. böl, 19. no.

2

1

ÆXLUNARTÚRISMA hefur verið líkt
við kynlífsferðamennsku – við litlar vinsældir. Sú samlíking er þó ekki
svo langsótt. Í báðum tilfellum selja
fátækar konur afnot af líkama sínum
til lengri eða skemmri tíma til að fullnægja löngunum betur stæðra
Vesturlandabúa. Munurinn
er annars vegar fólginn í
löngunum kaupendanna
– löngun í barn og löngun
í kynnautn – hins vegar í
siðferðilegu mati á þjónustunni. Það er álitið ljótt
að sofa hjá fyrir pening en
fallegt að fórna sér til að
bæta og göfga líf annarra.
En hér er ekki um eigin-

lega fórn að ræða heldur launaða vinnu.
Þess vegna er víða gerður greinarmunur
á velgjörðarstaðgöngumæðrun og staðgöngumæðrun gegn greiðslu. Hér er einnig gengið út frá því að kynnautn fegri ekki
eða göfgi líf neins.

VIÐ ættum að horfast í augu við þá staðreynd að það heyrir ekki til mannréttinda að eignast börn. Mannréttindi verður
að vera hægt að tryggja. Engin ríkisstjórn getur tryggt borgurunum barneignir. Læknavísindin leitast aftur á móti við
að bæta líf fólks og því er eðlilegt að þau
seilist inn á þetta svið. En er rétt að flokka
aðgang að þessari heilbrigðisþjónustu
undir mannréttindi á sama tíma og aðgengi
alls þorra jarðarbúa að viðunandi heilsugæslu er eins bágborið og raun ber vitni?
Mannréttindi eru nefnilega ekki teygjanlegt hugtak. Þau taka ekki mið af kringumstæðum hverju sinni. Mannréttindi Indverja og Íslendinga eru hin nákvæmlega
sömu. Alltaf.
MEÐ aðildinni að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hafa Íslendingar skuldbundið
sig til að hafa hagsmuni barna í fyrirrúmi.
Það tel ég hafa verið gert í nýlegu dæmi.
En það fríar okkur ekki þeirri ábyrgð að
móta okkur heildstæða afstöðu til málsins.
Hana verður að byggja á vitrænni siðfræði,
ekki ljósmynd af nýfæddu barni.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Nei, en lítill og
sætur rakki!
Hvað heitir
hann?

Satan!

Komdu í kaffi

Jura kaffivélar fyrir alla sem elska kaffi
#^|]³W^[_c_b_ij³a_

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Af hverju vinnur
fólk?

Væri ekki heimurinn
betri ef allir myndu
leggja peningana
í púkk og deila
auðnum?

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Hér eru vasapeningarnir
þínir Palli.

Jú.

■ Handan við hornið

Gleymdu því
aulinn þinn!

Eftir Tony Lopes

Grímur fékk
ekki langan
tíma til að
aðlagast þegar
hann hætti
að mynda
brúðkaup og
fór að mynda
íþróttir:

Hey strákar, kyrrir svona! Og svo
megið þið kyssast!

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það sem þú sérð eftir að hafa sagt um leið og þú missir það út úr þér
Sá sem er fyrstur
hingað fær að
borða afganginn
af ísnum!

NÝ HAGNÝT NÁMSBRAUT

REKSTUR, STJÓRNUN OG
MARKAÐSSETNING SMÁFYRIRTÆKJA
UMSÓKNARFRESTUR TIL 7. FEBRÚAR
MEÐAL VIÐFANGSEFNA:
REKSTRARFORM OG SKATTAUMHVERFI – REIKNINGSHALD – VIÐSKIPTAÁÆTLUN
MARKAÐSFRÆÐI – SAMSKIPTAMIÐLAR – VEFSÍÐUGERÐ
VERKEFNASTJÓRNUN – SÖLU- OG SAMNINGATÆKNI – STARFSMANNAHALD

KENNT ER Í ÞREMUR LOTUM FRÁ MARS TIL MAÍ
ENGIN INNTÖKUSKILYRÐI

525 4444
endurmenntun.is

sími

Námsráðgjöf og upplýsingar :
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RAX Á SÚFISTANUM Sýning á verkum Ragnars Axelssonar á myndum úr Veiðimönnum norðursins opnar í dag
á Súfistanum í Bókabúð Máls og menningar, Laugavegi 18. Ragnar Axelsson, RAX, hefur undanfarin 30 ár fylgst með og
skráð breytingar á lífsháttum á norðurheimsskautssvæðinu.

menning@frettabladid.is

Vitnisburður um þrautseigju íslenskra listamanna
Ráðgert er að fimm binda
yfirlitsrit um íslenska listasögu komi út með haustinu.
Fjórtán höfundar taka þátt
í ritun verksins, sem Forlagið gefur út í samvinnu
við Listasafn Íslands.
Kynnið ykkur veggspjald Lýðheilsustöðvar

Þitt er valið
Stöldrum við og kynnum okkur innihaldið
áður en við svölum þorstanum.
Verndum tennurnar!

www.lydheilsustod.is

KJARVALSSTOFA
Í PARÍS
er stúdíóíbúð með vinnuaðstöðu, sem ætluð er til dvalar fyrir listamenn. Stofan er í eigu Reykjavíkurborgar, mennta- og
menningarmálaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands og er staðsett
í miðborg Parísar, skammt frá Notre Dame dómkirkjunni.
Þeir sem í stofunni dvelja greiða dvalargjöld sem ákveðin eru af
stjórn Cité Internationale des Arts er rekur stofuna og miðast við
kostnað af rekstri hennar. Á árinu 2011 verða þau 395 evrur á
mánuði fyrir einstakling en 505 evrur á mánuði fyrir tvo. Úthlutun
er lágmark tveir mánuðir í senn en vegna fjölda umsókna undanfarin ár hefur dvalartími að jafnaði verið 2 mánuðir. Dvalargestir
skuldbinda sig til að hlíta reglum Cité Internationale des Arts
varðandi afnot af húsnæði og vinnuaðstöðu, þ.á m. er ætlast til að
þeir nýti stofuna allan úthlutunartíma sinn.
Auglýst er eftir umsóknum um afnot Kjarvalsstofu fyrir tímabilið 1. ágúst 2011 til 31. júlí 2012. Umsóknareyðublöð ásamt
reglum um afnot af Kjarvalsstofu má finna á
www.reykjavik.is/menningogferdamal.
Umsóknir, með lýsingu á því verkefni sem umsækjandi hyggst
vinna að, skulu stílaðar á stjórnarnefnd Kjarvalsstofu, Menningarog ferðamálasviði Reykjavíkurborgar, Ingólfsnausti, Vesturgötu 1,
101 Reykjavík. Ætlast er til að umsækjendur skili inn stuttri greinargerð um afrakstur dvalarinnar. Umsóknir skulu berast í síðasta
lagi mánudaginn 7. mars 2011.
Stjórnarnefnd Kjarvalsstofu
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

MEIRI SKEMMTUN
Meiri Vísir.

Yfirlitsritið Íslensk listasaga, sem
væntanlegt er í haust, spannar
tímabilið frá síðari hluta 19. aldar
til upphafs 21. aldar og verður um
1.500 síður í stóru broti. Fjögurra ára vinna liggur að baki
útgáfunni. Árið 2007 var Ólafur Kvaran ráðinn ritstjóri verksins, skipuð var ritstjórn og gerðir samningar við fjórtán höfunda
um ritun verksins.
„Markmiðið var að gera vandað yfirlitsverk um íslenska myndlist fyrir íslenskan almenning,“
segir Jóhann Páll Valdimarsson,
forleggjari hjá Forlaginu. Mikill
metnaður hafi verið lagður í að
gera ritið sem best úr garði, enda
eigi það að verða veigamikill þáttur í íslenskri þjóðar- og menningarsögu.
Á síðum bókanna verða litljósmyndir af hundruð listaverka, auk
þess sem mikill fróðleiksbrunnur
um íslenska listasögu verður nú
aðgengilegur á einum stað.
„Ég get fullyrt kinnroðalaust
að þetta er eitt mesta stórvirki
sem ég hef tekið þátt í,“ segir
Jóhann Páll. „Það er sennilega
einsdæmi að jafn umfangsmikið
verk komi út í heild sinni á sama
tíma enda algengast að margra
binda verk komi út með margra
ára, jafnvel áratuga millibili. Ég
vil því meina að Íslensk listasaga
sé mikið menningarframlag, sem
vert sé að gefa gaum á þessum
erfiðu tímum.“
Spurður hvort ekki hafi komið
til greina að setja verkefnið í salt
í ljósi árferðisins segir Jóhann
Páll að það hafi vissulega komið

JÓHANN PÁLL VALDIMARSSON Telur einsdæmi að jafn umfangsmikið verk og Íslensk
listasaga komi út í einu lagi hér á landi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

til greina. „Hrunið hefur auðvitað valdið útgefendum sem öðrum
ómældum erfiðleikum. En við
létum slag standa. Eftir það hefur
allt kapp verið lagt á að Íslensk
listasaga verði að veruleika, bæði

sem sígilt menningarrit en ekki
síður sem vitnisburður um metnað og þrautseigju íslenskra listamanna og þeirra sem unna listum.“
bergsteinn@frettabladid.is

ÍSLENSK LISTASAGA
Að sögn Jóhanns Páls tekur hvert bindi verksins mið af
skýrum kaflaskiptum í íslenskri listasögu.
Fyrsta bindið fjallar um tímabilið frá seinni hluta 19.
aldar fram til um 1930, tímabil brautryðjendanna þegar
rómantísk náttúrutúlkun og symbólismi setja meginmark á
íslenska myndlist.
Annað bindi fjallar um tímabilið 1930 til 1945, þegar
fram kom á sjónarsviðið ný kynslóð listamanna sem var

handgengin róttækari viðhorfum úr evrópskri myndlist.
Þriðja bindið spannar tímabilið 1945 til 1960 og fjallar um
abstraktlistina. Um 1960 tók við tímabil nýsúrrealisma,
popplistar og nýdadaisma, sem fjallað er um í fjórða bindi.
Fimmta og síðasta bindið er hins vegar helgað tímabilinu
1980 og fram yfir aldamótin 2000, og þau tímamót sem
urðu með tilkomu nýja málverksins, gjörningalistarinnar,
myndbandalistarinnar og endurnýjun hugmyndalistarinnar.

Þrjú verkefni
tilnefnd til
Eyrarrósar
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Þrjú verkefni hafa verið tilnefnd til Eyrarrósarinnar,
árlegrar viðurkenningar fyrir
framúrskarandi menningarverkefni á landsbyggðinni.
Verkefnin sem eru tilnefnd í
ár eru: 700IS Hreindýraland á
Egilsstöðum, Sumartónleikar
í Skálholti og Þórbergssetur á
Hala í Suðursveit.
Tilkynnt verður um sigurvegara á Bessastöðum 13.
febrúar næstkomandi. Sigurlaun eru 1,5 milljónir króna,
verðlaunagripur eftir Steinunni Þórarinsdóttur og flugferðir frá Flugfélagi Íslands.
Verðlaunin veitir Dorrit
Moussaieff forsetafrú, sem
jafnframt er verndari Eyrarrósarinnar.

Skráðu þitt
fyrirtæki á
www.heilsaoghamingja.is

Stórsýning í Smáralind
3.-6. mars

Einstök sýning framundan
í Vetrargarðinum í Smáralind
Sýningin Heilsa og hamingja verður kærkomið
tækifæri fyrir alla þá sem vilja auka hamingju
sína með bættri heilsu og bæta heilsu sína með
aukinni hamingju.

Matur & næring
Uppskriftir
Lífræn ræktun
Basískt og súrt
Næringarefni
Smökkun

Sjálfsrækt & hugur
Vala Matt,
„heilsu- og
hamingjusendiherra“ : )

„Heilsa og hamingja er
órjúfanleg tvenna.
Engin átök, engar skyndilausnir, heldur raunhæf
og varanleg breyting
á lífsstíl.“

Slökun
Hugleiðsla
Svefn
Sjálfstyrking

Lækning & greining
Göngugreining
Mælingar
Nudd
Sjúkraþjálfun
Tryggingar

Líkamsrækt & þjálfun

Skráning
er í fullum gangi
Hringdu í síma 571 0370 eða farðu á
www.heilsaoghamingja.is
til að skrá þitt fyrirtæki eða til að fá
nánari upplýsingar.

Íþróttir
Útivist
Styrking
Hlaup
Sund

Vörur & fatnaður
Íþróttaföt
Golfvörur
Æfingatæki
Skófatnaðurr
Reiðhjól

H&H Heilsa og hamingja • Suðurlandsbraut 8 • 108 Reykjavík • s: 571 0370 • www.heilsaoghamingja.is
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dali borguðu fjölmiðlamógúllinn Rupert Murdoch og félagar fyrir vefsíðuna Myspace.com árið 2005. Nú er vefsíðan til sölu og talið er að
verðmætið hafi rýrnað, þvert á spár um að það myndi margfaldast.

580.000.000
folk@frettabladid.is

MANNASIÐUM FAGNAÐ Bragi Þór Hinriksson leikstjóri, Edda Björg Eyjólfsdóttir leikkona, Egill Einarsson og Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi.
MYNDIR/SIGURJÓN RAGNAR

GILLZ GLADDIST
Á ENGLISH PUB
Egill „Gillzenegger“
Einarsson bauð
vinum og samstarfsmönnum til veislu
á English Pub. Þar
var nýjum sjónvarpsþáttum hans,
Mannasiðum Gillz,
fagnað með stæl.

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

Egill með kærustunni, Gurrý Jónsdóttur.

Kærustuparið Sigtryggur Magnason
leikskáld og Svandís Dóra Einarsdóttir
leikkona.

Egill með leikurunum Jóhanni G.
Jóhannssyni og Nönnu Kristínu Magnúsdóttur.

Frosti Logason og Erpur Eyvindarson
nutu veiganna.

Hannes Þór Halldórsson leikstjóri og
Hjörvar Hafliðason knattspyrnusérfræðingur heilsuðu upp á stjörnuna.

UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.

Við léttum þér kaupin á nýjum vetrardekkjum!
Þú færð dekkin undir strax og
borgar þau á tólf mánuðum!
Í stað þess að aka um á slitnum dekkjum og vonast eftir mildum vetri er
skynsamlegt að vera búinn undir allar aðstæður. Við bjóðum hágæða
vetrardekk á vaxtalausu láni til allt að 12 mánaða.

VAXTALAUST LÁN
Í ALLT AÐ 12 MÁN.
R

ey

æ

ykjavík
Re

k j a n es b

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is
Nesdekk - Fiskislóð 30 - Reykjavík - 561 4110 / Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - 420 3333
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EINNIG SELD SÉR
LITIR: BLÁR OG BLEIKUR
173 X 61 X 0,4 SM. 1.695,-
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EINNIG SELDUR SÉR
65 SM. 2.495,-
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5.995,6 STK .

Danir hrifnir af
Ofsa Einars Kára
Einar Kárason fær lofsamlega dóma í Weekendavisen
í Danmörku fyrir bók sína
Ofsa. Víkingar fornaldar
þjáðust víst af aðskilnaðarkvíða og ástleysi.

ET T
L Ó ÐA S
HA ND 0 KG .
2

12.950,
.
14 STK

M AG A

ÞJÁLFI

„Þetta er mjög skemmtilegt og
hann sér alls konar hluti sem mér
hafði ekki dottið í hug, eins og að
það hafi verið eitthvað freudískt
við það að skríða ofan í sýrukar
og vera bjargað af konu,“ segir
Einar Kárason rithöfundur. Hann
er áberandi í menningarkálfi
danska helgarblaðsins Weekendavisen sem kom út í gær. Inni í
kálfinum var nokkuð ítarlegt viðtal við skáldið þar sem Einar fer
yfir farinn veg en á forsíðunni er
hins vegar lofsamlegur dómur um
bókina eftir Iben Tandgaard.
Einar segir að Danir hafi ekki
alltaf verið hrifnir af bókum hans,
sumir hafi gefið lítið fyrir Storm

5.695,-

L ÆR A

SKEMMTILEG SÝN Einar Kárason fær lofsamlega dóma fyrir Ofsa í Weekendavisen
í Danmörku. Danir hafa ekki alltaf verið hrifnir af Einari og skömmuðu sumir hann
fyrir Storm. Þeim fannst hann gera grín að dönsku velferðarkerfi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

OTA
FJÖL NTE YGJA
A
ÆFING

BA N I

1.295,-

1.695,-

og fundist hann vera að gera grín
að dönsku velferðarkerfi. Rithöfundurinn er hins vegar hrifinn af
dóminum hjá Tandgaard. „Það er
ekki oft sem dómar veita manni
innblástur en þessi gerir það.“
Skáldið hyggst heimsækja Dani í
apríl og lesa upp úr bókinni en hún
er einnig að koma út í Þýskalandi.
„Þetta er sjöunda bókin mín sem
kemur þar út, Þjóðverjar hafa alltaf sýnt mér mikla tryggð.“
En aftur að dómnum. Tandgaard hrósar Einari fyrir nálgun hans á Sturlungaöld og hvernig honum tekst að lýsa hugarheimi
fólks þess tíma. Tandgaard kemst
að þeirri niðurstöðu að sennilega
hafi margir hinna hugrökku kappa
þjáðst af aðskilnaðarkvíða og þá
hafi bara vantað örlitla ást. „Og
hér er kannski búið að afhjúpa
hina karlmannlegu íslensku þjóðarsál – Einar ætti kannski að
passa sig á blóðugum öxum þegar
hann spilar næst póker með vinum
sínum.“
freyrgigja@frettabladid.is

Plöturnar rokseljast
Rokkdúettinn The White Stripes
hefur flogið upp vinsældalista eftir
að hann tilkynnti að hann væri
hættur störfum. Samkvæmt vefsíðunni Amazon hefur salan á tónleikaplötunni og heimildarmyndinni
Under Great White Northern Lights
aukist um 2.644 prósent. Platan er í
öðru sæti á lista vefsíðunnar Movers & Shakers sem tekur saman
hæstu sölutölurnar. Aðrar plötur
sveitarinnar sem komast á topp tíu
á sama lista eru White Blood Cells
og Elephant, sem hefur að geyma
hið vinsæla Seven Nation Army.
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Ý
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RÚMFATA

JACK WHITE Plötur The White Stripes

seljast eins og heitar lummur þessa
dagana.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SIPPUBAND
EINNIG SELT SÉR
1.495,-

E YGJU
A RMBNDU R
STA

1.995,-
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LÓ Ð
HAND FR Á :
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1.495,-

HANDLÓÐ
2 KG 1.495,3 KG 1.995,4 KG 2.495,-

Fitu
nýju lítil
ng!

Léttar í bragði

1 STK .
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Laugardagur 05. febrúar
➜ Tónleikar
22.00 Hljómsveitin Klassart með tón-

leika á Sódóma Reykjavík. Miðaverð
er 1.000 kr., hljómsveitin HEK mun sjá
um að hita upp mannskapinn. 18 ára
aldurstakmark.

➜ Leiklist
14.00 Möguleikhúsið sýnir síðustu sýningu á barnaleikritinu Langafi prakkari,
sem byggt er á sögum Sigrúnar Eldjárn,
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi.
Miðaverð er kr. 1.500.
➜ Síðustu forvöð
14.00 Síðasta sýningarhelgi á sýningu
Rakelar Steinarsdóttur myndlistarkonu,
SLÓÐ-I, verður nú um helgina í sal
Íslenskrar grafíkur í Hafnarhúsinu. Opið
frá kl. 14-18.
➜ Bókmenntir
14.30 Alþjóðatorg ungmenna og
Borgarbókasafn Reykjavíkur standa fyrir
lifandi bókasafni kl. 14.30-16.30. Gestir
geta fengið að láni lifandi og talandi
bók og fræðst og skemmt sér um leið.
Allir eru velkomnir og aðgangur ókeypis.
Sunnudagur 06. febrúar
➜ Sýningar
14.00 Barnaleiðsögn um
ljósmyndasýningu Bárðar
Sigurðssonar, með myndum
frá upphafi 20. aldar en
sýningin var nýverið
opnuð í Þjóðminjasafni Íslands.

➜ Dansleikir
20.00 Dansleikur Félags eldri borgara

í Reykjavík og nágrenni verður haldinn
að Stangarhyl 4 frá kl. 20-23. Sighvatur
Sveinsson leikur fyrir dansi.

➜ Tónlist
15.00 Skemmtifundur Félags harmonikuunnenda í Reykjavík verður haldinn
í Iðnó kl. 15. Jón Þorsteinn Reynisson
leikur á harmóníku og kynnir diskinn
sinn og hljómsveit Reynis Sigurðssonar
kemur einnig fram. Allir velkomnir.
16.00 Menningar- og safnanefnd
Garðabæjar stendur fyrir klassískri tónleikaröð í safnaðarheimili Vídalínskirkju
í Garðabæ. Klukkan 16 stíga á svið Þóra
Einarsdóttir sópran og Gerrit Schuil
á píanó. Almennt miðaverð er 1.700
kr. en miðaverð fyrir eldri borgara og
námsmenn er 1.200 kr.
➜ Myndlist
14.00 Lilianne Vorstenbosch, myndlistarkennari, hefur umsjón með listsmiðju
í Söguhring kvenna á 6. hæð í aðalsafni
Borgarbókasafns. Boðið verður upp á
hressingu og eru börnin velkomin með.
14.00 Bergsveinn Þórsson, nemi í
safnafræði leiðir gesti um yfirlitssýningu á verkum Karls Kvaran í Listasafni
Íslands. Sýningunni lýkur 13. febrúar.
15.00 Guðbergur Bergsson verður
með leiðsögn um sýninguna Ásýnd
landsins: Vatnið, jörðin, hafið og
himinninn í Gerðarsafni. Á sýningunni eru málverk, vatnslitamyndir, teikningar og ljósmyndaverk eftir Daða Guðbjörnsson,
Gunnlaug Scheving, Jóhannes S.
Kjarval, Rúrí og Vilhjálm Þorberg
Bergsson. Aðgangur er 500 kr.

Athugiðre! stur er til

Umsóknarf ar 2011
15. febrú

Tækniþróunarsjóður
Kynningarfundur 8. febrúar
Tækniþróunarsjóður boðar til opins kynningarfundar í húsi Samtaka
atvinnulífsins, Borgartúni 35, þriðjudaginn 8. febrúar kl. 8:30 - 10:00
í tengslum við umsóknarfrest 15. febrúar nk.
Davíð Lúðvíksson, forstöðumaður hjá Samtökum iðnaðarins, stýrir fundinum.
Starfsmenn Rannís kynna niðurstöðu umsókna fyrir árið 2010, fjalla um umsóknarog matsferli sjóðsins og svara fyrirspurnum. Boðið verður upp á kafﬁ og meðlæti.
Tækniþróunarsjóður heyrir undir iðnaðarráðherra og starfar skv. lögum um opinberan stuðning við
tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, nr 75/2007. Sjóðurinn, sem er í vörslu Rannís, fjármagnar
nýsköpunarverkefni í samræmi við meginstefnu Vísinda- og tækniráðs. Umsækjendur
geta verið fyrirtæki, einstaklingar, rannsóknastofnanir og háskólar.

OPINN FUNDUR

GEFA ÚT SAMAN Epic Rain og Beatmakin Troopa gefa á þriðjudag út plötuna
Campfire Rumors.

Félagar með
nýja plötu
Tónlistarmennirnir Epic Rain
og Beatmakin Troopa gefa á
þriðjudaginn út sína fyrstu plötu
saman. Hún nefnist Campfire
Rumors og kemur út á vegum
útgáfufyrirtækisins 3angle Productions sem er í þeirra eigu.
Þeir félagar hafa um árin unnið
saman að ýmsum verkefnum,
bæði staðið fyrir tónleikum og
gefið út tónlist.
Platan Campfire Rumors hefur
að geyma blöndu af ýmsum tónlistarstefnum, þar á meðal hiphop, blús og þjóðlagatónlist. Platan kemur aðeins út á netinu og
verður fáanleg á Gogoyoko og
Bandcamp.com.

Nýtt efni frá
Fleet Foxes
Önnur plata hljómsveitarinnar
Fleet Foxes nefnist Helplessness
Blues og
kemur út 29.
apríl hjá Sub
Pop útgáfunni í Seattle.
Upptökustjóri var
Phil Ek sem
hefur unnið
með sveitum á borð
við Band of
Horses, The
Shins og Les
Savy Fav.
Fyrsta plata
ROBIN PECKNOLD
Fleet Foxes
sem kom út fyrir þremur árum
hlaut mjög góðar viðtökur og
lenti ofarlega á mörgum árslistum. Hægt er að hlusta á fyrsta
smáskífulag nýju plötunnar, titillagið Helplessness Blues, á
heimasíðu Fleet Foxes.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is

Upplýsingar um viðburði
sendist á hvar@frettabladid.is.

www.rannis.is

MIÐVIKUDAGINN 9. FEBRÚAR KL. 8.30-10.00

ATVINNULEIÐIN
Samtök atvinnulífsins efna til opins fundar um
ATVINNULEIÐINA ÚT ÚR KREPPUNNI, miðvikudaginn
9. febrúar kl. 8.30-10.00, á Grand Hótel Reykjavík.
Vilmundur Jósefsson, formaður SA og Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri SA ræða um stöðuna í atvinnulífinu og
yfirstandandi kjaraviðræður auk þess að svara fyrirspurnum.
Stjórnendur fyrirtækja á ýmsum sviðum fjalla um mikilvægi
þess að ATVINNULEIÐIN verði farin út úr kreppunni í stað
þess að velja VERÐBÓLGULEIÐINA með viðvarandi stöðnun
í þjóðfélaginu og miklu atvinnuleysi næstu árin.
Meðal þeirra sem taka þátt eru Birkir Hólm Guðnason,
framkvæmdastjóri Icelandair, Kristín Guðmundsdóttir,
forstjóri Skipta, Bolli Árnason, framkvæmdastjóri GT Tækni
og Pétur Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis í Grindavík.

Fundarstjóri: Grímur Sæmundsen, varaformaður SA.
Boðið verður upp á léttan morgunverð frá kl. 8.00.
Fundurinn er öllum opinn en nauðsynlegt er að
skrá þátttöku á vef SA. Stjórnendur og forsvarsmenn fyrirtækja, stórra sem smárra, eru hvattir til
að mæta og taka þátt ásamt öllu áhugafólki um
uppbyggingu atvinnulífsins.

Skráðu þig á www.sa.is

Í ATVINNULEIÐINNI felst áhersla á atvinnusköpun, fjárfestingu í atvinnulífinu
og aukinn útflutning á vöru og þjónustu. Sjá nánar á vinnumarkadurinn.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
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Stjórnaði í gegnum Skype
Hljómsveitin Thin Jim notaði Skype við strengjaupptökur á sinni fyrstu plötu
sem er væntanleg í mars.
Tilboð í bíó. Gildir á fyrstu sýningar dagsins.
LONDON BOULEVARD

5.50, 8 og 10.10

16

THE FIGHTER

5.40, 8 og 10.20

14

MÚMÍNÁLFARNIR 3D - ISL TAL

2(950 kr) og 3.50

L

ALFA OG ÓMEGA 2D - ISL TAL

2(700 kr) og 4

L

ALFA OG ÓMEGA 3D - ISL TAL

2(950 kr) og 4

L

LITTLE FOCKERS

6, 8 og 10

12

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á

WWW.SAMBIO.IS
JAMES CAMERON

FRÁ
L E I K S T J Ó R A T I TA N I C O G AVATA R

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI
sýnd í

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

앲앲앲앲앲

- Morgunblaðið

- Fréttablaðið

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

++++

NY POST, LOU LUMENICK

++++
NY OBSERVER, REX REED

- empire

“THE KING’S SPEECH SHOULD BE
ON STAGE ON OSCAR NIGHT”
THE WALL STREET JOURNAL, JOE MORGENSTERN

+++++ ++++
-boxofﬁce magazine
NY DAILY NEWS, JOE NEUMAIER

NY OBSERVER, REX REED

40 ÞÚSUND
SKELLI
HLÆGJANDI
ÁHORFENDUR!

앲앲앲앲
-mbl

SANCTUM-3D
kl. 5:50 - 8 - 10:20
THE KING´S SPEECH
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
THE KING´S SPEECH
kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KLOVN - THE MOVIE
kl. 5:50 - 8 - 10:20
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D M/ ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI ísl. Tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50
ROKLAND
kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
HEREAFTER
kl. 8
MEGAMIND M/ ísl. Tali
kl. 1:30 - 3:40
HARRY POTTER
kl. 10:30
TANGLED-3D ísl. Tali
kl. 1:40 - 3:50
THE KING’S SPEECH
kl. 5:40
SANCTUM
kl. 8 - 10:20
MEGAMIND-3D ísl. Tali
kl. 1:40
ROKLAND
kl. 3:40 - 10:20
ROÐLAUST OG BEINLAUST stuttmynd kl. 6 - 7
KLOVN - THE MOVIE
kl. 8

14
L
VIP
14
L
L
12
12
L

Ég er ekki viss um að þetta hafi
verið gert áður, allavega ekki á
Íslandi,“ segir Jökull Jörgensen úr
kántrípoppsveitinni Thin Jim. Hún
lauk upptökum á sinni fyrstu stóru
plötu um síðustu helgi hjá Benzinbræðrum í Sýrlandi.
Til að stjórna fjögurra manna
strengjakvartett í upptökunum
naut hljómsveitin aðstoðar Gísla
Magnasonar í gegnum samskiptasíðuna Skype, en Gísli býr í Danmörku. „Ég samdi lagið en fékk
mann til að útsetja strengi og það
var allt skrifað á nótur. Svo er
ég með kvartett í stúdíóinu og þá
byrja menn að spyrja klassískra
spurninga sem ég get ekki svarað. Þá dettur mér í hug að hringja
til Danmerkur,“ segir Jökull. „Þau
voru með hann [Gísla] beint fyrir
framan sig þannig að þau gátu
talað saman alveg án hindrana.“
Strengjaupptökurnar stóðu yfir í
þrjár klukkustundir og gengu eins
og í sögu.
Fjögurra laga plata Thin Jim
sem kom út í fyrra fékk töluverða
útvarpsspilun í N-Ameríku. Sveitin
er skipuð hópi tónlistarmanna, þar
á meðal söngvurunum Margréti Eir
og Kristófer Jenssyni. Gestasöngvari á nýju plötunni var Harold Burr,
fyrrum liðsmaður Platters, sem er
búsettur hérlendis. „Hann hætti
að syngja en ég gróf hann upp og
dreif í stúdíó. Hann sló gjörsamlega í gegn,“ segir Jökull.
Platan er væntanleg í verslanir
í mars, bæði hér heima og erlend-

Í HLJÓÐVERINU Harold Burr, fyrrum söngvari Platters, kemur við sögu á nýrri plötu

Thin Jim.

is. Hinn nífaldi Grammy-verðlaunahafi Gary Paczosa sér um
hljóðblöndun og Phil Magnotti,

sem hefur starfað fyrir Whitney
Houston, annast eftirvinnsluna.
freyr@frettabladid.is

14
SANCTUM-3D
kl. 3.20 - 5.40 - 8 og 10.30
KING’S SPEECH
kl. 5.30 - 8 og 10.30
L
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D ísl. kl.1.00-3.30 og 5.45 L

DILEMMA
kl. 8 og 10.30
GREEN HORNET-3D kl. 1.00 - 3.00 og 10.15
KLOVN: THE MOVIE kl. 8
ROKLAND
kl. 5.30
MEGAMIND-3D M/ ísl. Tali
kl. 1.00 -3.15
GUILIVER’S TRAVELS-3D M/ ísl. Tali kl. 1.00

L
12
14
12
L
L

10

L
L
14
L
12
L

14
SANCTUM-3D
kl. 8:20 - 10:40
THE KING´S SPEECH Númeruð sæti kl. 5:50 - 8 - 10:30 L
KLOVN - THE MOVIE Númeruð sæti kl. 3:40 - 10:20 14
ÆVINTÝRALEGUR FLÓTTI-3D ísl kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L
L
TANGLED-3D (Ótextuð) M/ Ensku
kl. 1:30 - 3:40
L
YOU AGAIN
kl. 5:50 - 8
L
MEGAMIND M/ ísl. Tali
kl. 1:30

3D

14

3D
KL.1.30 HÁSKÓLABÍÓ
KL. 1 SMÁRABÍÓ & 2 BORGARBÍÓ

B. I., KVIKMYNDIR.COM

-H.S.S.,MBL

STA
VINSÆLA LDAR
RA
MYND VEKUR Í RÖÐ!
VI
R
ÞRJÁ
-H.S.S., MBL

ÍSLENSKT TAL - 3-D

-Þ.Þ., FRÉTTATÍMINN

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

BLACK SWAN
BLACK SWAN LÚXUS
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
THE DILEMMA
THE GREEN HORNET 3D
ALFA OG ÓMEGA 3D
THE TOURIST
GULLIVER´S TRAVELS 3D
*Aðeins sunnudag

Nánar á Miði.is

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

16
16
L
L
12
L
12
L

BLACK SWAN
10.30
LONDON BOULEVARD
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
THE FIGHTER
BURLESQUE
GULLIVER´S TRAVELS 3D
GAURAGANGUR

BORGARBÍÓ

5%
/smarabio

HÁSKÓLABÍÓ

/haskolabio

THE DILEMMA
MÚMÍNÁLFARNIR 3D
DEVIL
THE GREEN HORNET 3D
ALFA OG ÓMEGA 2D

Nánar á Miði.is

5%

KL. 3 (700kr.) - 5.30 - 8 KL. 8 - 10.10
KL. 1.30 (950kr.) - 3.30
KL. 3 (700) - 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30
KL. 1.30 (950kr.) - 3.30
KL. 5.50

16
16
L
14
L
7
L
L

Nánar á Miði.is
KL. 8
KL. 2 (900kr.) - 4 - 6
KL. 8 - 10.10
KL. 10.10
KL. 2 (600kr.) - 4 - 6

L
L
16
12
L

SPARBÍÓ

T.V.V. - KVIKMYNDIR.IS

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL. 1 SMÁRABÍÓ & 2 BORGARBÍÓ

VERIÐ ÖRUGG - VERSLIÐ Á SPARBÍÓSÝNINGARNAR Á WWW.SAMBIO.IS
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James Cameron
launahæstur
Leikstjórinn James Cameron var
langlaunahæstur í Hollywood á
síðasta ári með tæpa þrjátíu milljarða króna í tekjur. Ástæðan er
fyrst og fremst gríðarlegar vinsældir ævintýramyndarinnar
Avatar sem hann leikstýrði
og framleiddi.
Í öðru sæti á listanum varð leikarinn
Johnny Depp með
tæplega tólf milljarða tekjur. Leikstjórinn og framleiðandinn Steven
Spielberg lenti í
þriðja sæti og leikstjórinn Christopher Nolan,
sem
síð ast sendi
frá sér

spennumyndina Inception, í
því fjórða. Leikarinn Leonardo
DiCaprio vermdi síðan fimmta
sætið. Efsta konan á listanum er
Kristen Stewart úr Twilight-myndunum í þrettánda sætinu með um
3,3 milljarða króna. Kollegi
hennar úr Twilight, Robert
Pattinson, var með 3,2
milljarða í fjórtánda
sætinu. Hinn átján
ára Taylor Lautner úr
Twilight slær bæði
Stewart og Pattinson við því hann þénaði tæpa fjóra milljarða
á síðasta ári og endaði í
níunda sætinu.

Málþing Náttúrulækningafélags Íslands - 8. febrúar 2011

Jafnvægi og vellíðan
Líf án streitu
Náttúrulækningafélag Íslands efnir
til málþings í Hvammi, Grand Hótel
þriðjudaginn 8. febrúar 2011 kl. 20.00
· Hverjar eru orsakir streitu?
· Hverjar eru afleiðingar streitu
· Hvernig má varast streitu
· Hvaða úrræði eru í boði gegn streitu

JAMES CAMERON Framleiðandi

og leikstjóri Avatar var
launahæstur í Hollywood í fyrra.

Frummælendur:
Ingibjörg H. Jónsdóttir, dósent í lífeðlisfræði
og yfirmaður Streiturannsóknarstofnunar Gautaborgar.

Streituvandamál – orsakir – afleiðingar - besta lausnin”

“

Hróbjartur Darri Karlsson, hjartalæknir
Ingibjörg H. Jónsdóttir

Hróbjartur Darri Karlsson

Streitan sem skemmir hjartað”

“

Sigrún Ása Þórðardóttir, sálfræðingur og verkefnisstjóri HNLFÍ

Að meta eigin streitu og streituvalda”

“

Auk frummælenda sitja fyrir svörum:
Lárus Ólafsson, sölumaður Tekið í taumana - reynslusaga”

“

Sigrún Ása Þórðardóttir

THE JIMI HENDRIX PROJECT Hljómsveitin spilar öll bestu lög gítarsnillingsins Jimi

Lárus Ólafsson

Fundarstjóri:
Magna Fríður Birnir, hjúkrunarforstjóri HNLFÍ í Hveragerði

Allir velkomnir!
Aðgangseyrir 1.000 kr.
Frítt fyrir félagsmenn.

Magna Fríður Birnir

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Hendrix á Sódómu 10. febrúar.

Feta í fótspor
Jimi Hendrix
Fjórir Skagamenn spila
uppáhaldslög sín með Jimi
Hendrix á tónleikum á
Sódómu næsta fimmtudagskvöld. Þetta eru fyrstu
stóru tónleikar drengjanna.
Hljómsveitin The Jimi Hendrix
Project spilar á Sódómu Reykjavík 10. febrúar. Sveitin er skipuð fjórum strákum á þrítugsaldri
frá Akranesi sem hafa verið að
spila saman í um eitt ár, aðallega í
heimabænum.
„Við erum að færa okkur til stórborgarinnar. Þetta verða okkar
fyrstu stóru tónleikar,“ segir gítarleikarinn Siggi Bach, sem hefur
lengi hlustað á Hendrix. „Hann er

rosalega mikill áhrifavaldur hjá
manni, eins og hjá flestum gítarleikurum.“ Spurður hvort það sé
ekki erfitt að feta í fótspor þessa
mikla snillings segir hann: „Þetta
er krefjandi djobb, ég lýg því ekki,
en ég tel mig nú geta eitthvað.
Maður situr líka við æfingar allan
liðlangan daginn þegar maður er
ekki að vinna.“
Auk Sigga eru í hljómsveitinni
þeir Axel Freyr trommari, Björn
Breiðfjörð bassaleikari og Bergur
Líndal, söngvari og ryþmagítarleikari. „Við erum að spila öll
helstu lögin af þessum þremur
plötum sem hann náði að gefa út,
kallinn,“ segir Siggi.
Tónleikarnir hefjast klukkan 21
og er aðgangseyrir 1.000 krónur,
greiddar í seðlum. freyr@frettabladid.is

Barcelona
5.-9. maí.

Hefur áhuga
á illmenninu
Spænski leikarinn Javier Bardem
hefur átt í viðræðum um að leika
vonda karlinn í næstu James Bond
mynd. Bardem
hitti leikstjórann Sam Mendes á dögunum
og heillaðist af
hlutverkinu.
„Ég er mikill
aðdáandi James
Bond myndanna,“ sagði
JAVIER BARDEM
hinn 41 árs
gamli Bardem. „Þegar ég var lítill horfði ég á Sean Connery leika
James Bond. Hver hefði trúað því
að ég yrði í einni slíkri mynd?“ 23.
Bond-myndin er væntanleg í bíó 9.
nóvember á næsta ári. Þar verður
Daniel Craig á sínum stað í hlutverki 007.

Sértilboð til korthafa VISA!

Bættu lífið
Sölustaðir:
Rima apótek
N1 á Bíldshöfða
N1 á Hringbrautinni
N1 í Ártúnsbrekkunni
N1 á Lækjargötu
í Hafnarfirði
Dreifingaraðili:
Tvö Emm
Sími 772-3301

Frá kr. 109.900
Hotel Zenit

Frá aðeins 109.000 kr.
á fjögurra stjörnu hóteli í 4 nætur
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GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON var í gær orðaður við spænska stórliðið Atletico Madrid. Dagblaðið As greindi
frá því að liðið ætlaði að styrkja sig til muna næsta sumar og efstir á óskalista félagsins væru þeir Gylfi Þór og
Anderson, leikmaður Manchester United. Gylfi er nú á mála hjá Hoffenheim í Þýskalandi.

sport@frettabladid.is

Mikil spenna í nágrannaslag í Ljónagryfjunni í gær:

Keflavík í bikarúrslit
Kef laví kurkonur
tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum þriðja árið í röð og alls
í 19. sinn frá upphafi þegar þær
unnu þriggja stiga sigur á
nágrönnum sínum í Njarðvík, 72-69, í Ljónagryfjunni
í Njarðvík í gærkvöldi.
Það voru miklar sveiflur
í leiknum fram að lokaleikhlutanum þar sem Keflavíkurliðið hafði betur á
spennandi lokamínútum.
Njarðvík var 3930 yfir í hálfleik og
náði mest 11 stiga
forskoti í þriðja leikKÖRFUBOLTI

hluta en Keflavík sneri við leiknum með því að skora fimmtán stig
í röð í þriðja leikhlutanum og leiddi
í leiknum eftir það.
Bryndís Guðmundsdóttir
(til vinstri) var stigahæst hjá
Keflavík með 22 stig. Marina
Caran lék sinn fyrsta leik með
Keflavík og skoraði 11 af 13
stigum sínum í seinni hálfleiknum. Shayla Fields var
atkvæðamest hjá Njarðvík með 22 stig, Dita
Liepkalne bætti við 18
stigum og 13 fráköstum en Julia Demirer
var með 10 stig og 11
fráköst.
- óój

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU

GISTIHEIMILI
Á ESKIFIRÐI TIL LEIGU

Til leigu rekstur á hótel- og gistiheimili í mikilli náttúrufegurð við
Eskifjörð. Hótelbyggingin er 357m² og tekur 22 gesti í 11 herbergjum.
Hótelið er nýuppgert og öll aðstaða snyrtileg.
Setustofa er á efri hæð með gervihnattasjónvarpi, tveim sófum,
tölvu og internettengingu. Stór verönd snýr að sjónum með borðum
og bekkjum til að njóta útiveru og náttúrufegurðar Eskifjarðar.
Gott eldhús er á neðri hæð með mjög góðum tækjum og búnaði.
Miklir möguleikar eru í frekari markaðsetningu staðarins. Má þar nefna
ferðir Norrænu til og frá landinu auk þess sem svæðið er geysivinælt hjá
útivistarfólki. Í Oddskarði er mikil vetrarparadís fyrir skíðaáhugamenn
og mætti lengja ferðamannatímabilið umtalsvert.
Aðstaðan er einnig tilvalin fyrir námskeiðahald og ættarmót.
Hótelið heldur úti góðri heimasíðu www.hotelaskja.is og eru þar góðar
og gagnlegar upplýsingar um aðstæður og aðbúnað.
Áhugasamir geta sent fyrirspurnir á netfangið info@hotelaskja.is

Hótel Askja - Eskifirði - info@hotelaskja.is - www.hotelaskja.is

Ætlum í átta liða úrslitin
Það er allt galopið hjá kvennaliði Fram þrátt fyrir skelfilega byrjun á móti
þýska liðinu Blomberg-Lippe í Evrópukeppninni í gær. Fram lenti 3-14 undir í
leiknum en tapaði á endanum bara með tveggja marka mun, 24-26.
HANDBOLTI Framstelpur töpuðu með

tveggja marka mun, 24-26, í fyrri
leiknum sínum á móti þýska liðinu
Blomberg-Lippe í 16 liða úrslitum
Evrópukeppni bikarhafa sem fram
fór Safamýri í gærkvöldi.
Heimastúlkur byrjuðu leikinn
skelfilega og voru á tímabili ellefu
mörkum undir. Framstúlkur sýndu
gríðarlega mikinn karakter í síðari
hálfleiknum og náðu hægt og bítandi að komast inn í leikinn. Stella
Sigurðardóttir lék frábærlega fyrir
Fram en hún skoraði níu mörk. Það
er því allt galopið fyrir síðari leikinn sem fram fer kl 16.00 í dag.
Einar Jónsson, þjálfari Fram,
var eftir allt saman nokkuð ánægður með leikinn.
„Liðið var ein taugahrúga í upphafi og stelpurnar þorðu ekki að
taka almennilega af skarið. Síðustu 45 mínúturnar fannst mér
alveg frábærar hjá stelpunum.
Vörnin var í raun fín allan leikinn
en sóknarleikurinn var að stríða
okkur á köflum.
Stella Sigurðardóttir var alveg
frábær í kvöld og það munar alveg
gríðarlega miklu fyrir okkur að
vera komin með hana til baka úr
meiðslum. Núna er þetta bara í
okkar höndum, ég vil sjá alveg
fullt hús á morgun og þá lofa ég því
að við förum áfram,“ sagði Einar
brattur eftir leikinn í gær.
Stella Sigurðardóttir átti stórleik
í gær og var nokkuð sátt að leikslokum.

NÍU MÖRK Stella Sigurðardóttir átti stórleik í gær.

Blomberg-Fram

26-24

Mörk Fram (Skot): Stella Sigurðardóttir 9/2 (15/2) , Pavla Nevarilova 3
(4), Karen Knútsdóttir 3/1 (6/2) , Ásta
Birna Gunnarsdóttir 3 (4) , Sigurbjörg
Jóhannsdóttir 2/2 (5/3) , Marthe Sördal
2 (4) , Hildur Þorgeirsdóttir 1 (7), Guðrún
Þóra Hálfdánsdóttir 1 (2) , Birna Berg
Haraldsdóttir 0 (3) .
Varin skot: Íris Björk Símonardóttir 12
(23/2, 35%), Elísabeth Arnarsdóttir 1 (3,
25%).

„Við byrjuðum alveg hræðilega
í kvöld en sýndum síðan þegar leið
á leikinn að við erum með ekkert

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

verra lið en þær . Við bárum allt of
mikla virðingu fyrir þeim í byrjun en um leið og við fórum aðeins
að berja á þeim þá fundum við að
þetta var alveg hægt.
Við fórum að spila saman sem
lið í staðinn fyrir það einstaklingsframtak sem einkenndi leik okkar
í byrjun. Við ætlum að vinna leikinn á morgun og koma okkur í 8liða úrslitin. Það sást greinilega
að við eigum fullt erindi í þetta lið
og með góðum stuðningi þá förum
við áfram,“ sagði Stella eftir leikinn í gær.
- sáp

Fernando Torres í sviðsljósinu þegar Chelsea mætir Liverpool um helgina:

Gerir Torres gamla félaginu grikk?
FÓTBOLTI Augu flestra knattspyrnu-

áhugamanna heimsins munu beinast að Stamford Bridge, heimavelli
Chelsea, klukkan 16.00 á morgun
þegar liðið tekur á móti Liverpool.
Góðar líkur eru á því að Fernando
Torres verði þar í aðalhlutverki.
Chelsea keypti Torres frá Liverpool á mánudagskvöldið fyrir 50
milljónir punda og er líklegt að
hann muni koma við sögu í leiknum.
Torres var í þrjú og hálft ár hjá
Liverpool og í miklu uppáhaldi hjá
stuðningsmönnum liðsins. Hann
skoraði grimmt en átti reyndar
erfitt uppdráttar á síðustu mánuðum sínum hjá Liverpool.
„Það er markmið allra knattspyrnumanna að spila fyrir topp-

FERNANDO TORRES Kominn til nýs
félags og mætir því gamla strax á
sunnudaginn. Hér er hann með Carlo
Ancelotti.
NORDICPHOTOS/GETTY

félag sem berst um alla titla. Nú
er ég kominn til Chelsea sem er
slíkt félag. Ég kemst ekki hærra
en þetta,“ sagði Torres í sínu
fyrsta viðtali sem leikmaður
Chelsea. Þessi staðhæfing reitti

ldgaYXaVhh#^h

marga stuðningsmenn Liverpool
til reiði.
„Ég veit ekki hvað hann hefur
sagt síðan hann fór til Chelsea,“
sagði Kenny Dalglish, stjóri Liverpool. „Ég veit bara það sem hann
sagði þegar hann var hér. Og ég
veit ekki hvort félagið muni græða
meira á þessum félagaskiptum.
Tíminn verður að leiða það í ljós.“
Liverpool keypti þá Andy Carroll
og Luis Suarez til að fylla í skarð
Torres og er búist við því að sá
síðarnefndi muni spila á morgun.
Carroll er hins vegar meiddur.
Þess má einnig geta að Joe
Cole, sem gekk í raðir Liverpool
frá Chelsea í sumar, er nú að snúa
aftur á sinn gamla heimavöll í
fyrsta sinn.
- esá
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Ár slaufunnar

Ár slaufunnar:
Afmælisár Chevrolet,
byrjar vel!
Gæði í 100 ár

Söluhæstur
á Íslandi !
Nýjustu sölutölur frá íslenska bílamarkaðnum staðfesta að ﬂeiri
og ﬂeiri Íslendingar velja þann kost að gera Chevrolet gæðin að
sínum. Í janúar voru skráðir 69 nýir Chevrolet á Íslandi.
Það samsvarar 35% hlutdeild í heildarsölu á fólksbílum á landinu.
Við hjá Bílabúð Benna erum þakklát og stolt og óskum nýjum
Chevrolet eigendum til hamingju.

Sölutölur nýrra fólksbíla, janúar 2011.

Tegund

Alls

CHEVROLET
TOYOTA
KIA
SKODA
VOLKSWAGEN
HONDA
HYUNDAI
SUZUKI
NISSAN
AÐRAR TEG.

69
19
14
14
14
10
10
8
7
32

Samtals fjöldi nýrra fólksbíla á tímabilinu: 197

Heimild: Upplýsingatorg Umferðastofu - www.us.is

Spark

Sérfræðingar í bílum

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

Aveo
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„Það versta sem karlmaður getur
nokkurn tímann gert mér er að kyssa
mig á fyrsta stefnumóti.“

STÖÐ 2 KL. 19.40

Halle Berry leikur Audrey, sem er hamingjusöm og á hið fullkomna fjölskyldulíf
þar til eiginmaður hennar fellur
skyndilega frá og æskuvinur
eiginmannsins kemur Audrey
í gegnum sorgarferlið í kvikmyndinnni Things We Lost in
the Fire sem er á Stöð 2 Bíó
kl. 20 í kvöld.

Jón Ársæll heldur áfram
mannlífsrannsóknum
sínum. Viðmælandi
hans að þessu sinni er
Steinþór Hróar Steinþórsson, betur þekktur sem
grínistinn Steindi jr. Hann
hefur slegið í gegn með
gamanþáttunum sínum,
Steindinn okkar, en önnur
þáttaröð er væntanleg
innan skamms.

SJÓNVARPIÐ
08.00 Morgunstundin okkar
10.35 Söngvakeppni Sjónvarpsins (e)

11.25 Landinn (e)
11.55 Návígi (e)
12.30 Silfur Egils
13.50 Ekkert tapast (2:2) (e)
14.45 Falleg sorgarsaga (e)
15.40 Strákarnir okkar (e)
16.45 Hvað veistu? - Svefn-

STÖÐ 2
07.00 Aðalkötturinn
07.25 Sumardalsmyllan
07.30 Lalli
07.40 Hvellur keppnisbíll
07.50 Elías
08.00 Barnatími Stöðvar 2
09.05 Mörgæsirnar frá Madagaskar anína og félagar

09.40 Histeria!
10.05 TMNT: Teenage Mutant
Ninja Turtles

17.20 Dýraspítalinn (3:10)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.28 Með afa í vasanum

11.30 Sorry I‘ve Got No Head
12.00 Spaugstofan
12.30 Nágrannar
12.50 Nágrannar
13.10 Nágrannar
13.30 Nágrannar
13.50 Nágrannar
14.10 Smallville (13:22)
14.55 Cougar Town (5:24)
15.20 Tvímælalaust
16.05 Logi í beinni
16.55 Oprah
17.40 60 mínútur
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Frasier (2:24)
19.40 Sjálfstætt fólk
20.20 The Mentalist (11:22)

18.40 Skúli Skelfir (16:52)
18.51 Ungur nemur - gamall
temur (1:30)

19.00 Fréttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.10 Átta raddir (5:8) .
20.50 Dorrit litla (8:8) .
21.45 Sunnudagsbíó - Mansal
(Trade) Glæpamenn sem selja stúlkur í kynlífsþrældóm ræna Adríönu,
13 ára, í Mexíkóborg en bróðir hennar reynir að hafa uppi á henni. Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi barna.

23.40 Silfur Egils (e)
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Þriðja serían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, sjálfstætt
starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.

21.05 Chase (6:18) .
21.50 Numbers (15:16) Sjötta
08.00 School for Scoundrels
10.00 Scoop
12.00 Son of Rambow
14.00 School for Scoundrels
16.00 Scoop
18.00 Son of Rambow
20.00 Things We Lost in the
Fire

22.00 Volver
00.00 Imagine Me and You
02.00 Fracture
04.00 Volver
06.00 Hannah Montana: The
Movie

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 Langholtskirkju
12.00 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Víðsjá 14.00
Útvarpsleikhúsið: Andvaka 15.00 Erlingur
minn, hvað ertu nú að gera? 16.00
Síðdegisfréttir 16.05 Úr tónlistarlífinu:
Myrkir músíkdagar 2011 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: Franz Schubert 21.10 Tilraunaglasið
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20 Sker 23.20 Sagnaslóð 00.05
Næturútvarp Rásar 1

Sjálfstætt fólk

inn (e)

(24:52)

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SUNNUDAGSKVÖLD

> Halle Berry

þáttaröðin í vönduðum spennuflokki
sem fjallar um tvo ólíka bræður sem
sameina krafta sína við rannsókn
flókinna sakamála.

22.35 Mad Men (10:13)
23.25 60 mínútur
00.35 Daily Show: Global Edition

01.00 Undercovers (9:13)
01.45 Saving Grace (10:13)
02.30 Tripping Over (3:6)
03.20 Sweeney Todd: The
Demon Barber of Fleet Street

05.15 Mannasiðir Gillz
05.40 Fréttir

SKJÁR EINN
09.45 Ensku bikarmörkin
10.15 Spænski boltinn:
Barcelona - Atl. Madrid

12.00 Motocaddy Masters Wensum Valley

13.40 Króatía - Ísland
15.05 Samantekt
16.05 Pandora Open - Burhill
17.45 Frakkland - Danmörk
19:30 NBA-körfuboltinn:
Boston - Orlando Bein útsending
frá leik Boston Celtics og Orlando
Magic í NBA.

22.30 Spænski boltinn: Real
Madrid - Real Sociedad Útsending frá leik Real Madrid og Real Sociedad í spænsku úrvalsdeildinni. Leikurinn er í beinni Sport 3 kl. 17:55
í dag.

00.15 Muhammed and Larry
Einstök heimildarmynd um frægan
boxbardaga í október 1980 þar sem
Muhammad Ali og Larry Holmes
börðust og áhrifin sem bardaginn
hafði á þá.

15.45 Bold and the Beautiful
16.05 Bold and the Beautiful
16.25 Bold and the Beautiful
16.45 Bold and the Beautiful
17.05 Bold and the Beautiful
17.25 Sorry I‘ve Got No Head
17.55 Spaugstofan
18.25 Logi í beinni
19.15 Ísland í dag - helgarúrval

19.40 Auddi og Sveppi Frábær skemmtiþáttur með Audda og
Sveppa þar sem félagarnir eru með
alls kyns skrautleg uppátæki og allt
er leyfilegt.

20.05 American Idol (5:45) Vinsælasti 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.

20.50 American Idol (6:45)
21.35 Masterchef (5:13) Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur sem
sló fyrst í gegn í Bretlandi. Það er
Gordon Ramsey sem leiðir keppnina.

08.50 Tottenham - Bolton
10.35 Stoke - Sunderland
12.20 PL Classic Matches:
Liverpool - Chelsea, 1997

12.50 PL Classic Matches:
Chelsea - Liverpool, 2001

13.20 West Ham - Birmingham Bein útsending frá leik West
Ham United og Birmingham City í
ensku úrvalsdeildinni.

15.30 Chelsea - Liverpool Bein
útsending frá leik Chelsea og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

22.20 Sex and the City (17:18)
Stöð 2 Extra og Stöð 2 sýna eina eftirminnilegustu og skemmtilegustu
þáttaröð síðari tíma.
22.50 ET Weekend Fremsti og
frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni í
heimi fína og fræga fólksins er tíundað á hressilegan hátt.
23.35 Sorry I‘ve Got No Head
00.05 Sjáðu
00.30 Fréttir Stöðvar 2
01.15 Tónlistarmyndbönd frá
Nova TV

18.00 Sunnudagsmessan
Sunnudagsmessan með þeim Guðmundi Benediktssyni og Hjörvari
Hafliðasyni er þáttur sem enginn má
láta fram hjá sér fara. .

19.00 Newcastle - Arsenal
20.45 Sunnudagsmessan
21.45 Chelsea - Liverpool
23.30 Sunnudagsmessan
00.30 West Ham - Birmingham

02.15 Sunnudagsmessan

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil (e)
13.35 Dr. Phil (e)
14.15 Judging Amy (7:22) (e)
15.00 The Bachelorette (5:12)
16.30 HA? (3:12) (e)
17.20 7th Heaven (10:22)
18.05 How To Look Good
Naked (11:12) (e)

18.55 The Office (23:26) (e)
19.20 30 Rock (9:22) (e)
19.45 America’s Funniest

09.35 EastEnders 10.05 The Weakest
Link 11.05 The Weakest Link 11.50
The Weakest Link 12.40 The Weakest
Link 13.30 The Weakest Link 14.20
My Family 14.50 My Family 15.20
My Family 15.50 My Family 16.20
My Family 16.50 My Family 17.20 My
Family 17.50 My Family 18.20 Monarch
of the Glen 19.10 Robin Hood 19.55
The Office 20.25 Lead Balloon 20.55
Mistresses 21.45 My Family 22.15
My Family 22.45 My Family 23.10
My Family 23.40 My Family 00.10
My Family 00.40 My Family 01.10
My Family

Home Videos (38:46) (e)

20.10 Top Gear (6:7)
21.10 The Defenders (4:18) Lögfræðingarnir Nick og Pete leggja allt
undir á skjólstæðinga sína í borg
freistinganna Las Vegas. Rannsókn á
íkveikju leiðir í ljós illa brennt lík. Nick
verður að finna morðingjann áður
en skjólstæðingur hans er sakfelldur fyrir morð.

22.00 Dexter - LOKAÞÁTTUR
(12:12) Fimmta þáttaröðin um dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan sem drepur bara þá sem eiga
það skilið. Lokaþátturinn í þessum
æsispennandi þáttum um fjöldamorðingjann viðkunnalega Dexter.
Jordan hefur tögl og hagldir á meðan
Dexter lætur leiða sig í gildru. Ekki
missa af háspennu lokaþætti af
Dexter.

22.50 Blue Bloods (1:22) (e) Ný
þáttaröð frá framleiðendum Sopranos-fjölskyldunnar með Tom Selleck
í hlutverki Franks Reagan, lögreglustjóra New York-borgar. Synir hans
tveir, Danny og Jamie, starfa í lögreglunni en dóttirinn Erin er aðstoðarsaksóknari.

23.35 Royal Pains (1:18) (e)
00.25 Saturday Night Live

09.45 Historien om
09.55 Oggy
og kakerlakkerne 10.05 Splint & Co
10.30 Cowboy, indianer og hest 10.35
Historietimen 11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Boxen 11.25 Landsbyen
vil dø 11.55 Sugar Rush 12.25 Vores
Liv 12.55 OBS 13.00 Gudstjeneste i
DR Kirken 13.45 Miraklet på Hudsonfloden 14.35 Robin Hood 15.25
HåndboldSøndag 17.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 18.00 OBS 18.05 De
kære dyrebørn 19.00 Lykke 20.00
21 Søndag 20.40 SportNyt 20.50
Elskerinder 21.40 Eureka 22.20 Eureka

07.15 Melodi Grand Prix 2011 08.10
Melodi Grand Prix 2011 08.45 NRKs
sportssondag 09.55 V-cup langrenn
11.40 Sport i dag 11.55 V-cup alpint
13.00 V-cup hopp 14.30 V-cup langrenn 14.55 V-cup skiskyting 15.45
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
Litt av en mann 21.15 Landet Bortenfor
21.45 Super Bowl: Finalen i amerikansk
fotball 22.00 Kveldsnytt 22.15 Super
Bowl: Finalen i amerikansk fotball

(5:22) (e)

19.30 Bubbi og Lobbi
20.00 Hrafnaþing
21.00 Undir feldi
21.30 Rokk og tjatjatja
22.00 Hrafnaþing
23.00 Ævintýraboxið
23.30 Heilsuþáttur Jóhönnu
Dagskrá ÍNN er endurtekin um
helgar og allan sólarhringinn.
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01.20 Harper’s Island (7:13) (e)
02.00 The Defenders (4:18) (e)
02.45 Pepsi MAX tónlist

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands er endurtekið allan sólarhringinn og um helgar.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

SVT 1
07.45 Mitt liv som Hellner 08.00 Rapport
08.05 Vinterstudion 15.00 Skidskytte
16.00 Vinterstudion 16.50 Skidskytte
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 Melodifestivalen 2011
23.55 Larry Sanders show 00.25 Onda
cirklar 01.10 Hipp Hipp 01.40 Årets
kock 2011 03.00 Sportspegeln 03.30
Uppdrag Granskning 04.30 Sverige!
05.00 Rapport 05.05 Sportspegeln
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Í júní 2010 framkvæmdi Outcome þjónustukönnun fyrir Boot Camp. Niðurstaða könnunarinnar var okkur öllum til sóma og við
erum virkilega stolt af því hversu ánægðir meðlimir okkar eru.

Finnst þér þjónustan og þjálfunin sem þú færð í Boot Camp betri eða verri en þú hefur fengið á öðrum líkamsræktarstöðvum?
Mun betri eða betri var svar 88,14% aðspurðra.

Þegar á heildina er litið hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með þjónustuna hjá Boot Camp?
98.67% sögðust vera mjög ánægð eða ánægð með þjónustuna.

Myndir þú mæla með / hefur þú mælt með Boot Camp við aðra?
Já sögðu 99.62% aðspurðra!
Það hefur alltaf verið og mun verða áfram okkar markmið að gera Boot Camp að bestu æﬁngastöð landsins og þótt víðar væri leitað. Besti
mælikvarðinn á því er álit og upplifun viðskiptavina okkar.

NÝ NÁMSKEIÐ HEFJAST UM LAND ALLT 14.FEBRÚAR.
NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Á

WWW.BOOTCAMP.IS

HVAÐ BÝR Í ÞÉR?
Suðurlandsbraut 6b | bootcamp@bootcamp.is | Sími: 517 6070
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> Will Arnett

VIÐ TÆKIÐ STÍGUR HELGASON HLÝDDI AF ATHYGLI Á UMDEILDAN MANN

„Ég var frekar slæmur krakki. Ég virti ekki
útivistarbann, reykti og drakk. Foreldrar
mínir sendu mig í heimavistarskóla þegar
ég var tólf ára.“

Þjóðþrifaverk Þórhalls
Viðtöl við hæstaréttardómara eru gott sjónvarpsefni eins og sannaðist í þættinum Návígi sem var á dagskrá sjónvarps á þriðjudaginn var. Jón Steinar Gunnlaugsson, sem þar sat fyrir svörum,
er afbragðs viðmælandi, enda umdeildur maður með
umdeildar (og gjarnan dálítið sérkennilegar) skoðanir.
Hann viðurkennir líka sjálfur að vera á skjön við kollega
sína í einarðri (sumir segja blindri) bókstafstúlkun
sinni á lögum landsins.
Vegna þess hversu mikilli hneykslan ákvarðanir hans valda gjarnan var það þjóðþrifaverk
hjá Þórhalli Gunnarssyni að fá dómarann til að
skýra hvað fyrir honum vakir. Það gerði hann af
mikilli sannfæringu, hvort sem menn eru sammála sjónarmiðum hans eða ekki. Líklega eru
það fæstir. Það er svo annað mál, og varla leiks
manns eins og mín, að velta vöngum yfir því,

Will Arnett leikur John Solomon í gamanmyndinni The Brothers Solomon sem
fjallar um tvo ljúfa en félagslega
hefta bræður sem reyna að finna
draumastúlkuna til að uppfylla
óskir pabba þeirra um að eignast
barnabörn. Myndin er á dagskrá
Stöðvar 2 Bíós í kvöld kl. 20.

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar
10.25 Að duga eða drepast (16:20) (e)
11.10 Lögin í söngvakeppninn (e)
11.20 Myndheimur tímans (4:5) (e)
11.50 Kastljós (e)
12.20 Kiljan (e)
13.10 Þýski boltinn (6:23) (e)
14.10 Bikarkeppnin í körfubolta (KRHamar) Bein útsending frá leik KR og Hamars í undanúrslitum í Powerade-bikarkeppni
kvenna í körfubolta.

16.00 Bikarkeppnin í körfubolta (KRTindastóll) Bein útsending frá leik KR og
Tindastóls í undanúrslitum í Powerade-bikarkeppni karla í körfubolta.

17.35 Táknmálsfréttir
17.45 Útsvar (e)
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Enginn má við mörgum (4:6)
(Outnumbered) Bresk gamanþáttaröð um
hjón sem eiga í basli með að ala upp börnin sín þrjú.

20.10 Söngvakeppni Sjónvarpsins
Kynnt verða lögin sem keppa til úrslita laugardaginn 12. febrúar.

21.00 Fjör hjá Dick og Jane (Fun with
Dick and Jane) Bandarísk gamanmynd frá
2005.
22.35 Ógnir í undirdjúpum (Crimson
Tide) Bandarísk spennumynd frá 1995. Atriði
í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 What a Girl Wants
10.00 La Bamba
12.00 Meet Dave
14.00 What a Girl Wants
16.00 La Bamba
18.00 Meet Dave
20.00 The Brothers Solomon
22.00 Mission: Impossible 2
00.00 Hush Little Baby
02.00 Brick
04.00 Mission: Impossible 2
06.00 Things We Lost in the Fire

07.00 Daffi önd og félagar
07.20 Geimkeppni Jóga björns
07.45 Hvellur keppnisbíll
07.55 Sumardalsmyllan
08.00 Barnatími Stöðvar 2
10.05 Latibær
10.20 Ævintýri Juniper Lee
10.45 Leðurblökumaðurinn
11.10 Stuðboltastelpurnar
11.35 iCarly (24:25)
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 American Idol (5:45)
14.30 American Idol (6:45)
15.15 Pretty Little Liars (12:22)
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 Paul Blart: Mall Cop Stór-

SKJÁR EINN
10.00 Ísland - Austurríki
11.25 Samantekt
12.05 Spænsku mörkin
13.00 The U Einstök heimildarmynd um
ótrúlegan árangur háskólaliðsins Miami
Hurricanes í ameríska fótboltanum í upphafi níunda áratugar síðustu aldar. Þjálfarinn
tók þá umdeildu ákvörðun að sækja blökkumenn í fátækustu hverfin í Flórída og setja
þá í lið háskóla sem hafði þangað til nær
eingöngu verið með hvíta nemendur.

14.50 Ísland - Noregur
16.15 Samantekt
17.10 Motocaddy Masters - Wensum Valley

18.50 Spánn - Svíþjóð
20.20 La Liga Report Leikir helgarinnar í spænska boltanum krufðir til mergjar og
hitað upp fyrir leikina á Spáni.

20.50 Spænski boltinn: Barcelona Atl. Madrid Bein útsending frá leik Barcelona og Atletico Madrid í spænsku úrvalsdeildinni.

23.00 Box - Amir Khan - Marcos
Rene Maidana Útsending frá hnefaleikabardaga í Las Vegas þar sem breski boxarinn
Amir „King“ Khan mætir argentínska rotaranum Marcos Maidana.

skemmtileg gamanmynd með Kevin James í
hlutverki Pauls Blart sem vinnur sem öryggisvörður í verslunarmiðstöð. Þrátt fyrir að taka
öryggisvarðarhlutverk sitt gríðarlega alvarlega
hlýtur hann hvorki viðurkenningu samstarfsfélaga sinna í verslunarmiðstöðinni né viðskiptavinanna.

08.55 Reading - QPR
10.40 Premier League Review 2010/11
11.35 Premier League World 2010/11
12.05 Premier League Preview

21.30 Find Me Guilty Glæpamynd með

12.35 Stoke - Sunderland Bein útsend-

gamansömu ívafi byggð á sannri sögu Jacks
DiNorscios sem var mafíósi sem þurfti að
verjast í réttarhöldum í Bandaríkjunum lengst
allra mafíuréttarhalda í sögu landsins.

23.35 Terms of Endearment Rómantísk gamanmynd sem segir frá lífi ólíkra
mæðgna. Með aðalhlutverk fara Shirley
MacLaine, Jack Nicholson, Danny DeVito og
Debra Winger.
01.45 Hitman
03.15 A Midnight Clear
05.00 ET Weekend
05.45 Fréttir

hvort eðlilegt sé að hæstaréttardómarar mæti í sjónvarp og spjalli
um ákvarðanir sínar og þankagang. Það er allavega óvenjulegt.
Talandi um Þórhall Gunnarsson: Hann er frábær spyrill – einn sá
besti sem íslenskt sjónvarp á – og þjarmaði mátulega að lögspekingnum án þess að eyðileggja rytmann í viðtalinu og þóttist ekki vera
fróðari en hann er. Það er því synd að gestir í Návígi til þessa hafa
flestir verið frekar óspennandi. Það horfir vonandi til betri vegar.
Kvöldið áður var viðtal við annan virtan lögspeking í
Kastljósi. Sá heitir Ástráður Haraldsson og þar fór hann
yfir það lið fyrir lið af hverju hann var óánægður með
ákvörðun Jóns Steinars (og annarra) að ógilda kosningarnar til stjórnlagaþings. Þetta gerði hann af engu minni
sannfæringarmætti eða rökfestu en Jón Steinar kvöldið
eftir. Það var býsna gaman að fylgjast með þessum gerólíku mönnum kljást – þótt í prívatviðtölum væri – milli
þátta og yfir daga. Til þess er Ríkissjónvarpið.

2010/11

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.45 Dr. Phil (e)
12.30 Dr. Phil (e)
13.10 Dr. Phil (e)
13.50 Judging Amy (6:22) (e)
14.35 7th Heaven (9:22)
15.20 The Defenders (3:18) (e)
16.05 Top Gear (5:7) (e)
17.05 FORD stúlkurnar 2011: Undirbúningur og æfingar (1:2) (e)

17.30 Game Tíví (2:14) (e)
18.00 Survivor (9:16) (e)
18.45 Got To Dance (5:15) (e)
19.35 The Ricky Gervais Show (13:13)
(e)

20.00 Saturday Night Live (5:22) Stórskemmtilegur grínþáttur sem hefur kitlað hláturtaugar áhorfenda í meira en þrjá áratugi.

20.55 Dirty Pretty Things (e) Spennumynd frá árinu 2002 með Audrey Tautou og
Chiwetel Ejiofor í aðalhlutverkum. Myndin er
bönnuð börnum yngri en 12 ára.

22.35 Spartan Spennumynd frá 2004
með Val Kilmer í aðalhlutverki. Scott er
bandarískur leyniþjónustumaður, sem þykir
harður í horn að taka og er þekktur fyrir að
framkvæma hlutina án þess að hugsa sig
tvisvar um. Þegar dóttur háttsetts embættismanns er rænt er Scott settur í málið. Frábær
spennumynd af gamla skólanum. Stranglega
bönnuð börnum.

17.15 Wolves - Man. Utd. Bein útsending frá leik Wolves og Manchester United í
ensku úrvalsdeildinni.

20.50 Mannasiðir Gillz Ný leikin gamanþáttaröð. Í þáttunum leiðir Gillz okkur í
sannleika um hvað það er að vera karlmaður, hvernig best er að nálgast hitt kynið og
hvernig má bregðast við hinum ýmsu aðstæðum.

21.20 Tvímælalaust Fréttaskýringa- og
umræðuþáttur með Sigurjóni Kjartanssyni og
Jóni Gnarr þar sem rætt er á mannamáli og
án tvímæla um það sem helst er í fréttum.

22.00 Lois and Clark (1:22) Sígildir þættir um blaðamanninn Clark Kent sem vinnur hjá Daily Planet þar sem hann tekur að
sér mörg verkefni og leysir vel af hendi, bæði
sem blaðamaður og Ofurmennið.
22.45 E.R. (13:22)
23.30 Spaugstofan
00.00 Auddi og Sveppi
00.30 Logi í beinni
01.20 Mannasiðir Gillz
01.50 Tvímælalaust
02.30 Sjáðu
03.00 Fréttir Stöðvar 2

Dagskrá N4 – Sjónvarp Norðurlands
er endurtekið allan sólarhringinn og
um helgar.

07.50 Golfing World
09.30 Qatar Masters (1:2)
13.30 Inside the PGA Tour (5:42)
13.55 Waste Management Phoenix

19.30 Heilsuþáttur Jóhönnu
20.00 Hrafnaþing
21.00 Græðlingur
21.30 Svartar tungur
22.00 Svavar Gestsson
22.30 Alkemistinn
23.00 Harpix í hárið
23.30 Bubbi og Lobbi

Open (2:4)

16.55 Qatar Masters (1:2)
20.00 Waste Management Phoenix

19.45 Tottenham - Bolton
21.30 Man. City - WBA
23.15 Everton - Blakcpool
01.00 Aston Villa - Fulham

skemmtilegur þáttur með Loga Bergmann.

00.25 HA? (3:12) (e)
01.15 Sands of Oblivion (e)
02.50 Jay Leno (e)
03.35 Jay Leno (e)
04.20 Pepsi MAX tónlist

ing frá leik Stoke City og Sunderland í ensku
úrvalsdeildinni.

14.45 Newcastle - Arsenal Bein útsending frá leik Newcastle United og Arsenal í
ensku úrvalsdeildinni.

16.15 Nágrannar
18.00 Lois and Clark (1:22)
18.45 E.R. (13:22)
19.30 Auddi og Sveppi
20.00 Logi í beinni Laufléttur og

OMEGA

Open (3:4)

23.00 PGA Tour Yearbooks (9:10)

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

NÝ SÓFASENDING KOMIN Í HÚS

OPIÐ
mán - fös
12:00 - 18:00
laugardaga
11:00 - 16:00

Bjóðum upp á ótal möguleika af áklæðum og leðri á sófana okkar...

Bæjarlind 16
201 Kópavogi
Sími 553 7100
www.linan.is
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.00
Paul Blart: Mall Cop
Kevin James leikur
aðalhlutverkið í
þessari bráðfyndnu gamanmynd um frekar
misheppnaðan
öryggisvörð í verslunarmiðstöð sem þarf að
bjarga málunum þegar
vopnað glæpagengi
lætur til skarar skríða.

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 Óperukvöld Útvarpsins:
Simon Boccanegra 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð
kvöldsins 22.20 „Mín var ást að öllu hrein“ - Þegar
ólundin kom til Íslands 23.15 Stefnumót 00.05
Næturútvarp Rásar 1

11.10 Deal or No Deal 11.45 Deal or No Deal
12.20 Deal or No Deal 12.55 Deal or No Deal
13.35 Deal or No Deal 14.10 Fawlty Towers
14.40 Fawlty Towers 15.10 Fawlty Towers 15.45
Fawlty Towers 16.15 Fawlty Towers 16.45 Fawlty
Towers 17.15 The Inspector Lynley Mysteries 18.00
The Inspector Lynley Mysteries 18.45 Dalziel and
Pascoe 19.35 Dalziel and Pascoe 20.25 Deal or
No Deal 21.00 Deal or No Deal 21.35 Deal or No
Deal 22.10 Deal or No Deal 22.50 Deal or No Deal
23.25 Deal or No Deal

09.15 Kika og Bob 09.30 Conrad og Bernhard
09.45 Ramasjang live mix 10.10 Splint & Co
10.35 Cowboy, indianer og hest 10.40 Troldspejlet
11.00 DR Update - nyheder og vejr 11.10 Tidens
tegn - TV på tegnsprog 11.55 Sign up 12.10 Før
søndagen 12.20 OBS 12.30 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
19.00 Olsen-banden overgiver sig aldrig 20.45
Kriminalkommissær Barnaby 22.20 Ud i natten

30%

06.15 Disneytimen 07.10 Ut i naturen 07.40
Norge rundt 08.05 Lyngbø og Hærlands Big Bang
08.55 NRKs sportslørdag 10.00 Sport i dag 10.10
V-cup alpint 11.15 V-cup langrenn 12.15 V-cup
alpint 13.10 Sport i dag 14.50 V-cup hopp 16.45
Sport i dag 17.35 AF1 18.00 Lørdagsrevyen 18.45
Lotto-trekning 18.55 Melodi Grand Prix 2011 19.50
Det må jeg gjøre før jeg dør 20.30 Melodi Grand
Prix 2011 21.05 Nye triks 22.00 Kveldsnytt 22.15
S.W.A.T. 00.05 Dating i mørket 00.50 Dansefot
jukeboks m/chat

af brettafatnaði
frá SURFANIC

SVT 1
06.30 Go‘kväll 07.15 Vintermagasin 08.00 Rapport
08.05 Vinterstudion 08.55 Alpint: Världscupen
10.00 Vinterstudion 11.55 Alpint: Världscupen
13.00 Bandy: Elitserien 15.20 Vinterstudion 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 Melodifestivalen 2011 20.30
Hipp Hipp 21.00 Onda cirklar 21.45 Rapport 21.50
Gynekologen i Askim 22.50 Dr Strangelove 00.25
Larry Sanders show 00.45 Kören

afsláttur
Gildir til mánudags

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

WWW.UTILIF.IS

Sí›asti
dagurinn
ekki missa
Bak vi› Holtagar›a!!

af ﬂessu!!
Lagerútsala!

a›eins í dag, laugardag
frá kl. 11 - 17

Bak vi› Holtagar›a!!
30-70%

afsláttur
Sími 588 8477 • betrabak.is
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Sóknarprestur hissa á hamingjuþætti

Árni Ólafur Ásgeirsson
Aldur: 38 ára.
Starf: Kvikmynda-

„Ég er ekki sár og ekki reiður,
þetta er bara skrýtið. Það er svo
langt síðan ég byrjaði með þetta,“
segir séra Þórhallur Heimisson,
sóknarprestur í Hafnarfjarðarkirkju.
Þátturinn Hamingjan sanna,
eftir hugmynd Ásdísar Olsen og
Karls Ágústs Úlfssonar, hefur
göngu sína á Stöð 2 í mars. Fréttir af þáttunum komu Þórhalli í
opna skjöldu þar sem hann hafði
komið hugmynd að svipuðum þætti
byggðum á bók sinni Hamingjuleitinni á framfæri til dagskrárstjóra
Stöðvar 2 á síðasta ári. „Þeir voru
mjög áhugasamir, en voru á leið-

gerðarmaður.
Fjölskylda: Marta
Macuga og sonur
minn Iwo, þriggja
ára.
Búseta: 107
Reykjavík.

Stjörnumerki:
Hrútur.

Foreldrar: Hafdís
Árnadóttir Kramhússtýra og Ásgeir
Ingólfsson sem er
látinn.
Kvikmynd Árna Ólafs, Brim, er tilnefnd til
tólf Edduverðlauna.

inni í frí þannig að við ætluðum
að heyrast,“ segir Þórhallur. „Svo
er þessi þáttur allt í einu kominn
núna – ekki með mínu efni, heldur
einhverju allt öðru. Það er ekki á
nokkurn hátt verið að stela neinu
frá mér.“
Þórhallur segist hafa fengið hugmyndina frá Svíþjóð, þar sem svipaðir þættir hafa verið á dagskrá.
„Mér fannst þetta sniðugt eftir
hrun vegna þess að það eru svo
margir sem koma á hamingjunámskeið til mín og margir sem eru
ekki hamingjusamir í dag,“ segir
hann og ítrekar þó að þeim á Stöð
2 sé frjálst að vinna með þeim

sem þeir vilja. „Ég var hissa á því
að þeir skyldu ekki segja mér að
þeir ætluðu að vinna með öðrum.
En ég vona að þátturinn gefi fólki
meiri bjartsýni. Þá er tilganginum náð.“
Pálmi Guðmundsson, framkvæmdastjóri dagskrársviðs 365,
segir aldrei hafa staðið til að gera
tvær hamingjuseríur, að minnsta
kosti ekki á sama tíma. „Við höfðum ekki fundað né átt samtöl við
séra Þórhall Heimisson um þáttahugmynd hans en móttekið einn
tölvupóst um áhuga hans á sams
konar þáttaröð,“ segir hann.
- afb

HISSA Séra Þórhallur var með hugmynd

að þætti um hamingjuna, en Stöð 2
hefur sýningar á hamingjuþáttum í
mars.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Í flokknum gervi ársins keppir
Ragna Fossberg líka við sjálfa
sig því hún er bæði tilnefnd fyrir
Áramótaskaupið og Spaugstofuna. Hið sama má segja um Ástu
Hafþórsdóttur, sem er tilnefnd
fyrir bæði Brim og The Good Heart
í sama flokki. Ekki má gleyma
leikmyndahönnuðinum Lindu
Stefánsdóttur sem fær tvær tilnefningar af þremur fyrir leikmynd
ársins og svo Helgu Rós V. Hannam
sem fær einnig tvær af þremur
í flokknum búningar ársins.
Svo er ekki hægt að sleppa
þessari upptalningu án þess að
minnast á Sverri Þór Sverrisson. Hann fékk einnig tvær
tilnefningar af þremur í
flokknum barnanefni
ársins; fyrir þættina um
Algjöran Sveppa og
fyrir bíómyndina. - fgg

Eins og kom fram í fjölmiðlum í
gær var kvikmyndin Brim tilnefnd
til tólf Edduverðlauna, The Good
Heart eftir Dag Kára fékk ellefu tilnefningar og unglingamyndin Órói
hlaut tíu. Kvikmyndabransinn á
Íslandi hefur smám saman verið að
stækka en miðað við tilnefningar
til tækniverðlauna virðast Edduverðlaunin vera að safnast á fárra
manna hendur. Þannig eru fimm
tilnefningar í flokknum klipping ársins en þær Elísabet
Ronaldsdóttir og
Valdís Óskarsdóttir fá tvær
hvor. Valdís
er reyndar
tilnefnd með
Evu Lind
Höskuldsdóttur fyrir
Brim.

HRIKALEGUR Jóhannes Haukur hefur tekið vel á því í ræktinni undanfarna þrjá mánuði og er orðinn hrikalegur að sjá. Hann býst
þó ekki við að halda því til streitu þegar tökum á kvikmyndinni Svartur á leik lýkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

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

JÓHANNES HAUKUR JÓHANNESSON: FER Í RÆKTINA UM NÆTUR

Ö
Ö

Gerpla (Stóra sviðið)
Fim 10.2. Kl. 20:00 Aukasýning Ö

Íslandsklukkan (Stóra sviðið)
Lau 5.2. Kl. 19:00
Mið 9.2. Kl. 19:00
Fös 18.2. Kl. 19:00

Ö
U
U

Lau 19.2. Kl. 19:00
Mið 2.3. Kl. 19:00
Mið 9.3. Kl. 19:00

Ö
Ö

Lau 12.3. Kl. 19:00
Fim 17.3. Kl. 19:00

Ballið á Bessastöðum (Stóra sviðið)
Sun 6.2. Kl. 14:00
Sun 6.2. Kl. 17:00
Sun 13.2. Kl. 14:00
Sun 13.2. Kl. 17:00
Sun 20.2. Kl. 14:00

Ö

Sun 20.2. Kl. 17:00
Sun 27.2. Kl. 14:00
Sun 27.2. Kl. 17:00
Sun 6.3. Kl. 14:00
Sun 6.3. Kl. 17:00

Brák (Kúlan)
Sun 6.2. Kl. 20:00
Fös 11.2. Kl. 20:00
Lau 12.2. Kl. 20:00

U
Ö
Ö

Sun 13.2. Kl. 20:00
Fim 17.2. Kl. 20:00
Sun 20.2. Kl. 20:00

Ö
Ö
Ö

Sun 13.3. Kl. 14:00
Sun 13.3. Kl. 17:00
Sun 20.3. Kl. 14:00
Ö Sun 20.3. Kl. 17:00

U Lau 26.2. Kl. 20:00

Sun 27.2. Kl. 20:00

Sindri silfurfiskur (Kúlan)
Sun 6.3. Kl. 13:30
Sun 6.3. Kl. 15:00
Sun 13.3. Kl. 13:30

G

Ö Sun 13.3. Kl. 15:00
Ö Sun 20.3. Kl. 13:30

U

Sun 27.3. Kl. 13:30
Sun 27.3. Kl. 15:00

Sun 20.3. Kl. 15:00

GULA
FAX
FA

Ð

Ö

Ö

G

Ö

Upphandleggurinn er 42
sentimetrar að ummáli
Leikarinn Jóhannes Haukur
Jóhannesson undirbýr sig nú af
krafti fyrir hlutverk sitt sem
hrottinn Tóti úr bókinni Svartur
á leik en tökur á myndinni hefjast
1. mars. Myndin er byggð á samnefndri skáldsögu Stefáns Mána
sem kom út fyrir sex árum en hitt
aðalhlutverkið verður í höndum
Þorvaldar Davíðs Kristjánssonar.
Hann mun leika Stebba sækó.
Jóhannes hefur stundað líkamsrækt og lyftingar af miklum móð
síðastliðna þrjá mánuði, sporðrennt
prótínum og lyft lóðum á nóttinni í
líkamsræktarstöð World Class við
Kringluna. „Ég er búinn að vera
að vinna í þessu undir handleiðslu
þriggja manna. Fyrst hjá Hilmari
Arnarsyni hjá Fram við að koma
mér í form fyrir áramót og svo hjá
Konráð Gíslasyni kraftajötni eftir

áramót við lyftingar. Svo er Guðjón Þorsteinn Pálmarsson, leikari
og kraftlyftingaáhugamaður, með
mér líka, hann sér samt aðallega
um að ég mæti í ræktina og tryggir að ég geri æfingarnar,“ segir
Jóhannes Haukur, sem hefur bætt
töluvert við sig í vöðvamassa.
Jóhannes segir þetta vera hrikalega skemmtilegt, ekki síst vegna
þess að árangurinn er festur á
filmu. „Ég hef aldrei prófað að
gera svona áður fyrir hlutverk
en maður hefur auðvitað prófað
þetta í lífinu sjálfu með misjöfnum
árangri.“ Jóhannes er orðinn ansi
hrikalegur, er með upphandleggsvöðva sem fagmennirnir kalla
„byssur“ upp á 42 sentimetra og
búinn að lækka fituprósentuna úr
24 prósentustigum í átján. Hann
tekur hundrað í bekk og hefur

farið í ræktina á hverjum degi.
Jóhannes segist sjálfur alltaf
hafa rokkað í þyngd og hann býst
við að allt fari fjandans til þegar
tökum á Svörtum á leik lýkur.
„Við sjáum samt til, ég hef alveg
áður reynt að taka mig á, þetta er
bölvað eilífðarverkefni.“ Jóhannes ætti þó ekki að vera í neinum
vandræðum með að finna keppinaut á tökustað því þegar hefur
verið tilkynnt að Egill „Gillz“ Einarsson, einn þekktasti kraftajötunn landsins, muni leika í myndinni. Jóhannes segir það koma til
greina að skora á hann í einhvers
konar keppni. „Ég sá hann reyndar um daginn og mér til mikillar
gleði er hann mun lágvaxnari en
ég. Ég þarf hins vegar aðeins að
vinna meira í breiddinni.“
freyrgigja@frettabladid.is

Nafn Torres plokkað í burtu

Opið 11–19 alla daga vikunnar, nema sunnudaga 12–17 / Sími 534 4451

Liverpool-treyjur með númeri og
nafni Fernando Torres hafa undanfarin ár verið þær vinsælustu á
meðal fótboltaaðdáenda bæði hér
heima og erlendis. Snögg breyting
hefur orðið á því eftir að framherjinn gekk til liðs við Chelsea.
Til að bregðast við vistaskiptunum hafa fyrrverandi aðdáendur Torres hérlendis látið fjarlægja
nafn hans af Liverpool-treyjum
sínum og sett í staðinn nafn nýja
framherjans Andy Carroll, sem
tók einmitt við númeri Torres.
„Margir hringja og vilja losa stafina eða nafnið af og setja Carroll
yfir. Við getum ekki tekið stafi af,
það er annað fyrirtæki sem gerir
það, en við setjum nafnið yfir, það
er minnsta málið,“ segir Sigurður

TORRES KVEÐUR Viðar Valsson, versl-

unarmaður í Jóa útherja og kollegi Sigurðar. Liverpool-aðdáendur eru gramir
vegna brotthvarfs Fernando Torres.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Garðarsson, verslunarmaður í Jóa
útherja.
Hann segir að margir Púlarar hafi að vonum verið gramir
yfir brotthvarfi Torres. „Þetta er

aðallega leiðinlegt fyrir þá sem
eiga treyjur með honum og voru
kannski nýbúnir að kaupa þær,“
segir hann og bætir við að margir
láti líka merkja treyjur með nafni
hins nýja framherjans í Liverpool,
Luis Suarez frá Úrúgvæ.
Aðspurður segir Sigurður að
verslunin eigi ekki Liverpool-treyjur með nafni Torres á lager því
hún selji ekki fyrir fram merktar
treyjur. „En við eigum eitthvað af
römmuðum myndum og plakötum
með Torres og það er ekki alveg
það vinsælasta í dag.“
Torres er þó ekki dauður úr öllum
æðum í versluninni því aðdáendur Chelsea hafa verið duglegir að
mæta í búðina til að merkja treyjurnar sínar með nafni hans.
- fb
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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
Yfir til þín, Pétur
Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrir
skömmu munu tveir Spaugstofumenn, þeir Karl Ágúst Úlfsson og
Örn Árnason, leika stór hlutverk í
nýrri sjónvarpsseríu frá Vaktagenginu sem hefur verið gefið heitið
Heimsendir. Það er alveg greinilegt
að Spaugstofumenn hafa verið
himinlifandi yfir samstarfinu því
þeir fengu Pétur Jóhann Sigfússon, einn af Heimsendamönnum, til að leika
fyrir sig í næsta þætti.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins á
Pétur að leika
fanga en
meira hefur
ekki spurst
út.
- fgg

Forseti á Bessastaðaballi
Í fyrrakvöld var leikverkið Ballið á
Bessastöðum frumsýnt í Þjóðleikhúsinu. Það er byggt á samnefndri
barnabók eftir Gerði Kristnýju og
fjallar um íslenskan forseta sem fær
svo mörg bréf að hann hefur engan
tíma til að gera nokkuð annað en
að lesa þau og svara þeim. Þessi
bók er ekki raunsæ og það veit
Gerður. Á miðvikudagskvöld var
hún nefnilega sjálf stödd á Bessastöðum og tók þar við Íslensku
bókmenntaverðlaununum. Ólafur
Ragnar Grímsson var síður en svo
upptekinn við
bréfalestur.
Kvöldið eftir
var forsetinn ekki
uppteknari
en svo að
hann var
mættur á
frumsýninguna
ásamt
Dorrit
Moussaieff.
- sh

Mest lesið
1

Björgunarsveitir fundu 10 ára
dreng eftir stutta leit

2

Jussanam vill fá sama stuðning og Marie Amelie

3

Dæmdur fyrir að tæla stúlku
til kynferðismaka

4

Tugir segja sig úr Sjálfstæðisflokknum

5

Vinsælasti sjónvarpsmaður
ársins – forval á Vísi

VILTU VINNA
MIÐA TIL KÖBEN

MEÐ PALL
P
PALLA?
A
A?

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

