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Opið kl. 9 -18 
Nikon D4 myndavélin, sem
kl. 11
kemur laugardaga
á markað
- 16  Stórhöfða
í febrúar,
ögrar
25  569mörkum
hins mögulega. Um er að ræða
sem færir myndgæði, hraða og
3100  eirberg.is
atvinnumyndavél
nákvæmni til töku hefðbundinna
ljósmynda og myndskeiða upp
á nýtt og hærra plan.
ikon kynnti 6. janúar Nikon D4
vélina sem er arftaki D3 vélarinnar
sem
margur fagmaðurinn hefur mundað
og
tekur við sem flaggskip Nikon D-SLR
línunnar fyrir ljósmyndara sem þurfa á
fullkomnun
að halda. Þessi myndavél fyrir atvinnumenn
á
FX-sniði, sem er gerð til að splundra
takmörkunum og láta hvert einasta
tækifæri til ljósmyndunar ganga upp, færir
myndgæði, hraða
og ná k væmni,
bæ ði í tök u
kyrrmynda og
myndskeiða,
upp á hærra
plan.
Hú n er
b ú i n 16 , 2
megapixla
f lögu á FXsniði, ót r úað eru ófáir
lega
háu
sem hafa
það á stefnuskr
um hljóðaði
ISO og kraftánni að
upp á fyrir
koma sér í
baðfatam
ðfatamyn
og eftir
form. Sumum
miklu EXPEED
yndir
stöðva, mætti
tekst
hræ
hrædd
vissulega. dir sem hræddi
einan að vopniþað með viljann
mig
örsjaldan
3 myndvinnsluÉg
búin með
og var
sund á þeim fór ekki einu sinni
en
afsakanir
s
meira
eira
í
a til. Fyrir hjá öðrum þarf
vélinni frá Nikon.
nar.“ Frá
í haust hefur
til. Með því tíma en ákvað að
hárgreiðs
hárgreið lukonþví
a slá
una Dagmar
að setja mér
sinnum í viku. Dagmar æft fimm
Hún býður upp á FRÉTTIR
markmið vissi
opin
opinbert
það opinbert Ásmundsdóttur var
„Þá tók ég
VIÐSKIPTI
aræðinu og
KIPTI
til í matPTI
markmið sem
frammistöðu án málaskorast undan ég að ég gæti ekki
fyrir mig virkaði
SPO
SPORT
PORT
henni á sporið.
T
og það virkaði
að skipulegg
UMRÆÐA
UMR
UMRÆÐAN
RÆ
R
RÆÐAN
ÆÐA
ÆÐAN
mig.“
Hún breytti kom
best
miðlunar og óviðjafnanlega
ja daginn
ffyrir
lífsstíl síðastliðið
LÍFIÐ
um
til að mataræð
fyrirfram
SJÓNVARP
Dagmar
fjölbreytni við erfiðustu aðstæð
fimmtán kílóum haust og er nú
fimmtá
ið yrði nógu
var a
breytt og
ú
að sög
kall
fjöl
létt
é
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Ný ráð um endurlífgun
Í athugun er að skrásetja
sjálfvirk hjartastuðtæki á
kortavef ja.is.
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011

550 sílíkonaðgerðir á ári
Að minnsta kosti 550 brjóstaaðgerðir hafa verið gerðar árlega hér á landi síðustu þrjú ár. Landlæknir
heldur þó ekki utan um fjöldatölur. Brjóstauppbyggingar eftir krabbamein eru ekki inni í þessari tölu.
Læknir með reggíplötu
Hjartalæknirinn Helgi
Júlíus Óskarsson hefur gefið
út sína fyrstu reggíplötu.
fólk 34

Veruleiki ferðamanna
Ferðamennska á Íslandi til
umfjöllunar í Landabréfinu,
árlegu riti landfræðinga.
tímamót 18

HEILBRIGÐISMÁL Árlega láta að

minnsta kosti 550 konur hér á
landi stækka á sér brjóstin eða
endurnýja gamlar sílíkonfyllingar.
Er þessi fjöldi miðaður við síðustu
þrjú ár. Hlutfall endurnýjana getur
verið allt að fjórðungur af heildartölunni, en oftast er mælst til þess
að púðar séu endurnýjaðir á fimm
til tíu ára fresti. Brjóstastækkun
kostar á bilinu 400 til rúmlega 520
þúsund krónur.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur innflutningur á
sílíkonpúðum til fegrunaraðgerða
stóraukist á síðustu árum. Sala á
púðum til lýtalækna tók stökk árið
2010, þegar rúmlega 550 pör voru
flutt til landsins. Árin áður voru að
minnsta kosti um 350 pör flutt inn.
Er þetta fyrir utan hina umdeildu

PIP-púða, sem lýtalæknirinn Jens
Kjartansson flutti inn á árunum
2000 til 2010 og setti í brjóst um
440 kvenna.
Þessar 550 stækkanir eru
fyrir utan brjóstauppbyggingar
eftir krabba mein, en samkvæmt
nýjustu tölum frá Landlæknisembættinu voru gerðar 126 brjóstnámsaðgerðir árið 2009.
Eins og greint hefur verið frá
að undanförnu hefur land læknir
óskað eftir upplýsingum frá tólf
lýtalæknum sem reka stofur hér á
landi. Frestur til svara rann út fyrir
viku, en einungis helmingurinn
hefur svarað formlega. Af þessum
tólf hefur einn sent inn skriflegar
upplýsingar.
Fréttablaðið greindi frá því
fyrir ári að engar opinberar tölur

Samið um ómskoðun vegna PIP-púða
Konum sem hafa fengið setta í sig hina umdeildu PIP-brjóstapúða verður í
dag sent bréf þar sem þeim verður boðið að fara í ómskoðun til að kanna
ástand púðanna.
Velferðarráðuneytið hefur samið við Krabbameinsfélag Íslands um
að annast skoðanirnar. Þær verða konunum að kostnaðarlausu séu þær
sjúkratryggðar hér á landi. Krabbameinsfélagið mun einnig veita konunum
upplýsingar og leiðsögn um næstu skref.
Byrjað verður að taka við tímapöntunum hjá Leitarstöð Krabbameinsfélagsins á fimmtudag. Konur á landsbyggðinni geta fengið skoðun á Sjúkrahúsinu á Akureyri henti það þeim betur.

væru til hér á landi um fjölda
brjóstastækkana eða fegrunaraðgerða almennt.
Þó kveður á um slíkt í lögum
frá árinu 20 07; það er að
Landlæknisembættið eigi að halda
utan um upplýsingar er varða allar

læknisfræðilegar aðgerðir sem
framkvæmdar eru hér á landi.
Samkvæmt upp lýsingum frá
embættinu hefur sú vinna verið í
gangi undanfarin misseri að safna
þessum upplýsingum, en það hafi
gengið hægt.
- sv

Edda Ó gerir það gott:

Mynduð fyrir
Miss Selfridges
FÓLK Edda Óskarsdóttir fyrir-

sæta flutti til London fyrir
þremur vikum og hefur landað
hverju verkefninu á fætur öðru
síðan þá.
Edda hafði
verið á skrá
hjá Eskimo
í viku þegar
umboðsskrifstofan Select
fékk augastað á henni,
en Edda hóf
fyrirsætustörf EDDA
í haust og því
ÓSKARSDÓTTIR
telst þetta einstakur árangur.
Meðal þeirra verkefna sem
Edda hefur tekið að sér er
myndaþáttur fyrir vefverslanirnar Asos og Temperley,
vefauglýsing fyrir tískurisann
Burberry og auglýsing fyrir
næstu jólaherferð tískuverslunarinnar Miss Selfridge.

Meiri innri ró
Vignir Svavarsson hefur
sýnt frábæra takta á EM í
handbolta.
sport 30
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SNJÓKOMA EÐA ÉL Í dag verða
austan 10-18 m/s og snjókoma Nog A-til en hægari suðlæg átt og él
annars staðar. Frost 0-7 stig.
VEÐUR 4

Hollt í
hádeginu
heilsuviku
á heilsuviku
komdu í mat!

- sm

Á FÁKI FRÁUM Aðstæður til útreiða voru með ágætum í ljósaskiptunum í Víðidal í gær. Snjór var yfir
öllu og veður stillt og gott, en útlitið var þó ekki sem best. Í dag er búist við snjókomu og éljum víðast hvar á
landinu, nema að von er á hláku við suður- og austurströndina í kvöld og í nótt.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Borgarbyggð vill ekki taka lán eða ganga á handbært fé til að lána Orkuveitunni:

Vill selja hlut í Faxaflóahöfnum
B yg g ð a r á ð
Borgarbyggðar ákvað á aukafundi
á sunnudagskvöld að reyna að
selja hlut sveitarfélagsins í Faxaflóahöfnum. Tilgangurinn er að
fjármagna hluta Borgarbyggðar
í átta milljarða króna lánveitingu
eigenda til Orkuveitu Reykjavíkur.
„Okkur vantar 75 milljónir til
að efna það að lána Orkuveitunni,“ segir Björn Bjarki Þorsteinsson, formaður byggðaráðs
Borgarbyggðar, sem á 0,93 prósent í Orkuveitunni og 4,8 prósent
í Faxaflóahöfnum. Stærsti eigS V E I TA R S T J Ó R N I R

@/" ňGarðheima
ňGarðheima
 @/"

andinn í Faxaflóahöfnum er
Reykjavíkurborg. Aðrir eigendur eru Akraneskaupstaður,
Hvalfjarðarstrandarhreppur og Skorradalshreppur.
BJÖRN BJARKI
Aðeins sveitarÞORSTEINSSON
félögin og Faxaflóahafnir sjálfar mega kaupa.
„Við höfum alls ekki hug á að
selja allan hlutinn okkar og í rauninni aðeins það sem nemur skuld-

bindingu okkar gagnvart Orkuveitunni,“ segir Björn Bjarki sem
kveður rekstur Borgarbyggðar
hafa rétt úr kútnum í fyrra eftir
miklar aðhaldsaðgerðir. „Okkur
finnst það ansi súrt eftir að vera
búin að ganga í gegnum mikla niðurskurðartíma að fara að ganga á
handbært fé og eða taka lán til
þess að lána Orkuveitu Reykjavíkur.“
Verðmat á Faxaflóahöfnum
liggur ekki fyrir. „Við höfum
áhuga á að þreifa á því hvers virði
þessi hlutur okkar er,“ segir Björn
Bjarki.
- gar

Sphinx Econ II
Upphengt salerni með
harðri setu

rð
ðsve
Tilbo 0.- kr.
0
13.9
Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

Spurning dagsins
Kristján, gæti þetta ekki bara
orðið næsti
bær við
Hveragerði?
„Er ekki stundum sagt að
það sé betra að
vera hvergi og
jafnvel enn þá
betra að vera í
Hveragerði? Er
þá ekki best að
hundagerði sé
alls staðar?“
Kristján Friðjónsson er meðlimur í
Félagi ábyrgra hundaeigenda sem berst
fyrir því að komið verði fyrir sérstökum
hundagerðum á höfuðborgarsvæðinu þar
sem ferfætlingarnir geta verið lausir.
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Óánægja innan Samfylkingarinnar með störf Ástu Ragnheiðar sem forseta þings: Stofnfjáraukning í sparisjóði:

Segir forseta verða að fara að lögum

ESÍ fellir niður
stofnfjárlánin

dóttir telur ekki tilefni til að segja
af sér sem forseti Alþingis þrátt
fyrir harða gagnrýni á störf henn
ar vegna meðferðar þingsins á til
lögu Bjarna Benediktssonar, for
manns Sjálfstæðisflokksins, um
landsdómsmálið.
Ásta, sem er þingmaður Samfylk
ingarinnar, hefur verið gagnrýnd af
þingmönnum eigin flokks og þing
mönnum Vinstri grænna fyrir að
taka tillögu Bjarna á dagskrá. Telja
gagnrýnendurnir að tillagan hafi
ekki verið þingtæk.
„Forseti þingsins verður að fara

Viðskipti Stjórn Eignasafns Seðla
banka Íslands (ESÍ) hefur ákveð
ið að fella niður kröfur á þá sem
fengu lán fyrir stofnfjárkaupum
í Sparisjóði Svarfdæla hjá Sögu
fjárfestingarbanka í lok árs 2007.
Alls fengu rúmlega 100 ein
staklingar lán hjá Sögu, sem
síðar fluttust til Hildu ehf. ESÍ
tók félagið yfir á síðasta ári.
Stjórn ESÍ telur sanngirnisrök
fyrir því að fella niður kröfurnar,
eins og gert hefur verið í sam
bærilegum málum. Þar með sé
almannahagsmunum borgið.  - bj

Alþingi Ásta Ragnheiður Jóhannes

að lög um og
reglum. Sam
kvæmt lögfræði
áliti sem var
unnið
fyrir
mig af yfirlög
fræðingi þings
ins, og staðfest
hefur verið af
Ásta Ragnheiður nokkrum helstu
lögfræðingum
Jóhannesdóttir
okkar, var málið
fullkomlega þinglegt,“ segir Ásta
Ragnheiður í samtali við Frétta
blaðið.
Hún segir að þegar samið hafi

verið um þinglok í desember hafi
náðst samkomulag um að taka til
lögu Bjarna fyrir þegar þing kæmi
aftur saman í janúar. Ekkert hafi
verið við það samkomulag að
athuga og enginn hafi andmælt því.
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður
Hreyfingarinnar, boðar vantrausts
tillögu á forseta Alþingis, en þarf
undirskriftir 32 þingmanna til að
knýja Ástu úr því embætti. Ásta
segist enga trú hafa á því að svo
margir þingmenn muni lýsa van
trausti á störf hennar sem forseta
þingsins, og segist ekki hafa íhugað
afsögn vegna málsins.- bj / sjá síðu 16

Maður sýknaður af fjárdrætti:

Mælingum ábótavant:

Ekki rétta leiðin
í kjarabaráttu

Óttast sjóslys
við Grænland

Dómsmál Maður á miðjum aldri
var í gær sýknaður af ákæru um
fjárdrátt í Vínbúð ÁTVR á Hellu
haustið 2009. „Það er álit dóms
ins að í ákæru sé ekki lýst hátt
semi sem svari til lýsingar á fjár
drætti,“ segir í dómi Héraðsdóms
Suðurlands. Í ákæru er maðurinn
sagður hafa látið hjá líða að skila
inn uppgjöri fyrir tvo viðskipta
daga í verslun ÁTVR.
Maðurinn játaði við rannsókn
málsins að hafa haldið eftir upp
gjörsfjármunum, en kvaðst hafa
ætlað að hafa peningana „í gísl
ingu“ þar til laun hans hjá fyrir
tækinu hefðu verið leiðrétt. Hann
hafi síðan séð að sér og áttað sig á
að þetta væri ekki rétta leiðin til
að knýja fram leiðréttingu launa.

- óká

grænland Aðeins 20 prósent sigl

Mál Egils Einarssonar:

Önnur kona
kærir nauðgun
Lögreglumál Önnur kona hefur

kært Egil Einarsson fyrir nauðg
un að því er fram kom á vef RÚV
í gær.
Í samtali við Fréttablaðið
vildi Björg
vin Björgvins
son, yfirmaður
kynferðisbrota
deildar lög
reglu, þó ekki
staðfesta frétt
ina.
Átján ára
stúlka kærði
Egill Einarsson
Egil og unn
ustu hans fyrir
nauðgun í desember síðastliðn
um, en þau neituðu sök. Það mál
er til skoðunar hjá Ríkissaksókn
ara sem mun ákveða á næst
unni hvort ákæra verður gefin
út. Brotið sem nú um ræðir mun
hafa átt sér stað fyrir nokkrum
árum að því er segir á vef RÚV.

- þj

Hótel í Öskjuhlíð Önnur af tveimur tillögum um hótel við rætur Öskjuhlíðar gerir ráð fyrir því að allt að þrjú hundruð herbergi

verði í byggingunni sem verði að hluta til fimm hæðir og standi framan við Keiluhöllina.

Mynd/GP Arkitektar

Allt að 300 herbergja
hótel í Öskjuhlíðinni
Keiluhöllin spyrst nú fyrir um það hjá borginni hvort reisa megi allt að þrjú
hundruð herbergja hótel við Keiluhöllina og byggja viðbótarhæð ofan á hana
sjálfa. Hótelið á að standa á súlum og „svífa“ yfir klettabeltinu í Öskjuhlíðinni.
skipulagsmál Fyrirspurn um hvort

leyft verður að byggja allt að þrjú
hundruð herbergja hótel fram
an við Keiluhöllina í Öskjuhlíð er
nú komin til skipulagsfulltrúans í
Reykjavík.
Gert er ráð fyrir að reisa nýbygg
ingu vestan og framan við Keilu
höllina og eina hæð ofan á núver
andi hús. Hótelið verður í tveimur
samtengdum nýbyggingum. Á hæð
inni ofan á Keiluhöllinni á meðal
annars að vera líkamsræktarstöð,
baðstofa og önnur afþreyingarað
staða. Tengja á hótelið og Keiluhöll
ina með göngum neðanjarðar undir
núverandi bílastæðum.
Rúnar Fjeldsted, framkvæmda
stjóri Keiluhallarinnar, undirstrik
ar að málið sé á algjöru byrjunar
stigi þótt það hafi verið mörg ár í
skoðun hjá Keiluhöllinni.
„Þetta er komið ákaflega stutt
og er núna aðeins sem fyrirspurn
í borgarskipulaginu,“ segir Rúnar

Það er þessi stærðargráða sem menn
segja að sé hagkvæmust í
rekstri.
Rúnar fjeldsted
Framkvæmdastjóri keiluhallarinnar

og bendir á að frá þeim punkti geti
verið langur ferill í kerfinu þar til
niðurstaða fæst. „Við erum eigin
lega aðeins í könnunarvinnu og
ætlum að sjá til hvert hún leiðir.
Við erum alls ekki í kapphlaupi
við tímann.“
Í tillögunni er lagt til að höfð
verði makaskipti á landi innan
lóðamarka Keiluhallarinnar til
norðurs, austurs og suðurs og á
landi sem Reykjavíkurborg á við
Flugvallarveg vestan við Keilu
höllina. Þar er bílaleigan Hertz nú
með aðstöðu.
„Byggingarmáti hótelsins er

hugsaður þannig að húsið á standi
á súlum og svífi yfir klettunum
einni hæð ofar en þeir, þannig að
sjónræn tengsl verði til vesturs frá
aðkomu,“ segir í fyrirspurn Keilu
hallarinnar. Í henni eru tvær til
lögur að hótelbyggingunni. Annars
vegar að fremra húsið verði á fjór
um hæðum en það aftara á tveim
ur hæðum. Hins vegar er gert ráð
fyrir fimm hæða húsi fyrir fram
an og þriggja hæða byggingu til
hliðar. Eftir því hvor útfærslan er
valin verða herbergin á bilinu tvö
til þrjú hundruð.
„Það er þessi stærðargráða
sem menn segja að sé hagkvæm
ust í rekstri,“ segir Rúnar sem
spurður um staðsetninguna bend
ir á að Hótel Loftleiðir er í næsta
nágrenni. „Þetta er í jaðrinum á
miðbænum og við rætur Öskjuhlíð
ar,“ segir hann um kostina við að
reka hótel við Flugvallarveg.

gar@frettabladid.is

ingaleiða við Grænland hafa verið
dýptarmældar, að sögn græn
lenska stjórnmálamannsins Söru
Olsvig.
Hún segir Grænlendinga
áhyggjufulla yfir því hversu
nálægt landi skemmtiferðaskip
in sigli og óttast að þar geti orðið
slys eins og þegar Costa Con
cordia strandaði nýlega undan
strönd Ítalíu. Olsvig bendir einnig
á að stórslys geti orðið í tengslum
við olíuleit. Ida Auken umhverfis
ráðherra segir að áður en hafist
verði handa við frekari mælingar
eigi að endurmæla siglingarleið
irnar til stærri hafnarbæja. - ibs

Eldri borgarar skora á borgina:

Hækkanir verði
dregnar til baka
Reykjavík Hækkanir á þjónustu

Reykjavíkurborgar við aldraða
koma mjög illa við eldri borgara.
Kjaranefnd Félags eldri borgara í
Reykjavík og nágrenni mótmælir
hækkununum í ályktun og skorar á
borgina að draga þær til baka.
Í ályktuninni segir að nám
skeiðsgjöld, gjald fyrir opið félags
starf, gjald fyrir akstursþjónustu,
kostnaður vegna heitra máltíða og
fleira hafi hækkað um áramót.
Tryggingabætur aldraðra hækk
uðu um áramótin, en í ályktun
inni segir að hækkanir á gjöldum
borgarinnar taki hluta af þeim litlu
hækkunum sem fengist hafi til
baka. 
- bj

Sjávarútvegur
Nýjar makrílviðræður
Samningaviðræður Íslands, Færeyja,
Noregs og Evrópusambandsins halda
áfram í Bergen í Noregi á morgun. Þar
verður enn reynt að ná samkomulagi
um skiptingu aflaheimilda úr makrílstofninum í Norður-Atlantshafi.

Y-listi Kópavogsbúa kallar eftir samstarfi allra flokka í bæjarstjórn:

Úrval TASKI gólfþvottavéla

Árangurslausar meirihlutaviðræður
Kópavogur Listi Kópavogsbúa skoraði í gær á önnur

Öflug viðgerðaog varahlutaþjónusta

Sími 510 1200 | www.tandur.is

ATA R N A

Nýr sölu- og
þjónustuaðili
á Íslandi

framboð sem eiga fulltrúa í bæjarstjórn Kópavogs
að mynda „nokkurs konar þjóðstjórn“.
Meirihluti Samfylkingar, Næst besta flokksins,
Vinstri grænna og Lista Kópa
vogsbúa sprakk fyrir réttri viku
og hafa síðan viðræður milli
flokka staðið linnulítið en árang
urslaust.
Í gær slitnaði upp úr viðræðum
Lista Kópavogsbúa, Næst besta
flokksins og Sjálfstæðisflokks og
bar Listi Kópavogsbúa því við, í
tilkynningu, að saga einstakra
Ármann Kr.
bæjarstjórnarfulltrúa, auk fjölda
Ólafsson
lítilla framboða í bæjarstjórn tor
veldaði myndun meirihluta.
Ármann Kr. Ólafsson, oddviti sjálfstæðismanna,
sagði í samtali við Fréttablaðið í gær að þeim hugn
aðist ekki þjóðstjórnarfyrirkomulagið.
„Það hvílir einfaldlega sú ábyrgð á okkur bæjar
fulltrúum að mynda starfhæfan meirihluta sem
hefur skýr markmið að leiðarljósi í þá átt að halda
utan um rekstur bæjarins og koma góðum póli
tískum málum til leiðar.“

Enginn meirihluti enn Ekkert gengur í meirihlutaviðræðum
í Kópavogi, Listi Kópavogsbúa vill samstarf allra flokka en það
hugnast sjálfstæðismönnum ekki. 
Fréttablaðið/GVA

Ármann segist spurður um hvort til greina komi
að vinna með Samfylkingunni, ekki útiloka sam
starf við neinn flokk. „En það er löng leið til Sam
fylkingarinnar.“
- þj

DRÖGUM

Í DAG

Fáðu þér
miða fyrir
kl. 16.OO

24. JANÚAR
R

MILLJÓNAVELTAN FER AFTUR AF STAÐ!

NÚ KEYRUM VIÐ ÚT MILLJÓNIR
Þann 24. janúar fer Milljónaveltan aftur af stað
og vinningurinn er 1O milljónir á einn miða.
Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út
5 stakar milljónir, aðeins úr seldum miðum.

EINN MIÐI 1O.
TVEIR LEIKIR
DRÖGUM

3,3$5?7%:$f6ß$f

í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur.

FEBRÚAR

Miðaeigendur í Happdrættinu
fá inneign á Spilaeyjunni!

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 8OO 66 11
eða hjá næsta umboðsmanni.

Aðalútdráttur
Vinningshafar eru um
3.OOO í hverjum mánuði.

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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GENGIÐ 23.01.2012

Bandaríkjadalur

123,46

124,04

Sterlingspund

192,23

193,17

Evra

160,00

160,90

Dönsk króna

21,517

21,643

Norsk króna

20,834

20,956

Sænsk króna

18,195

18,301

Japanskt jen

1,6041

1,6135

SDR

189,83

190,97

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,624
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Sýrlensk stjórnvöld sitja enn sem fastast við völd þrátt fyrir síaukinn alþjóðlegan þrýsting:

Hafna hugmyndum Arababandalagsins
SÝRLAND, AP Stjórnvöld í Sýrlandi höfnuðu í gær

hugmyndum Arababandalagsins um að koma á
friði í landinu. Þær fólu meðal annars í sér að
Bashar a-Assad forseti færi frá völdum, þjóðstjórn yrði mynduð innan tveggja mánaða
og lýðræðislegar kosningar færu fram undir
alþjóðlegu eftirliti.
Assad hefur neitað að taka ábyrgð á ofbeldinu
sem hefur geisað í landinu í tæpt ár og kostað á
sjötta þúsund manna lífið. Þess í stað kennir hann hryðjuverkamönnum og útsendurum
erlendra samsærismanna um ástandið. Tillögurnar eru að mati stjórnvalda óumbeðin erlend
afskipti af innanríkismálum Sýrlands og skýrt
brot á fullveldi landsins.
Evrópusambandið lýsti í gær yfir stuðningi

við áætlun Arababandalagsins og herti enn frekar refsiaðgerðir sínar gegn stjórnvöldum í Sýrlandi. Samkvæmt þeim eru eignir 22ja einstaklinga, tengdum stjórnvöldum, frystar og bætast
við hóp um 100 manna sem eins er ástatt um.
Arababandalagið hefur verið við eftirlit í
landinu í einn mánuð og framlengdi dvöl sína
um mánuð í viðbót í gær.
Andófshópar í Sýrlandi eru ósáttir við tillögur
Arababandalagsins sem þeim finnst ganga of
skammt. Allt annað en tafarlaus afsögn Assads
muni aðeins gefa stjórnvöldum meiri tíma til að
berja niður andóf í landinu.
Sýrlensk stjórnvöld eru þó ekki alein á báti
því að fregnir bárust af því í gær að Rússar
hefðu ákveðið að selja þeim 36 orrustuþotur. - þj

ÓRÓI MAGNAST Tugir þúsunda manna og kvenna
hafa mótmælt ofríki Bashars al-Assad forseta á götum
Sýrlands síðasta árið. Arababandalagið hefur reynt að
stilla til friðar, en án árangurs.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kona dæmd fyrir fjársvik:

Helmingur erlendra
fanga búsettur hér

Taldi konu á
upptöku tvífara
DÓMSTÓLAR 54 ára gömul kona var
í Héraðsdómi Reykjaness í gær
dæmd í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir fjárdrátt.
Konan sveik árið 2009 út vörur
og þjónustu hjá fjölda fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu
fyrir rúmar 445 þúsund krónur
og lét gjaldfæra án heimildar á
tvö greiðslukort í annarra eigu.
Meðal sönnunargagna var myndbandsupptaka af konunni í verslun
10-11 í Glæsibæ. Þar sagði konan
kominn tvífara sinn. Hún játaði þó
brot sín að hluta. Auk fangelsisdóms þarf konan að greiða bætur
og sakarkostnað.
- óká

Um helmingur erlendra fanga í íslenskum fangelsum er búsettur hér. Fyrir tólf
árum bjó aðeins einn erlendur fangi á landinu. Forstöðumaður Litla-Hrauns
segir félagsleg samskipti þeirra ganga vel. Sextán Íslendingar eru fangar erlendis.
VIÐ STRÖND TOSCANA Skemmtiferðaskipið Costa Concordia strandaði þann
13. janúar.
NORDICPHOTOS/AFP

Laumufarþegar í skipinu:

Fimmtán hafa
fundist látnir
ÍTALÍA, AP Talið er að laumufar-

þegar hafi verið um borð í ítalska
skemmtiferðaskipinu Costa
Concordia, sem strandaði við
strendur Toscana-héraðs á Ítalíu
13. janúar. Því má gera ráð fyrir
að tala týndra sé hærri en greint
var frá í fyrstu.
Kafarar hafa fundið lík þriggja
kvenna í skipinu síðustu tvo daga
og fór þá tala látinna í fimmtán.
Ein konan var þó hvorki skráður
farþegi né starfsmaður á skipinu.
Opinber tala þeirra sem saknað
er er komin niður í nítján samkvæmt nýjustu talningu.
- sv

LEIÐRÉTT
Herbergjum á Hótel HaPPi, sem
fjallað er um í grein í Allt í gær, mun
fjölga úr 22 í 42 eftir breytingar.
Hugmyndasamkeppni um hönnun á
svæði sem umlykur Norræna húsið er
opin landslagsarkitektum og öðrum
fagaðilum og hönnuðum sem skráðir
eru í fagfélög innan Hönnunarmiðstöðvar Íslands auk sambærilegra
fagaðila á Norðurlöndum. Ekki
einungis landslagsarkitektum, eins og
sagði í blaðinu í gær.

FANGELSISMÁL Hlutfall erlendra

fanga sem búsettir eru hér á landi
hefur aukist mikið síðan árið 2000.
Í dag býr um helmingur fanga hér,
en árið 2000 sátu sjö erlendir einstaklingar í fangelsi á Íslandi og af
þeim var einungis einn búsettur
hér.
Margrét Frímannsdóttir,
forstöðumaður
á Litla-Hrauni,
segi r megi nmuninn á þeim
erlendu föngum
HELGI
sem búa hér og
GUNNLAUGSSON
erlendis vera
heimsóknir fjölskyldu og vina.
Þeir sem ekki
búi hér fái engar
heimsóknir.
„Þeir sem eru
búsettir á landinu reyna að
gera sig skiljanlega. Ef þeir tala
MARGRÉT
ekki íslensku þá
FRÍMANNSDÓTTIR
reyna þeir við
enskuna. Þeir sem búa í útlöndum
eru ekki mikið að reyna það,“ segir
Margrét og bætir við að þó fangarnir tali hvorki íslensku né ensku,
einangrist þeir þó ekki félagslega.
Mennirnir haldi mikið hópinn eftir
þjóðernum og sækist eðlilega í það
að hittast úti við. Þá ganga samskiptin yfirleitt vel við íslensku
fangana inni á deildunum.
Flestir erlendir ríkisborgarar
sem sitja hér í fangelsum gera það
vegna auðgunarbrota. Næstalgeng-

Útlendingar í fangelsum á Íslandi
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190 hugmyndir um hverfin:

29

Fjölmargir vilja
bæta hverfin

6

7

REYKJAVÍK Tæplega 190 hugmyndir um bætt hverfi í
Reykjavík hafa verið skráðar
frá íbúum inn á samráðsvef
Betrireykjavik.is, Betri hverfi.
Fresturinn rann út á miðnætti
í gær.
Í tilkynningu segir að þær
hugmyndir sem fái mestan
stuðning verða metnar af
starfsfólki á fagsviðum borgarinnar. Hverfaráð Reykjavíkur munu síðan velja allt að 26
verkefni fyrir hvert hverfi, sem
íbúar munu greiða atkvæði um í
rafrænum kosningum í mars. - sv
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Ef tengslin eru traust
eru minni líkur á
afbrotum, en ef þau eru
lausbeisluð og veik aukast
líkurnar.
HELGI GUNNLAUGSSON
AFBROTAFRÆÐINGUR

ustu brotin eru tengd fíkniefnum.
Í október á þessu ári voru um 20
erlendir fangar í íslenskum fangelsum, sem gerir um 15 prósent fangafjöldans.
Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur við Háskóla Íslands,
segir málið snúa að því hvernig einstaklingar tengist samfélaginu og
nærhópum sínum.
„Ef tengslin eru traust eru minni
líkur á afbrotum, en ef þau eru laus-

beisluð og veik aukast líkurnar,“
segir hann. Vegna tilfinningalegra
tengsla við aðra vilji fólk ekki valda
öðrum vonbrigðum með afbrotum
og ekki gera öðrum þann óleik að
valda því tjóni. Því megi líta á mikinn félagsauð í samfélaginu sem
nokkurs konar tryggingafélag samfélagsins gegn afbrotum.
„Með því er einnig hægt að sýna
fram á að við ættum að efla félagsauð fólks og styrkja tengslin hvert
við annað, ekki síst þá sem eru af
erlendum uppruna,“ segir Helgi.
„Það er besta forvörnin gegn afbrotum.“
RÚV greindi frá því í desember
að utanríkisráðuneytinu sé kunnugt
um sextán Íslendinga sem sitja nú í
fangelsum erlendis. Dómarnir sem
þeir eru með á bakinu eru allt að 20
ára langir.
sunna@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL
Kaupmáttur hefur hækkað
Kaupmáttur launa hefur aukist um
3,7 prósent síðustu tólf mánuði,
að því er fram kemur hjá Hagstofu
Íslands. Kaupmáttur launa í desember hækkaði um 0,1 prósent frá fyrra
mánuði.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
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SLÆM FÆRÐ
Vindur gengur að
mestu niður um
sunnan- og vestanvert landið núna
fyrir hádegi en stíf
austanátt fram
eftir degi og samfelld snjókoma um
tíma norðan til á
landinu. Dregur úr
éljum á morgun.
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Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 590 2000 - benni@benni.is - www.benni.is
Nesdekk - Fiskislóð - sími 561 4110 / Nesdekk - Reykjanesbæ - sími 420 3333
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Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Skýrr, HugurAx og
norræn dóurfyrirtæki
sækja fram
undir nýju nafni:

Í tvö ár höfum við unnið að því að sameina og
samþæa starfsemi Skýrr og dóurfélaga hér
heima og á Norðurlöndunum. Lokahnykkurinn
er ný nafn – Advania – sem er dregið af enska
orðinu „Advantage“ og þýðir forskot.
Advania er ei af öﬂugustu fyrirtækjunum í
upplýsingatækni á Norðurlöndum, með um 1.100
starfsmenn, 20 starfsstöðvar í órum löndum og
110 þúsund viðskiptavini um allan heim. Verkefni
okkar spanna öll svið upplýsingatækni; hugbúnað,
vélbúnað, hýsingu og rekstrarþjónustu.
Við munum halda áfram að vaxa og skapa
viðskiptavinum okkar forskot á sínum vevangi
með traustri þjónustu og skapandi lausnum.

Við ætlum að standa undir nafni.

Sætún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is
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KJÖRKASSINN

Nýkjörið þing kom saman í fyrsta sinn í Kaíró í gær, tæpu ári eftir að Mubarak hrökklaðst frá völdum:

Íslamistar ráða för á nýkjörnu þingi
EGYPTALAND Flokkar íslamista

Fylgist þú með EM í handbolta
í ár?
JÁ

75%
25%

NEI
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að leysa upp þing og boða til
kosninga í vor?
Segðu þína skoðun á visir.is.

fengu rúmlega sjötíu prósent þingsæta í neðri deild egypska þingsins, sem kom fyrst saman í gær
eftir kosningarnar í vetur.
Tæplega helmingur atkvæða
kom í hlut Frelsis- og réttlætisflokksins, sem er flokkur á vegum
Bræðralags múslima, öflugra
samtaka trúaðra múslima. Sá
flokkur hefur heitið því að virða
mannréttindi og lýðræði, en annar
flokkur íslamista, Nour-flokkurinn sem fylgir mun harðari
strangtrúarstefnu, er með fimmtung þingsætanna. Þetta voru

fyrstu þingkosningarnar í landinu
eftir að Hosni Mubarak hrökklaðist úr forsetaembætti snemma á
síðasta ári. Fyrir utan þinghúsið
voru í gær komnir saman allmargir mótmælendur, sem telja það
óviðunandi niðurstöðu að íslamistar hafi fengið yfirburðastöðu á
nýja þinginu.
Mannréttindasamtökin Human
Rights Watch hvetja hins vegar
Vesturlönd til þess að virða þessa
niðurstöðu nýtilkomins lýðræðis í
Egyptalandi. Kenneth Roth, framkvæmdastjóri samtakanna, segir
að flokkar íslamista njóti mik-

illa vinsælda í arabaheiminum
og því rangt að úthýsa réttkjörnum stjórnvöldum slíkra flokka úr
alþjóðasamfélaginu.
Á hinn bóginn hvatti hann
einnig nýja þingið í Egyptalandi
til að virða réttindi bæði kvenna
og trúarlegra minnihlutahópa.
Á næstu vikum verða haldnar
kosningar til efri deildar þingsins.
Að því búnu verður hafist handa
við að semja nýja stjórnarskrá.- gb
EGYPSKA ÞINGIÐ Fáar konur eiga sæti á

nýkjörnu þingi í Egyptalandi.
NORDICPHOTOS/AFP

Margir ánægðir með skaupið:

Stuðningsmenn
Sjálfstæðisflokks síst sáttir

AKUREYRI Akureyrarbær hlaut á

dögunum verðlaun fyrir bestu vefsíðu
sveitarfélags.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tryggingastofnun talin best:

Bestu opinberu
vefirnir valdir
STJÓRNSÝSLA Vefsíður opinberra
stofnana hafa batnað talsvert frá
árinu 2009. Þetta hefur úttekt
sem Deloitte vann fyrir innanríkisráðuneytið leitt í ljós. Höfðu
opinberu vefsíðurnar bætt sig í
öllum þáttum frá síðustu úttekt
nema þjónustu.
Þá voru bestu vefsíðurnar
verðlaunaðar en vefur Tryggingastofnunar var valinn besti
ríkisvefurinn og vefur Akureyrarbæjar besti vefur sveitarfélags.
Alls voru 267 vefsíður ríkisstofnana, ráðuneyta og sveitarfélaga skoðaðar. Voru gæði
þeirra metin með samanburði
við kröfur Vefhandbókar ríkisins
um aðgengi, nytsemi, innhald og
þjónustu.
- mþl

KÖNNUN Nærri tveir þriðju hlutar
landsmanna segja áramótaskaupið
hafa verið gott samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar MMR.
Alls sögðu 64,8 prósent skaupið gott, en 17,2 prósent töldu það
slakt. Um 18 prósent töldu það
hvorki gott né slakt.
Hrifningin með skaupið var
minnst meðal stuðningsmanna
Sjálfstæðisflokksins, en forysta flokksins fékk það óþvegið
í skaupinu. Aðeins 50,3 prósent
stuðningsmanna flokksins sögðu
skaupið gott, samanborið við á
bilinu 75 til 77 prósent stuðningsmanna Samfylkingarinnar og
Vinstri græns.
- bj

DÓMSMÁL
Borgar sekt og missir próf
Átján ára maður hefur verið dæmdur
í 30 daga skilorðsbundið fangelsi og
til að greiða 185 þúsund króna sekt.
Þá var hann sviptur ökuréttindum.
Dóminn hlaut hann fyrir að hafa á
síðasta ári stolið 22 þúsund krónum
og ekið undir áhrifum fíkniefna.
Hann var einnig með kannabisefni
á sér þegar lögreglan stöðvaði hann.
Dómara þótti rétt, í ljósi bættrar
hegðunar mannsins og ungs aldurs,
að skilorðsbinda fangelsisdóminn.

TI FYRIR ALLA
FÓTBOL

Á MARKAÐI Í TEHERAN Íranar hafa til þessa selt um fimmtung olíu sinnar til Evrópusambandsríkjanna, en þurfa nú að finna aðra

kaupendur.

NORDICPHOTOS/AFP

Evrópusambandið
í hart gegn Írönum
Evrópusambandið hefur samþykkt refsiaðgerðir gegn Írönum í tengslum við
deilur um kjarnorkuáform þeirra. Íranskir þingmenn ítreka í staðinn hótanir
um að loka Hormússundi og þar með allri umferð olíuskipa til og frá Persaflóa.
EVRÓPUSAMBANDIÐ Utanríkisráð-

herrar Evrópusambandsríkjanna
samþykktu í gær að öll olíuviðskipti við Íran verði bönnuð. Jafnframt verða eignir íranska seðlabankans í aðildarríkjum ESB
frystar.
Þetta er gert til að þrýsta á
írönsk stjórnvöld um að hefja aftur
viðræður um kjarnorkuáform sín.
Sjálfir segjast Íranar eingöngu
ætla að nota kjarnorkuna til að
uppfylla orkuþarfir landsins, en
stjórnvöld í Bandaríkjunum, Ísrael
og fleiri löndum telja sig hafa rökstuddan grun um að þeir stefni á
að koma sér upp kjarnorkuvopnum.
Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins vísa í nýlega skýrslu
frá Alþjóðlega kjarnorkueftirlitinu, þar sem segir að Íranar hafi
neitað að standa við alþjóðlegar

skuldbindingar sínar og leyfa ekki
fullan aðgang alþjóðlegra eftirlitsmanna.
Íranar framleiða um það bil
fjórar milljónir olíutunna á dag
og hafa selt um fimmtung þeirra
til Evrópusambandsríkjanna. Olíukaupin frá Íran nema þó ekki nema
sex prósentum af heildarolíukaupum Evrópusambandsríkjanna.
Tveir íranskir þingmenn brugðust við tíðindunum í gær með því
að rifja upp hótanir um að loka
Hormússundi, sem er þröngt sund
milli Írans og Arabíuskaga. Sigla
þarf um Hormússund til að komast inn á Persaflóa, og um sundið
er fluttur um fimmtungur af allri
þeirri olíu sem seld er á heimsmarkaði.
Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla að endurskoða
ákvörðun sína í vor, meðal ann-

ars með tilliti til þess hvaða áhrif
viðskiptabannið getur haft á
Evrópuríki, og þá ekki síst Grikkland, sem á í miklum efnahagsörðugleikum og treystir mjög á
að fá ódýra olíu keypta frá Íran.
Um fjórðungur af þeirri olíu sem
Grikkir kaupa kemur frá Íran.
Olíuverð hefur hækkað nokkuð
vegna þeirrar spennu sem refsiaðgerðir ESB hafa aukið enn frekar.
Íranska fréttastofan IRNA hefur
það eftir embættismanni í íranska
utanríkisráðuneytinu að refsiaðgerðirnar muni bitna mest á Evrópusambandsríkjunum sjálfum.
Þá sagði Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, að refsiaðgerðir Evrópusambandsins myndu
ekki liðka fyrir lausn málsins.
Þess í stað hvatti hann til þess að
viðræður hæfust að nýju.
gudsteinn@frettabladid.is

Sveitarstjórn og sóknarnefnd í samstarf vegna nýrrar kirkjubyggingar á Hvolsvelli:
Fótbolti fyrir alla er að hefja göngu sína aftur.
Nýtt námskeið hefst sunnudaginn 29. janúar
og stendur yfir í sjö vikur, til 11. mars.
Við hittumst alla sunnudaga milli kl. 11.30 og 12.30
í íþróttamiðstöðinni Ásgarði í Garðabæ. Íslandsmeistararnir Ásgerður og Gunnhildur Yrsa þjálfa.
Námskeiðið kostar aðeins 3.000 kr. Við bjóðum öll
börn velkomin og vonumst til að sjá sem flesta.
Skráning á tölvupóstföngum yr@lsh.is og
gunnhildurj09@ru.is.

Vantar höfuðkirkju segir sveitarstjóri
SVEITARSTJÓRN
Ó
Sóknarnefnd
ó
Stórólfshvolsó ó

kirkju vill að Rangárþing eystra komi að
byggingu nýrrar kirkju og samnýtingu
húsnæðis og starfsmanns.
„Jöfnunarsjóður kirkna hefur heitið 95
milljónum varðandi hugsanlega kirkjubyggingu á Hvolsvelli og það er spurning
hvernig sveitarfélagið kemur að þeirri
byggingu. Fyrst og fremst leggjum við til
lóð og bílastæði og svo er hugsanleg samnýting á félagsheimilinu Hvoli,“ segir Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri.
„Hugmyndirnar eru ómótaðar og í
algjörum frumdrögum en þetta er spurning um ákveðna samvinnu í framtíðinni
milli samkomuhússins og kirkjunnar og
jafnvel hvort hægt er að hafa sameiginlegan húsvörð,“ segir Ísólfur Gylfi sem kveður
þörf á höfuðkirkju í Rangárvallasýslu.
„Í Árnessýslu er Skálholt til dæmis

höfuðkirkja uppsveitanna.
i
Hér
é
eru margar litlar kirkjur en
það vantar í raun eina höfuðkirkju fyrir stærri athafnir.
Hugmyndin er sú að þetta verði
nokkurs konar menningarmiðstöð“ segir sveitarstjórinn sem
telur framkvæmdir geta hafist
á árinu 2013 ef allt gangi að
óskum.
- gar

ÍSÓLFUR GYLFI PÁLMASON Sveitarstjórinn í

Rangárþingi eystra
segir vanta höfuðkirkju
fyrir stærri athafnir
í Rangárvallasýslu.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

FRÁ BYRJENDUM TIL SÉRFRÆÐINGA
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NÁMSKEIÐ VOR 2012

Bókhalds- og Skrifstofunám

Diplomanám í uppsetningu og rekstri sértilboð
tölvukerfa MCITP + Exchange 2010

Skrifstofunám
Viðamikið og hagnýtt nám fyrir fólk á öllum aldri. Styrktu stöðu þína á
vinnumarkaði með eftirsóttri menntun og færni. Að loknu náminu eiga
þátttakendur að vera færir um að vinna sjálfstætt við öll almenn skrifstofustörf sem öflugir tölvunotendur, ritarar og við bókhald. Kennd er ein
námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða verkefni.

Tölvugreinar: Windows, ritvinnsla í Word, Excel, PowerPoint,
Outlook tölvupóstur, skipulag og dagbók. Stafrænar myndir og
myndvinnsla.

Viðskiptagreinar: Verslunarreikningur, VSK, bókhaldsgrunnur
og tölvubókhald, tollskýrslugerð.

Persónuleg færni: Tjáning og framkoma, atvinnuumsóknir,
atvinnuviðtöl og ferilskrár. Verslunarbréf , íslensk og ensk.
Sölutækni og markaðsmál.

Sérstakt tilboð á námskeiðinu sem hefst í febrúar:

iPad 2 eða Xbox með Kinectt fylgir með*
Þetta er frábær námsbraut í kerfisstjórnun í Windows 2008 netstýrikerfum
n
ngafyrir þá sem vilja auka forskot sitt í upplýsingatæknigeiranum.
nnþekkingu á
Námið hentar jafnt byrjendum (með grunnþekkingu
tjórum sem vilja
Windows umhverfi) sem og starfandi kerfisstjórum
dýpka þekkingu sína og öðlast þessa vottun.
Þeir sem útskrifast af þessari braut og klára alþjóðlegu
prófin fá vottunina „Microsoft Certified IT Professional".
Hefst 2. febrúar. - Lengd: 250 std. - Verð kr. 398.000.*að verðmæti u.þ.b. kr. 85.000.-

Hefst 8. feb. Morgun- og kvöldhópar með möguleika á
að skipta á milli eftir því sem hentar hverjum og einum.
Lengd: 260 std. (13 einingar) Verð kr. 199.000,-

Sérfræðinám

Tölvu- og bókhaldsnám
Sérlega gagnleg og hnitmiðuð námsbraut sem skilar strax árangri.
Hefst 8. feb. Morgun- og kvöldhópar með möguleikanum
að skipta milli eftir því sem hentar hverjum og einum.
Lengd: 200 std. (10 einingar) Verð kr. 169.000,-

Stök námskeið
Bókhald 1 Lengd 115 std. Verð kr. 109.000,- Hefst 14. mars
Bókhald 2 Lengd 90 std. Verð kr. 109.000,- Hefst 21. feb.
Navision – fjárhagsbókhald (Microsoft Dynamics NAV)
Hefst 18. apríl - Lengd 47 std. Verð kr. 54.000,-

Grunnur í C# og VS 2010
Fyrir byrjendur í forritun. Kenndur er grunnur í C# forritun og notkun þess
í Visual Studio .NET 2010 (.NET 4.0) umhverfinu. Námskeiðið er ætlað sem
undirbúningur fyrir .NET 4.0 námsbrautina.
Hefst 13. feb. - Lengd 30 std. - Verð 89.000 kr.

Tölvuviðgerðir - CompTIA A+
Sérlega gagnlegt námskeið sem hentar þeim sem vilja fá betri skilning á virkni
tölvunnar (á vélbúnaði og ýmis stýrikerfi). Mjög góð undirstaða fyrir þá sem
sinna viðhaldi og kerfisstjórn tölvubúnaðar hjá fyrirtækjum og stofnunum.
Hefst 7. feb. - Lengd 50 std. - Verð 99.000 kr.

Tollskýrslugerð Hefst 23. maí - Lengd 21 std. - Verð kr. 28.000,-

Vefur, grafík og myndvinnsla

Almenn tölvunámskeið

Grafísk hönnun

Almennt tölvunám
Windows – Word – Excel - Internet – Outlook
Hefst 8. feb. - Lengd 60 std. - Verð kr. 54.000,- morgun- og kvöldhópar
Stök námskeið
Word
Excel
Excel frh.
Outlook 2010
PowerPoint

NNSLA
FJARKE NI
Í BEIN

Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk.
Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin í dag:
Photoshop, Illustrator og InDesign.
Hefst 7. feb. - Lengd 105 std. - Verð kr. 139.000,-

Hefst

Lengd

Verð

Stök námskeið

Hefst

Lengd

11. feb
22. feb
20. feb
2. mars
7. mars

21 std.
21 std.
14.std.
10 std.
10 std.

29.900 kr.
29.900 kr.
29.900 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.

Myndbanda- og tæknibrellugerð
9. feb
Photoshop grunnur
8. feb
Vefsíðugerð 1
8. feb
Vefsíðugerð 2
12. mars
WordPress-Vefurinn minn
15. feb

100 std.
21 std.
47 std.
42 std.
26 std.

GEYMIÐ
AUGLÝSINGUNA

Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550
promennt@promennt.is • www.promennt.is

Verð
119.000 kr.
29.900 kr.
59.900 kr.
54.000 kr.
32.000 kr.
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VEISTU SVARIÐ?

Einn ákærður fyrir ránið í úra- og skartgripaverslun Michelsen í október:

Keppa um Gulleggið 2012:

Brotið varðar 16 árum í fangelsi

Á þriðja hundrað hugmyndir

DÓMSTÓLAR Gefin hefur verið út

1. Hvað getur íslenskur áll orðið
gamall?

2. Hvaða leikmenn íslenska landsliðsins í handbolta skoruðu sín
fyrstu mörk á stórmóti um helgina?
3. Hvaða ríki verður 28. ríki
Evrópusambandsins?
SVÖR:

ákæra á hendur Marcin Tomasz
Lech, 33 ára pólskum ríkisborgara,
fyrir hlutdeild í vopnuðu ráni í úraog skartgripaverslun Michelsen í
Reykjavík í október í fyrra. Stolið
var verðmætum fyrir 50 milljónir
króna, samkvæmt ákæru.
Þyngsta refsing fyrir brot þau
sem ákært er fyrir varðar allt að 16
ára fangelsi. Marcin situr í gæsluvarðhaldi, en þrír samverkamenn
hans komust úr landi og ganga lausir í Póllandi. Þeir voru handteknir
þar í byrjun nóvember eftir að Interpol lýsti eftir þeim, en var sleppt

Á VETTVANGI RÁNSINS Mennirnir komu
til landsins gagngert til að fremja ránið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þar sem ekki er framsalssamningur milli Íslands og Póllands. Til
stendur að fá réttað yfir mönnunum í Póllandi. Mennirnir réðust

1. 40 ára 2. Rúnar Kárason og Ólafur
Bjarki Ragnarsson 3. Króatía

Úrelt tæki hjá HSB:

Ljóst hverjir mætast í annarri umferð kosninganna:

Safna svo fáist
augnlæknir

HELSINKI, AP Sauli Niinistö, fyrrum

HEILBRIGÐISMÁL Augnlæknir fæst

ekki lengur til starfa á Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi vegna
tækjaskorts. Þetta kemur fram í
tilkynningu frá hollvinasamtökum HSB um söfnunarátak fyrir
nýjum búnaði fyrir HSB.
Í tilkynningunni segir að felld
hafi verið úr gildi lög um augnlækningaferðir og um leið þær
skyldur sem ríkið hafði vegna
slíkra ferða. Nýr tækjabúnaður
kostar um 600 þúsund krónur en
engin fjárveiting fæst frá ríkisvaldinu. Þá þarf að endurnýja
annað tæki, blöðruskanna, sem
kostar um tvær milljónir.
- shá

samkvæmt ákæru „með ofbeldi
og hótunum um ofbeldi“ á starfsfólk verslunarinnar og tóku þaðan
49 armbandsúr af gerðinni Rolex,
Tudor og Michelsen. Í ráninu ógnuðu þeir fólki með gervibyssum.
„Ákærði og samverkamenn komu
til landsins gagngert í þeim tilgangi
að fremja ránið,“ segir í ákærunni.
Mennirnir stálu tveimur bílum til
að nota við ránið og er einnig ákært
fyrir þann stuld. Samverkamennirnir fóru úr landi með flugi 18.
október, en Marcin var handtekinn
áður en hann komst með þýfið úr
landi með Norrænu.
- óká

VIÐSKIPTI Höfundar á þriðja
hundrað viðskiptahugmynda
munu keppa í frumkvöðlakeppni
um bestu viðskiptahugmyndina, og mun sigurvegarinn hljóta
Gulleggið 2012.
Keppnin er nú haldin í fimmta
skiptið, og munu þeir 224 sem
sendu inn viðskiptahugmynd nú
fá tækifæri til að þróa úr henni
viðskiptaáætlun, og að lokum
kynna hana fyrir dómnefnd og
fjárfestum.
Gulleggið verður svo afhent
sigurvegaranum í lok mars.
- bj

Niinistö mætir Haavisto

fjármálaráðherra úr flokki íhaldsmanna, og Pekka Haavisto, þingmaður úr flokki græningja, munu
mætast í annarri umferð finnsku
forsetakosninganna.
Fyrstu tölur bentu til þess að
Paavo Väyrynen, fyrrum utanríkisráðherra úr Miðflokknum, myndi
mæta Niinistö í annarri umferðinni
en eftir því sem talningunni vatt
fram á sunnudagskvöld tók Haavisto fram úr honum. Niinistö fékk
alls 37 prósent atkvæða og Haavisto 18,8 prósent. Väyrynen hlaut
hins vegar 17,5 prósent. Haavisto
er fyrsti samkynhneigði stjórnmálamaðurinn sem býður sig fram

HAAVISTO OG NIINISTÖ Niinistö er talinn

mun sigurstranglegri í seinni umferð
kosninganna.
NORDICPHOTOS/AFP

til forseta á Norðurlöndunum en er
talinn ólíklegur til að sigra Niinistö
í seinni umferðinni.
- mþl

Í BARNAHÚSI Upplifun barna og foreldra var betri í Barnahúsi en hjá dómstólum,

samkvæmt rannsókn sem gerð var á þriggja ára tímabili.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Meiri ánægja
með skýrslur
í Barnahúsi
Börn sem þurfa að fara í skýrslutökur vegna ofbeldismála gegn þeim eru ánægðari með upplifunina í
Barnahúsi en í húsakynnum dómstóla. Skylda að
taka skýrslur við bestu aðstæður, segir forstjóri.
SAMFÉLAGSMÁL Bæði börn og for-

eldrar eru ánægðari með skýrslutökur sem fara fram í Barnahúsi
en í húsnæði dómstóla.
Barnahús mæltist betur fyrir í
öllum flokkum sem spurt var um
í rannsókn Barnaverndarstofu,
sem Bragi Guðbrandsson, forstjóri hennar, kynnti á ráðstefnu
um meðferð kynferðisbrota fyrir
helgi. Bæði börn og foreldrar
þeirra voru spurð, en úrtakið var
225 manns á þriggja ára tímabili.
A lmennt voru 8 3 prósent
aðspurðra ánægð með skýrslutöku í Barnahúsi, en 70 prósent
fyrir dómstólum. Þá voru fleiri
jákvæðir gagnvart þeim sem tóku
skýrslur í Barnahúsi og fólk var
ánægðara með upplýsingar sem
það fékk fyrir og eftir skýrslutöku. Þá þótti 60 prósentum ekki
eins erfitt að bera vitni og þau
héldu í Barnahúsi, en 48 prósent
fyrir dómstólum. 40 prósentum
leið betur eftir að hafa borið vitni
í Barnahúsi á móti 33 prósentum
annars staðar.
Bragi gagnrýndi á ráðstefnunni þá tilhögun hjá Héraðsdómi

Reykjavíkur að nýta ekki Barnahús undir skýrslutökur af börnum.
Hann sagði það frávik frá grundvallaratriðum sem er að finna
í Evrópuráðssamningnum um
varnir gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun barna. Dómstjóri í héraðsdómi svaraði honum og sagði að
hvert tilvik væri metið sérstaklega og þjónusta Barnahúss hefði
verið notuð. Í dómhúsinu sé þó sérstök aðstaða fyrir skýrslutökur af
börnum.
Bragi sagði að rannsóknin sýndi
að umhverfið í Barnahúsi mælist
betur fyrir hjá bæði foreldrum og
börnum. 86 prósentum þótti staðsetning þess góð, 69 prósentum
þótti aðstaðan aðlaðandi og 75 prósent voru ánægð með biðstofuna.
„Það er í rauninni skylda okkar
að taka skýrslur af börnum við
bestu hugsanlegu aðstæður. Það
skiptir máli, ekki síst fyrir rannsókn málsins, því þeim mun betur
sem barninu líður við skýrslutökuna þeim mun meiri líkur eru á því
að við fáum fulla og ítarlega tjáningu.“
thorunn@frettabladid.is

Vitnisburður í Barnahúsi eða dómhúsi
Almenn ánægja
Jákvæðni gagnvart spyrjanda
Ánægja með upplýsingar fyrir viðtal
Ánægja með upplýsingar eftir viðtal
Ekki erfiðara að bera vitni en talið var
Leið betur eftir skýrslutöku

Barnahús
83%
73%
74%
61%
60%
40%

Dómshús
70%
66%
60%
44%
48%
33%

Upplýsingar og
skráning:
544 4500 / ww
w.ntv.is

Styrktu stöðu þína!
Yﬁrlit almennra námsbrauta á vorönn 2012
Sölu-, markaðs- og rekstrarnám

- 432 stundir (2 annir)

Nemendur öðlast þjálfun og hæfni á sviði sölumennsku þar sem rík áhersla
er lögð á ábyrgð sölumannsins og hlutverk hans í stefnumótun fyrirtækisins.
Námið byggir á tveimur námskeiðum sem styðja vel hvort annað það er Sölu- og
markaðsnám og Markaðs- og rekstrarnám. (Nánari lýsing á ntv.is)

Skrifstofu- og rekstrarnám

- 426 stundir (2 annir)

Námið býr nemendur undir krefjandi störf á vinnumarkaðinum. Áhersla er lögð á
að undirbúa nemendur fyrir skrifstofu- og bókhaldsstörf. Námið byggir á tveimur
námskeiðum sem styðja vel hvort annað, það er Skrifstofu- og tölvunám og
Bókaranám framhald. (Nánari lýsing á ntv.is)

Grafísk hönnun

Frábært nám fyrir þá sem vilja nýta tölvutæknina við gerð auglýsinga,
kynningarefnis og bæklinga. Markmiðið er að nemendur geti komið frá sér
hugmyndum á tölvutæku formi og að frágangur allra verka sé réttur hvort sem
það er fyrir prentun eða stafræna framsetningu fyrir Internetið. (Nánari lýsing á ntv.is)
- 240 stundir

Nemandi á að námi loknu að hafa haldgóðan skilning á hefðbundinni jafnt
sem gagnagrunnstengdri vefsíðugerð. Nemandi lærir meðferð og framsetningu
myndefnis fyrir veﬁnn, að hanna og byggja nútímalegar vefsíður, að móta útlit
með CSS stílsniðum og að tengja vefsíður við gagnagrunna. (Nánari lýsing á ntv.is)

Photoshop Expert (ACE)

- 258 stundir

Almennt skrifstofu- og tölvunám sem hentar sérstaklega vel þeim einstaklingum
sem eru á leið á vinnumarkaðinn eftir nokkurt hlé eða vilja styrkja stöðu sína í
núverandi starﬁ. Markvisst nám sem styrkir nemandann og gerir hann hæfari til
að takast á við krefjandi störf á vinnumarkaðinum. (Nánari lýsing á ntv.is)

Sölu- og markaðsnám

- 264 stundir

Fjölbreytt nám fyrir þá sem vilja tileinka sér sérþekkingu á sölu- og markaðsmálum.
Farið er í hlutverk sölumannsins og samskipti hans við viðskiptavini, gerð söluog markaðsáætlana og gerð og framsetningu kynningarefnis, allt með lykilatriði
markaðsfræðinnar að leiðarljósi. (Nánari lýsing á ntv.is)

Markaðs- og rekstrarnám

- 156 stundir

Alvöru vefsíðugerð

Skrifstofu- og tölvunám

- 60 stundir

Fyrir þá sem vilja djúpa fagþekkingu á þessu vinsæla og yﬁrgripsmikla verkfæri.
Náminu lýkur með alþjóðlegu próﬁ sem gefur gráðuna: Adobe Certiﬁed Expert.
Námið byggir bæði á kennslu og verklegum æﬁngum og þarf að gera ráð fyrir
talsverðu heimanámi. (Nánari lýsing á ntv.is)

Námið er sérstaklega hagnýtt og hnitmiðað, til dæmis fyrir þá sem vilja styrkja
núverandi eigin rekstur eða stofna til nýs eigin rekstrar. Meðal annars er farið í
hvernig hægt er að gera raunhæfar áætlanir og styrkja þær með mismunandi
rannsóknum og greiningu á markaðinum. (Nánari lýsing á ntv.is)

Grunnnám í bókhaldi

- 114 stundir

Markmiðið með námskeiðinu er að þjálfa fólk til starfa við bókhaldsstörf. Námið
er að mestu byggt upp á verklegum æﬁngum þar sem unnið er með færslu
raunverkefna. Allar námsgreinar eru kenndar frá grunni og rétt er að gera ráð
fyrir nokkurri heimavinnu. (Nánari lýsing á ntv.is)

Bókaranám framhald

- 168 stundir

Kennt er á launaútreikninga og farið yﬁr helstu hlunnindi og skattaumhverﬁð.
kenndar eru afstemmingar viðskiptamanna og lánadrottna, leiðréttingar á
virðisauka, fyrningar eigna, uppreikning lána og allar nauðsynlegar lokafærslur
uppgjörs. Í lok náms setja nemendur upp ársreikning. (Nánari lýsing á ntv.is)

Atvinnulausir fá 25% styrk frá NTV
a
af auglýstu staðgreiðsluverði námskeiða

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN - VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI -

- 168 stundir

HLÍÐASMÁRA 9 : KÓPAVOGI : SÍMI 544 4500 : WWW.NTV.IS
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Eftirlitsnefnd um sértæka skuldaaðlögun hefur birt tölur um skuldaniðurfellingu fyrirtækja:

54 fyrirtæki fengið milljarð afskrifaðan
EFNAHAGSMÁL Alls 45 fyrirtæki hafa fengið

HERMENN LEIKA SÉR Indverskir

landamæraverðir leika listir sínar á
æfingu fyrir lýðveldishátíðina síðar í
vikunni.
NORDICPHOTOS/AFP

skuldir niðurfelldar fyrir milljarð króna eða
meira í tengslum við fjárhagslega endurskipulagningu. Níu fyrirtæki hafa að auki
fengið felldar niður skuldir fyrir milljarð eða
meira, eða svo háum skuldum breytt í hlutafé,
í tengslum við nauðasamninga. Alls hafa því
54 fyrirtæki fengið skuldir felldar niður fyrir
milljarð eða meira.
Þetta kemur fram í tölum sem eftirlitsnefnd
um framkvæmd sértækrar skuldaaðlögunar
hefur gert aðgengilegar á vefsíðu efnahagsog viðskiptaráðuneytisins. Tölurnar miðast
við tímabilið til 30. september 2011.
Flest fyrirtækjanna 45 eru verslunar- og
þjónustufyrirtæki eða 16 talsins. Þá eru á list-

anum átta fasteignafélög og átta fjárfestingar- og eignarhaldsfélög.
Heildarskuldir fyrirtækjanna 45 við viðkomandi fjármálafyrirtæki voru rúmlega 482
milljarðar króna. Hafa 69 prósent skuldanna
verið felld niður, eða 331 milljarður. Þá hefur
skuldum að fjárhæð 29,6 milljarðar verið
breytt í hlutafé.
Sjö af þeim níu fyrirtækjum sem hafa fengið skuldir felldar niður í tengslum við nauðasamninga eru fjárfestingar- og eignarhaldsfélög. Heildarskuldir fyrirtækjanna níu voru
um 355 milljarðar. Þar af hafa 218 milljarðar
verið felldir niður, eða 61 prósent. Skuldum
að fjárhæð 92 milljarðar hefur verið breytt í
hlutafé.
- mþl

Úrskurður Kópavogi í óhag:

Börnin í Sæmundarskóla með velheppnaðan basar:

Neyðast til að
taka við lóð og
endurgreiða fé

Seldu handavinnuna til
að styrkja langveik börn

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Kópavogs fellst á að taka aftur við
atvinnulóðinni í Tónahvarfi 7 og
endurgreiða lóðarhafanum 160
milljónir og afhenda honum einnig 30,7 milljóna króna lóð í Kópavogsbrún 2.
Lóðarhafinn, Tónahvarf 7 ehf.,
vildi skila lóðinni í júní 2009 en
í febrúar 2010 tilkynnti bærinn
að ekki yrði tekið við henni. Sú
ákvörðun var kærð til innanríkisráðuneytisins sem úrskurðaði lóðarhafanum í vil. Krafa
lóðarhafans á hendur bænum var
komin yfir 200 milljónir króna
með dráttarvöxtum og kostnaði.
Nú er hann þó tilbúinn að lækka
kröfuna og taka minni lóð upp í
endurgreiðsluna.
- gar

FÓLK Krakkarnir í þremur yngstu

bekkjardeildum Sæmundarskóla í
Grafarholti söfnuðu hátt í þrjátíu
þúsund krónum á basar til styrktar langveikum börnum.
Afrakstri baksturs og föndurklúbba var stillt fram í frístundaheimilinu Fjósinu. Annar og þriðji
bekkur sá um söluna. Ömmur, afar
og foreldrar voru áberandi í hópi
viðskiptavina. Í fyrra gekk einnig
vel. „Þá seldum við fyrir Ellu Dís
og það gekk svo vel að forstöðukonan var farin að taka niður veggskraut og selja,“ segir Elín Jónsdóttir, starfsmaður Fjóssins. - gar
FYRIR GÓÐAN MÁLSTAÐ Einbeittir nem-

endur í Sæmundarskóla seldu fallega
gripi til að styrkja önnur börn sem glíma
við erfið veikindi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Morgunverðarfundur ASÍ um húsnæðislán
í dag milli kl. 8 og 10 á Hilton Reykjavík Nordica

HVAÐ GETUM
VIÐ LÆRT
AF DÖNUM?
Opinn fundur ASÍ í dag um það hvernig
lækka má húsnæðisvexti heimilanna.
Ræðumenn: Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ
Peter Jayaswal, aðstoðarframkvæmdastjóri samtaka
húsnæðislánveitenda í Danmörku, fjallar um danska
húsnæðislánakerfið (erindi á ensku).
Pallborð:

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ
Sigurður Erlingsson, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs
Stefán Halldórsson, ráðgjafi Landssamtaka lífeyrissjóða í
húsnæðismálum.
Þóra Arnórsdóttir, fréttamaður er fundarstjóri og stýrir
umræðum í pallborði.

Allir velkomnir.

FJÁRMUNIR Flest þeirra fyrirtækja sem hafa fengið
stórfellda niðurfellingu skulda eru verslunar- og þjónustufyrirtæki eða fjárfestingar- og eignarhaldsfélög.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIMASÍÐA ÍSLANDSBANKA Vegna ákvæða í lögum um peningaþvætti aftengdi
Íslandsbanki í janúar 2010 þann möguleika að geta stofnað nýja reikninga í gegnum
netbanka.

Lokað á nýja
reikninga í
netbankanum
Ekki er hægt að stofna nýja reikninga í netbanka
Íslandsbanka eins og áður. Samspil kerfa bankans
uppfyllir ekki lög um peningaþvætti. Stofna má
nýja reikninga í netbönkum Arion og Landsbanka.
FJÁRMÁL Í tvö ár hefur ekki verið

hægt að stofna nýja reikninga í
gegnum netbanka Íslandsbanka
eins og unnt er hjá hinum tveimur
stóru viðskiptabönkunum.
Guðný Helga Herbertsdóttir, upplýsingafulltrúi Íslandsbanka, segir að í janúar 2010 hafi
sá möguleiki að
stofna reikninga
verið tekinn úr
netbankanum.
Bankinn hafi
ekki uppfyllt
skilyrði laga um
aðgerðir gegn
peningaþvætti.
Áður gátu viðGUÐNÝ HELGA
skiptavinir
HERBERTSDÓTTIR
sem voru með
aðgang að netbankanum stofnað
nýja reikninga í gegnum netið.
Guðný segir að regluvarsla
Íslandsbanka hafi talið að lögum
um aðgerðir gegn peningaþvætti
væri ekki fullnægt með þáverandi
tölvukerfum bankans. „Það þarf
að vera á hreinu að netbankinn
sé að tala við skilríkjagrunninn,“
útskýrir Guðný og vísar þar til
þess að ganga þurfi með öruggum
hætti úr skugga um áreiðanleika
viðskiptavinanna. Það sé ekki unnt
fyrr en netbankinn sé tengdur við
persónuupplýsingar í gagnagrunni
bankans.
Í Landsbankanum geta viðskiptavinir hins vegar stofnað nýja
reikninga í netbankanum. „Menn
geta stofnað reikning ef þeir eru
fyrir í viðskiptum í bankanum og
ef skilríki þeirra hafa verið skönnuð í bankanum og áreiðanleikakönnun hefur verið gerð,“ segir
Kristján Kristjánsson upplýsingafulltrúi Landsbankans.

HARALDUR GUÐNI
EIÐSSON

KRISTJÁN
KRISTJÁNSSON

Kristján segir Landsbankann vera með gríðarlega mikinn
gagnabanka og þess vegna geti
hann leyft sér þessa þjónustu.
„Við tökum tillit til þessara hertu
reglna um peningaþvætti.“
Haraldur Guðni Eiðsson hjá
samskiptasviði Arion banka segir
viðskiptavini bankans aðeins geta
stofnað tiltekna reikninga í netbankanum, til dæmis sparnaðarreikninga.
„Hvað varðar peningaþvættisathugun, þá fara allir nýir viðskiptavinir bankans í gegnum
hana þegar þeir stofna til viðskipta hjá bankanum. Einnig hefur
umtalsverður hluti annarra viðskiptavina lokið athuguninni og
unnið er að því að aðrir ljúki henni
sem allra fyrst,“ segir Haraldur.
Guðný segir að unnið hafi verið
að því hjá Íslandsbanka að koma
á fyrrgreindri þjónustu að nýju.
Aðspurð segir hún hins vegar að
ekki hafi borist margar athugasemdir frá viðskiptavinum eftir að
möguleikinn var tekinn út úr netbankanum. „Menn hafa því frekar
sinnt öðrum verkefnum. Það er þó
unnið að tæknilegum útfærslum
en ekki er hægt að segja til um
hvenær því verki lýkur.“
- gar
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FRÉTTASKÝRING: Hvað borða Íslendingar?

Stundum er sígandi lukka best
Íslendingar borða aðeins
heilsusamlegri mat en síðast þegar mataræði þeirra
var kannað árið 2002. Ný
könnun sýnir að sykrað
gos hefur látið undan síga
en sykurlaust gos sækir á.
Skortur á D-vítamíni er eitt
alvarlegasta vandamálið
sem taka þarf á. Ný skýrsla
Landlæknis, Matvælastofnunar og Rannsóknastofu í
næringarfræði sýnir stöðuna 2010-2011.
Mataræði Íslendinga hefur þokast nær ráðleggingum um heilsusamlegt mataræði frá árinu 2002.
Þetta er helsta niðurstaða landskönnunar á mataræði landsmanna
2010-2011 sem birt var í gær í
skýrslunni „Hvað borða Íslendingar“.
Í máli Hólmfríðar Þorgeirsdóttur, næringarfræðings og verkefnisstjóra næringar hjá Landlæknisembættinu, kom meðal annars
fram að neysla á harðri fitu, en
svo nefnast mettuð fita og transfitusýrur, og á viðbættum sykri
hafi heldur minnkað, um leið og
meira sé borðað af grænmeti,
ávöxtum og grófu brauði. Þá taka
fleiri lýsi en áður.
Um leið er engu að síður áréttað að enn sé langt í land með að
þorri þjóðarinnar fylgi ráðleggingum um að neyta að minnsta
kosti 400 gramma af ávöxtum og
grænmeti daglega eða um daglega
neyslu grófra brauða og D-vítamíns eða lýsis.

D-vítamín neyslu þarf að auka
Í máli Laufeyjar Steingrímsdóttur, prófessors í næringarfræði hjá
Rannsóknastofu í næringarfræði
við Háskóla Íslands og Landspítala – háskólasjúkrahús, sem stýrði
kynningarfundinum í gær, kom
fram að þetta væri fimmta landskönnunin sem fram hafi farið á
mataræði fullorðinna Íslendinga.
„Sú fyrsta var gerð 1939 og sú síðasta á undan þessari árið 2002, en
þær voru allar unnar af Manneldisráði Íslands,“ sagði hún, en
starfsemi Manneldisráðs rann
frá þeim tíma inn í Lýðheilsustöð,
sem núna er hluti af starfsemi
Landlæknisembættisins.
Laufey sagði að í skýrslunni nú
væru kynntar fyrstu og helstu
niðurstöður könnunarinnar, en
farið yrði enn betur ofan í gögnin
og unnið áfram með þau. „Það er
miklu meira kjöt eftir á beinunum sem unnið verður úr og kynnt
síðar.“

Á KYNNINGU Í GÆR Geir Gunnlaugsson landlæknir fylgist með Hólmfríði Þorgeirsdóttur næringarfræðingi kynna skýrsluna „Hvað

borða Íslendingar? Könnun á mataræði Íslendinga 2010-2011”.

Brýnasta viðfangsefnið sem
niðurstöður könnunarinnar leiða í
ljós, að mati aðstandenda könnunarinnar, er skortur á D-vítamíni í
fæðuvali landsmanna og neysla á
því er langt undir ráðleggingum
hjá þorra þjóðarinnar.
Fram kemur að einungis þriðjungur karla og
17 prósent kvenna
nái ráðlögðum
dagskammti
fy ri r D -vítamín, um leið
og fjórðungur karla og
át ta prósent
k ven na
nái
ekki lágmarksþörf. Eini hópurinn sem virðist
ná ráðlögðum dagskammti eru karlar
á aldrinum 45 til 60 ára.

Minna járn er nú í morgunkorni
Fram kom að hlutfall D-vítamíns
hafi þegar verið aukið í lýsi, en að
auki stendur til íblöndun D-vítamíns í léttmjólk og þá í meira magni
en er nú þegar að finna í svokallaðri Fjörmjólk. Fram kemur í
samandregnum niðurstöðum
könnunarinnar að D-vítamín sé
ófullnægjandi hjá öllum sem ekki
taka bætiefni eða lýsi reglulega.
Þá er meðalneysla á B-vítamíninu fólati undir ráðleggingum,

sérstaklega meðal ungra kvenna
sem einungis eru sagðar ná 68
prósentum af ráðlögðum dagskammti úr fæðunni einni.
Sömuleiðis kemur fram að járn
sé af skornum skammti í fæði
barna og kvenna á barneignaaldri. „Neysla járns hefur
minnkað frá 2002 og
er mesti munurinn
hjá konum á barneignaaldri, en þær
ná að meðaltali
tæplega 70 prósentum af ráðlögðu m d agskammti,“ segir
í niðurstöðunum,
en járn í fæði
kemur aðallega
úr kjöti, grænmeti,
brauði og morgunkorni. Á kynningarfundinum kom fram að
dregið hafi verið úr járnblöndun í
morgunkorn á síðustu árum. „Og
það hefur áhrif,“ sagði Laufey
Steingrímsdóttir.
Mjólkurneysla er einnig sögð
hafa dregist mjög saman frá 2002,
en neysla mjólkur og mjólkurvara
er nú sögð samsvara ríflega einum
skammti á dag að meðaltali, ef
ostur er ekki talinn með.
Þá er fiskneysla svipuð og í síðustu könnun, en helmingur fólks
borðar fiskmáltíð að minnsta kosti
tvisvar í viku.

30 daga hreinsun á
mataræði!
Námskeið með DAVÍÐ KRISTINSSYNI
næringar- og lífsstílsþjálfara

. fe b rú a r
Fi m m tu d a g u ri n n 9 m a rs
.
Fi m m tu d a g u ri n n 1
Námskeiðið er haldið í Heilsuhúsinu, Lágmúla 5, kl. 20 - 22.
Innifalið er uppfærð handbók með öllum
upplýsingum sem þú þarft og 30 daga framhaldsmatseðill.
Námskeiðsgjald aðeins kr. 5.500,Nánari upplýsingar á www.30.is og í síma 864 9155.
www.heilsuhusid.is
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Óvissa um áhrif hrunsins
Meðal annarra breytinga sem
dregnar eru fram í könnuninni
er að dregið hefur úr neyslu á
sykruðum gosdrykkjum, um sem
nemur 30 prósentum, en á sama
tíma hefur drykkja á sykurlausum gosdrykkjum aukist um svipað hlutfall, eða tæp 30 prósent.

Töluverður munur er þó sagður á aldurshópum hvað fæðuval varðar. Þannig drekka ungir
karlar langmest af sykruðu gosi,
en konur á aldrinum 61 til 80 ára
langminnst.
Alls tóku 1.312 manns, af þeim
2.000 sem leitað var til, á aldrinum 18 til 80 ára þátt í könnuninni
og svarhlutfallið því 68,6 prósent.
„Og við erum mjög ánægð með
hlutfallið. Það er hátt miðað við
það sem nágrannaþjóðir okkar
eru að fá,“ segir Hólmfríður.
Óvíst er hversu mikil áhrif
áföll í efnahagslífi þjóðarinnar
hafa haft á neysluhætti, að sögn
Hólmfríðar. Hún bendir þó á að
vísbendingar séu um að hefði
ekki komið til hrunsins árið 2008
hefði grænmetisneysla aukist enn
meira.
„En við höfum bara þessa tvo
punkta þannig að ekki er alveg
ljóst hvað gerst hefur í millitíðinni.“ Framboð á grænmeti segir
hún hins vegar hafa aukist jafnt
og þétt allt fram til ársins 2007 en
svo minnkað 2008, en verið nokkuð stöðugt síðan. Sama gildi um
ávexti. Tölur könnunarinnar sýna
engu að síður að á milli áranna
2002 og 2010/2011 hafi neysla á
grænmeti og ávöxtum aukist um
rúm 34 prósent.

Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Breyting neysluhátta milli kannana 2002 og 2010/2011
Matvæli
Grænmeti og ávextir
Brauð alls
Hafragrautur
Mjólk og mjólkurvörur
Kjöt alls
Fiskur
Fuglakjöt
Vatn og kolsýrt vatn
Safi
Kaffi
Sykrað gos
Sykurlaust gos
Gos og svaladrykkur alls

2002*
178
117
14
388
111
41
15
644
51
389
180
57
261

2010/2011*
239
95
29
300
130
46
27
670
89
336
127
74
238

Breyting
34,3%
-18,8%
107,1%
-22,7%
17,1%
12,2%
80,0%
4,0%
74,5%
-13,6%
-29,4%
29,8%
-8,8%
*Grömm á dag.
Heimild: Hvað borða Íslendingar? Könnun á mataræði Íslendinga 2010-2011

Salt er enn þá notað í óhófi
Saltneysla Íslendinga er enn langt yfir ráðlögðum skömmtum þrátt fyrir að
hafa, samkvæmt nýrri landskönnun á neysluháttum, dregist saman um fimm
prósent frá árinu 2005.
Í könnun á mataræði Íslendinga 2010-2011 kemur fram að
meðalneysla karlmanna sé 9,5 grömm á salti á dag og 6,5
grömm hjá konum. Samkvæmt viðmiðum Landlæknisembættisins ættu karlar hins vegar að borða innan
við 7,0 grömm af salti á dag og konur innan við
6,0 grömm. Miðað við þær tölur er neysla karlmanna 35 prósentum yfir viðmiði hið minnsta
og neysla kvenna 8,0 prósentum of mikil.
Sé hins vegar miðað við tölur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, sem mælist til þess að
neytt sé innan við 5,0 gramma af salti á dag, þá
borða íslenskir karlar nær helmingi of mikið salt,
90 prósentum yfir viðmiði og íslenskar konur 30
prósentum of mikið.
Óhófleg saltneysla hefur verið tengd við fjölda kvilla,
en er oftast nefnd í tengslum við hættuna á háum
blóðþrýstingi. „Meðal annarra sjúkdóma sem tengdir
hafa verið mikilli saltneyslu eru beinþynning, nýrnasjúkdómar, magakrabbamein og astmi, auk þess sem
háþrýstingur er einn af áhættuþáttunum í hjarta- og
æðasjúkdómum,“ segir í umfjöllun Björns Sigurðar
Gunnarssonar, matvæla- og næringarfræðings, á
Vísindavef Háskóla Íslands.
Í nýju könnuninni kemur hins vegar fram að 13
prósent karla og 36 prósent kvenna hagi neyslu
sinni á salti í samræmi við ráðleggingar. Þá kemur
fram að matarsaltið vegi ekki þyngst í neyslu
landans, því um 75 prósent saltsins komi úr
tilbúnum matvælum. Tæpur fimmtungur (19
prósent) kemur úr kjötvörum, 13 prósent eiga
uppruna sinn í brauðum og 7 prósent í ostum.
„Vörur sem geta innihaldið heilmikið salt eru til
dæmis smurostar, unnar kjötvörur, morgunkorn,
pakkasúpur og sósur, nasl, niðursoðnar og niðurlagðar vörur og aðrir tilbúnir réttir,“ segir jafnframt
- óká
í umfjöllun Vísindavefsins.

ÞRIÐJUDAGUR 24. janúar 2012

13

Sautján ára þjófur á Akureyri:

Umboðsmaður Alþingis afgreiddi fleiri mál en nokkru sinni árið 2011:

Fékk skilorð
fyrir felgustuld

Málum fjölgaði um 40 prósent milli ára

DÓMSTÓLAR Sautján ára piltur

umboðsmanni Alþingis alls 519
kvartanir. Á sama tíma tók hann til
athugunar níu mál að eigin frumkvæði. Skráð mál á árinu voru því
alls 528 talsins, en það er 40 prósenta fjölgun frá árinu áður.
„Árið 2010 bárust 370 kvartanir
og sjö mál voru tekin til athugunar að frumkvæði umboðsmanns.
Málum hefur því fjölgað verulega,“
segir á vef umboðsmanns Alþingis.
„Umboðsmaður hefur jafnframt afgreitt fleiri mál á árinu en
nokkru sinni fyrr eða alls 473 mál
en flest höfðu þau áður verið árið

var dæmdur í 30 daga fangelsi
á fimmtudag, skilorðsbundið í
tvö ár, fyrir að stela hjólbarða og
felgu undan bíl á bílasölu á Akureyri. Þjófnaðurinn átti sér stað í
nóvember í fyrra.
Pilturinn, sem játaði sök
undanbragðalaust, hefur áður
hlotið dóma. Þar á meðal er
dómur fyrir líkamsárás frá
árinu 2009 og svo dómar fyrir
umferðarlagabrot, þar á meðal
fíkniefna- og ölvunarakstur, frá
árunum 2009 og 2011.
- óká

STJÓRNSÝSLA Á árinu 2011 bárust

Stærstu málaflokkarnir hjá Umboðsmanni Alþingis 2011
Tegund máls
1. Tafir hjá stjórnvaldi á afgreiðslu máls
2. Skattar og gjöld
3. Opinberir starfsmenn
4. Fjármála- og tryggingastarfsemi
5. Almannatryggingar
6. Lögreglu- og sakamál
7. Atvinnuleysistryggingar
8. Atvinnuréttindi og atvinnufrelsi
9./10. Fangelsismál
9./10. Menntamál

2010 eða 398,“ segir þar jafnframt.
Um áramótin voru alls 157 mál

fjöldi mála
135
53
38
32
21
19
13
12
11
11
Heimild: Umboðsmaður Alþingis

til athugunar hjá umboðsmanni en
á sama tíma í fyrra voru 102 mál

til athugunar. „Þessi staða skýrist
meðal annars af því að kvörtunum
til umboðsmanns fjölgaði fyrst og
fremst á síðari hluta ársins og af
hálfu umboðsmanns er því beðið
skýringa stjórnvalda í fleiri málum
en áður og fleiri mál eru einnig
til lokaafgreiðslu.“ Í samantekt
umboðsmanns kemur fram að líkt
og síðustu ár hafi flest þeirra mála
sem skráð voru hjá umboðsmanni
lotið að töfum á afgreiðslu mála hjá
stjórnvöldum. „Þeim fjölgaði úr 67 í
135. Síðustu ár hafa þessi mál verið
um 18 prósent skráðra mála en voru
á síðasta ári 25,5 prósent.“
- óká

ÍSLEIFUR AÐ VEIÐUM Verðmætaaukning

loðnuaflans er um 250%.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

Loðnan gefur drjúgar tekjur:

Aflaverðmætið
127 milljarðar
SJÁVARÚTVEGUR Aflaverðmæti
íslenskra skipa nam 127,2 milljörðum króna fyrstu tíu mánuði ársins 2011 samanborið við
114 milljarða á sama tímabili
2010, samkvæmt tölum Hagstofu
Íslands. Aflaverðmæti hefur því
aukist um 13,2 milljarða króna
eða 11,6% á milli ára.
Verðmæti þorskafla var um
36,9 milljarðar og dróst saman
um 0,9% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 9,5 milljörðum og
dróst saman um 27,2%.
Aflaverðmæti uppsjávarafla
jókst um 56,9% milli ára og nam
38,5 milljörðum. Stafar sú aukning að stærstum hluta af verðmætaaukningu loðnuaflans, sem
jókst um 250% á milli ára og nam
8,7 milljörðum króna.
- shá

Könnun MMR:

52% segjast vera
mótfallin
evru
Rúmlega helmingGJALDEYRISMÁL

ur þátttakenda í könnun sem MMR
gerði fyrir vefsíðuna Andríki segist andvígur því að Ísland taki upp
evru sem gjaldmiðil.
Alls segjast tæp 52% vera andvíg, rúm 28% fylgjandi og fimmtungur segist hvorki andvígur né
fylgjandi. Nokkur munur er á
afstöðu svarenda eftir búsetu en
63% landsbyggðarfólks segjast
vera gegn evru en hlutfallið er
44% á höfuðborgarsvæðinu. Um er
að ræða netkönnun sem gerð var í
síðustu viku og 785 svöruðu.
- þj

Lokafrestur
31. janúar
Endurgreiða má virðisaukaskatt vegna kostnaðar við aðkeypta
vinnu við viðhald og endurbætur á íbúðar- og frístundahúsnæði.
Samhliða má lækka tekjuskattsstofn um mest 200.000 kr. hjá
einhleypingi og 300.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki.
Frestur til að skila inn umsókn vegna vinnu á árinu 2011 rennur
út 31. janúar næstkomandi.
Ef sótt er um eftir þann tíma vegna framkvæmda á síðasta ári
heimilast aðeins endurgreiðsla á virðisaukaskatti en ekki lækkun
á tekjuskattsstofni.
Hægt er að sækja um endurgreiðslu á þjónustuvef
ríkisskattstjóra, skattur.is

Nánari upplýsingar á www.rsk.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Afhjúpandi atburðarás síðustu daga:

Pólitísk réttarhöld

A

tburðir undanfarinna daga hafa afhjúpað það endanlega, hafi verið vafi í huga nokkurs manns, að málshöfðunin gegn Geir H. Haarde fyrir Landsdómi er
pólitísk réttarhöld.
Þetta sýna vel ofsafengin viðbrögð þeirra þingmanna, bæði í stjórn og stjórnarandstöðu, sem höfðu ekki fram
þann vilja sinn að tillögu Bjarna Benediktssonar um að Alþingi
falli frá ákærunni yrði vísað frá.
Fréttablaðið sagði þannig í gær frá því að allt léki á reiðiskjálfi
í báðum þingflokkum stjórnarliðsins yfir því að frávísunartillagan hefði ekki verið samþykkt. Í
Samfylkingunni beindist reiðin
SKOÐUN
að Össuri Skarphéðinssyni,
sem mætti til þings og greiddi
Ólafur Þ.
Stephensen
atkvæði gegn frávísuninni þrátt
olafur@frettabladid.is
fyrir að einhverjir hefðu ekki
búizt við honum, og í Vinstri
grænum að Ögmundi Jónassyni,
sem skipti um skoðun í málinu og vill nú samvizku sinnar
vegna falla frá ákæru á hendur Geir. Tveir aðrir VG-þingmenn
studdu Ögmund í því að fella frávísunartillöguna.
Hamagangurinn í VG er ögn skiljanlegri en uppnámið í Samfylkingunni, því að í upphaflegri atkvæðagreiðslu um hvort
ákæra bæri fyrrverandi ráðherra stóð flokkurinn einhuga að
ákærum á alla, sem þingmannanefnd hafði gert tillögu um.
Í Samfylkingunni var hins vegar ekki lögð nein lína um þá
atkvæðagreiðslu, eða það var fólki talin trú um. Þingmenn
greiddu atkvæði með mismunandi hætti; sumir vildu ákæra alla
ráðherrana fjóra, aðrir vildu engan ákæra og sumir vildu bara
ákæra suma. Það var síðastnefndi hópurinn, sem þannig réði
því að Geir var einn ákærður en fyrrverandi ráðherrum Samfylkingarinnar hlíft.
Æsingurinn sem greip einstaka þingmenn Samfylkingarinnar
yfir því að Össur skyldi koma til þings og vera sjálfum sér samkvæmur, bendir til að þeir telji að sannfæring þingmanna hafi
alls ekki átt að ráða þegar greidd voru atkvæði um frávísunartillöguna, heldur pólitík – sú pólitík að ákæra fyrrverandi leiðtoga
annars stjórnmálaflokks fyrir gerðir eða aðgerðaleysi ríkisstjórnar, sem leiðtogar Samfylkingarinnar sátu einnig í.
Af sama toga er yfirlýsing ungliðahreyfingar Samfylkingarinnar um vantraust á Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttur, forseta
Alþingis, fyrir að vinna vinnuna sína og setja tillögu Bjarna
Benediktssonar á dagskrá. Ungliðarnir telja að þingforsetinn
hefði hvorki átt að fara eftir þingsköpunum né hlusta á lögfræðinga, sem töldu tillöguna tæka. Hún hefði átt að taka pólitíska
afstöðu með þeim sem studdu ákæruna á Geir, í stað þess að vera
forseti alls Alþingis og gæta að lögum og þingsköpum.
Einhver allra mesta dellan í málflutningi ungra jafnaðarmanna
og skoðanasystkina þeirra á þingi er að með því að fjalla um
tillögu Bjarna vegi Alþingi að sjálfstæði dómstólanna og þrískiptingu ríkisvaldsins og blandi sér í störf Landsdóms. Fyrir
Landsdómi væri ekkert mál ef Alþingi hefði ekki ákært Geir H.
Haarde. Eins og þingið ákvað að vísa málinu til Landsdóms getur
það líka ákveðið að draga það til baka.

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

Hinar frábæru fyrirspurnir
Fyrirspurnir þingmanna eru oft
áhugaverð sýn inn í hugarheim
fyrirspyrjanda. Vigdís Hauksdóttir,
þingmaður Framsóknarflokksins,
er ötull fyrirspyrjandi. Oftar en ekki
fjalla hennar fyrirspurnir um hvernig
hægt sé að tengja hitt og þetta við
umsókn að ESB. Það gerir
nýjasta fyrirspurn hennar, en
hún snýr að manntali sem
Hagstofa Íslands er að vinna.
Vigdís spyr efnahags- og
viðskiptaráðherra hver
sé tilgangurinn með
því, hvort það tengist
umsókn að ESB,
hvað herlegheitin

kosti og hver borgi, hverju þetta eigi
að skila og hvort þetta stangist á við
lög um persónuvernd.

www.hagstofan.is
Internetið er til margra hluta nytsamt. Örstutt leit sýnir til dæmis að í
manntalið er ráðist vegna reglugerðar
Evrópusambandsins frá 2008. Íslandi
er skylt að taka þátt í því vegna EESsamningsins og hefur það því ekkert
með umsókn að ESB
að gera.

Þrjú hundruð
ára saga
Íslendingar státa
sig af því að eiga

elstu varðveittu heimild um heila þjóð
í manntalinu frá 1703. Það var einnig
ótengt Evrópusambandinu. Manntalið nú á að skila upplýsingum um
íbúafjölda, menntun, atvinnuþátttöku
og stöðu á vinnumarkaði, sem og um
fjölskyldur og heimili. Þá verða í fyrsta
skipti í 50 ár aðgengilegar upplýsingar
um húsnæði landsmanna. Hvort þetta
allt stangast á við lög um persónuupplýsingar, eins og Vigdís spyr um,
skal ósagt látið, en Hagstofan
hefur séð um manntöl frá
1914. Með einfaldri netleit
hefði fyrirspurn Vigdísar
getað hljóðað svo: Borgar
ESB fyrir manntalið 2011?
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Skyldur þingforseta
og sjálfstæði Alþingis
Landsdómur

Ásta R.
Jóhannesdóttir
forseti Alþingis

F

orseti Alþingis þarf að fara að lögum.
Hann lætur ekki efnislega afstöðu
sína – né annarra – ráða störfum sínum.
Í átökum á Alþingi þarf forsetinn að
vera sanngjarn og réttsýnn, taka tillit til
allra sjónarmiða og miðla málum. Mér
finnst það leggja miklar skyldur á mínar
herðar að hafa fengið við kosningu í embættið nær einróma stuðning allra þingmanna, 59 atkvæði.
Þegar „landsdómsmálið“ kom fram
fyrir jól kannaði ég hvort unnt væri að
verða við beiðni flutningsmanns um að
setja málið strax á dagskrá. Um það var
ekki samkomulag. Eftir frekara samráð
varð niðurstaða mín að til þess að halda
starfsáætlun og ljúka þingstörfum með
samkomulagi væri eina ráðið að taka
málið á dagskrá, þó ekki fyrr en þing
kæmi saman í janúar. Fyrir svona málamiðlun eru mörg fordæmi.
Því var haldið fram að málið væri ekki
„þinglegt“. Niðurstaða aðallögfræðings
Alþingis var afdráttarlaus. Svo var um
fleiri lögspekinga. Niðurstaða mín var að

taka mætti málið á dagskrá. Framhaldinu réði svo Alþingi.
Undanfarna sólarhringa hafa mér borist áskoranir, misjafnlega fallega orðaðar, um að ég eigi að segja af mér sem
forseti Alþingis út af þessu máli.
Þetta kemur mér á óvart. Ég hef lagt
mig alla fram um að fylgja lögum og
þingsköpum og fá samkomulag um málsmeðferð.
Það er kallað eftir meira sjálfstæði
Alþingis. Krafan magnaðist um allan
helming eftir hrun. Hvað felst í því? Jú,
m.a. að forseti Alþingis sé sem sjálfstæðastur í störfum. Þingsköpum hefur
verið breytt til að ýta undir þá þróun.
Forsetinn er kjörinn til alls kjörtímabilsins. Hann er því ekki inni í þeim mannabreytingum sem oft verða í ríkisstjórn
og forustu þingflokkanna.
Í samræmi við þetta hef ég forðast að
blanda mér í deilur á þinginu, en ekki
hikað við að beita atkvæði mínu eftir
sannfæringu minni.
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Spítalinn okkar allra
Nýr Landspítali
Anna
Stefánsdóttir
framkvæmdastjóri
hjúkrunar á Landspítala

Gyða
Baldursdóttir
hjúkrunarfræðingur

E

r fyrirhuguð stækkun Landspítala gæluverkefni karla
í lególeik? Það má lesa úr skrifum Guðna Ágústssonar, fyrrverandi ráðherra, sem skrifar grein
í Fréttablaðið þann 17. janúar sl.
undir yfirskriftinni: „Háskólaþorpið í Vatnsmýrinni.“
Þar ræðir hann áform um
stækkun Landspítala. Guðni finnur það verkefninu einna helst til
foráttu að það sé gæluverk karla
og hefur að hluta til eftir Guðjóni
Baldurssyni lækni sem nýverið
líkti stækkun spítalans við leik
barna með kubba.
Ekkert er hins vegar fjær
sanni hvað snertir það mikilvæga
mál, sem stækkun Landspítala er.
Guðni gerir því skóna að ráðdeildarsömum konum dytti ekki
í hug að leggja út í framkvæmdir
sem þessar. Þetta eru athyglisverð ummæli hjá fyrrum þing-

AF NETINU

Andleg leti
Íslendingar virðast taka því sem
sjálfsögðu að sama fólkið sé við
stjórn hér ár eftir ár, áratug eftir áratug. Það er nánast eins og þeir hafi
ekki hugmyndaflug til að breyta.
Yfirleitt er þetta fólk ekki þekkt fyrir
að hafa sérlega frumlegar eða mikilvægar hugmyndir um heiminn –
nei, hugmyndagrundvöllur íslenskra
stjórnmála er algjörlega á tvist og
bast – einkenni þess er frekar að
það er tilbúið að skipta um stefnu
þegar hentar, það kann vel list
sjálfsréttlætingarinnar. Í raun er það
klárara í því að rugla en skýra.
http://silfuregils.eyjan.is
Egill Helgason

Að fara úr öskunni
í eldinn
Við samþykkt EES-samningsins
1993 höfðu hvorki Össur Skarphéðinsson né Jón Hannibalsson sem
ráðherrar og þingmenn minnstu
efasemdir um að hann stæðist
stjórnarskrá og andmæltu því að
með honum yrði Alþingi í ríkum
mæli svipt áhrifum á lagasetningu.
Nú taka þeir báðir fagnandi mati
norsku skýrslunnar um fullveldisframsal vegna EES og vilja nýta það
til að opna allar gáttir fyrir aðild
að Evrópusambandinu. Einnig á
þessa úthugsuðu leikfléttu bentu
andstæðingar EES-samningsins
þráfaldlega fyrir tveimur áratugum.
http://smugan.is
Hjörleifur Guttormsson

Ögmundur skúrar ekki
Hitti varla nokkurn, sem ekki er
reiður yfir getuleysi Alþingis við að
gera upp pólitískan þátt hrunsins.
Þeir vilja fá að vita nákvæmlega,
á hvaða hátt pólitíkusar komu að
ferlinu. Hver gerði hvað á hverjum
degi og gerði ekki hvað á hverjum
degi. Hver sagði hverjum hvað á
hverjum degi og sagði ekki hvað
við hvern á hverjum degi. Þetta
er enn í þoku. Margir ætluðust til
að henni yrði sópað burt í vitnaleiðslum. Ferlið skiptir fólk meiru
en útkoma Landsdóms. Réttilega er
Ögmundi Jónassyni mest kennt um
svik Alþingis, enda var hann kosinn
til að skúra. Útskýringar hans falla í
mjög grýttan jarðveg.
http://jonas.is/
Jónas Kristjánsson

manninum, enda minnast þess
flestir að konur hafa í gegnum
tíðina átt myndarlegan þátt í
byggingu spítala hér á landi og
frumkvæði að mörgum framkvæmdum í sjúkrahúsmálum.
Landspítali tók til starfa 1930.
Bygging hans hafði átt þó nokkurn aðdraganda og þá voru menn
ekki fremur en nú sammála um
bygginguna. Þá voru það konur
sem voru í fararbroddi og börðust fyrir því af miklum dugnaði
að spítalinn yrði byggður.
Áformin um stækkun Landspítala nú hafa frá því að verkefnið komst á skrið, fyrir um
áratug, bæði verið á hendi karla
og kvenna. Það er skiljanlegt,
enda er stækkun spítalans þjóðþrifamál og mun gagnast öllum
landsmönnum sem þangað gætu
þurft að sækja þjónustu, burtséð frá því hvort það eru börn,
ungt fólk, fólk á miðjum aldri,
eða eldra fólk, en sá þjóðfélagshópur mun fara ört stækkandi á
komandi árum.
Sú bygging sem fyrirhugað er
að reisa nú er því fráleitt lególeikur stórra stráka. Hún er þvert
á móti nauðsynleg til að:
1) Auka öryggi og bæta aðbúnað sjúklinga.
2) Klára sameiningu spítalanna
í Reykjavík, flytja starfsemina
í Fossvogi á Hringbraut og ná
fram þeirri hagræðingu sem í
því felst.
3) Efla kennslu nemenda í

heilbrigðisgreinum og aðstöðu
til rannsókna.
4) Bæta starfsaðstöðu.
Guðni nefnir í grein sinni að forsendur séu brostnar og spyr hvort
ekki þurfi að endurskoða þær.
Þarna vísar hann væntanlega til
breyttra aðstæðna eftir efnahagshrun. Hér má enn minna á að forsendur frá því fyrir hrun hafa
þegar verið endurskoðaðar. Árið
2005 var farið í samkeppni um
nýjan spítala og þá var í bígerð
að byggja mun stærri byggingu

sjúkrahótel. Háskólinn áformar síðan að byggja húsnæði fyrir
kennslu í heilbrigðisgreinum.
Farið hefur verið vandlega yfir
stærð húsa með ráðgjöfum, notendum og hönnuðum og hófsemi
gætt í hvívetna.
Samkvæmt ákvörðun Alþingis
er nú unnið að frumhönnun þessara bygginga. Þegar henni er lokið
verða áformin aftur borin undir
Alþingi og þá fá kjörnir fulltrúar
landsins tækifæri til að endurmeta
stöðuna og ákveða hvað gera skuli.

Bygging nýs Landspítala er að okkar mati
brýnt verkefni. Ný bygging mun bæta
þjónustu sjúklinga og auka öryggi þeirra
um leið og hagkvæmni eykst og spítalinn verður
aðlaðandi og eftirsóttur vinnustaður.
en nú eru áform um. Áætlanir
voru m.ö.o. endurskoðaðar eftir
hrun og ný samkeppni á nýjum
forsendum fór fram 2010. Nú er í
1. áfanga áætlað að byggja meðferðarkjarna sem hýsir bráðamóttöku, myndgreiningardeild,
skurðstofur, gjörgæslu, þræðingastofur og legudeildir. Þessar
einingar verða að standa saman
í einu húsi því hver og ein getur
ekki án hinnar verið. Þá á einnig
að byggja hús fyrir rannsóknarstofur spítalans og Blóðbanka og

Hvort þessar byggingar og þær
sem á eftir koma kallist þorp eða
ekki þá verður spítali fráleitt
byggður upp í mörgum litlum
húsum. Í okkar litla landi er heldur hvorki raunhæft né skynsamlegt að hafa á mörgum stöðum
ýmsa þá starfsemi sem Landspítali sinnir, eins og nú er má
þar m.a. nefna kransæðaþræðingar og víkkanir, geislameðferð
krabbameina o.s.frv. Sjúkrahús á
landsbyggðinni, t.d. sjúkrahúsið á
Akureyri, verða þó eftir sem áður

mikilvægur hlekkur í heilbrigðisþjónustu landans. Hvers vegna
ætti að leggja þann ágæta spítala af þótt bæta þurfi húsakost
Landspítala?
Guðni segir í grein sinni að
honum sýnist að „verið sé að
hanna einn stóran „LANDSPÍTALA ALLRA LANDSMANNA““.
Rifja má upp með fyrrum alþingismanninum að í lögum um heilbrigðisþjónustu frá 2007 segir
m.a.: „Landspítali er aðalsjúkrahús landsins og háskólasjúkrahús.
Hann veitir sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, m.a. á göngu- og dagdeildum, fyrir alla landsmenn og
almenna sjúkrahúsþjónustu fyrir
íbúa heilbrigðisumdæmis höfuðborgarsvæðisins.“ Það voru einmitt Guðni og hans samstarfsmenn á þingi sem ákváðu það og
settu í lög að Landspítali skyldi
vera spítali allra landsmanna.
Það eru eflaust fáir Íslendingar
sem ekki hafa beint eða óbeint
reynslu af starfi Landspítala og
svo mun verða í framtíðinni. Þar
er unnið mikið metnaðarfullt starf
oft við erfiðar aðstæður. Bygging
nýs Landspítala er að okkar mati
brýnt verkefni. Ný bygging mun
bæta þjónustu sjúklinga og auka
öryggi þeirra um leið og hagkvæmni eykst og spítalinn verður aðlaðandi og eftirsóttur vinnustaður. Þannig verður áfram til í
landinu þjóðarspítali, spítali allra
landsmanna sem þeir geta verið
stoltir af.
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HJALTI ÞÓR VIGNISSON bæjarstjóri Hornafjarðar á afmæli í dag.

„Það hafa allir skoðanir hvort sem þeir eru tvítugir eða
sextugir.“

ÞETTA GERÐIST: 24. JANÚAR 1908

Konur í bæjarstjórn í Reykjavík
Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför elskulegs eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Gunnars G. Bachmann
áður til heimilis að Vesturbergi 132,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk laugardaginn
7. janúar sl. Sérstakar þakkir til starfsfólks á
Hjúkrunarheimilinu Mörk fyrir einstaka umönnun og
hlýtt viðmót þann tíma sem hann dvaldi þar.
Bára S. Ragnarsdóttir
Ragnheiður Bachmann
H. Ágúst Jóhannesson
Sólveig Bachmann
Baldvin Hafsteinsson
Bryndís Bachmann
Benjamín Júlíusson
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurjón Guðjónsson
apótekari og lyfjafræðingur,
Hjallalandi 40, Reykjavík,

lést sunnudaginn 22. janúar.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Kristinn Sigurjónsson
Kristín Aðalsteinsdóttir
Inga Sigurjónsdóttir
Ísak V. Jóhannsson
Guðjón Sigurjónsson
Bjarni Sigurjónsson
Rebekka Aðalsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega þá samúð og vináttu sem okkur var sýnd
við andlát og útför foreldra okkar og tengdaforeldra,

Valgerðar Lárusdóttur og
Egils Sigurðssonar.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu
Mörk og Hrafnistu í Reykjavík fyrir góða umönnun.
Guðný Egilsdóttir
Rakel Egilsdóttir
Kristín Egilsdóttir
Sigurður Egilsson

Þorkell Snævar Árnason
Jóhann S. Kristjónsson
Valgerður Gunnarsdóttir

Fjórar konur tóku sæti í nýrri bæjarstjórn í
Reykjavík sem fimmtán fulltrúar sátu í. Það
var rökrétt framhald stórsigurs kvennalista
sem bauð fram í bæjarstjórnarkosningum
í Reykjavík í upphafi árs þar sem átján
listar voru í kjöri. Þetta var í fyrsta sinn
sem konur höfðu almennan kosningarétt í
sveitarstjórnakosningum.
Það var Bríet Bjarnhéðinsdóttir, for-

maður Kvenréttindafélags Íslands, sem
mest og best hafði barist fyrir því að konur
tækju þátt í bæjarstjórnarkosningunum.
Hún skrifaði meðal annars í Kvennablaðið:
„Sómi vor liggur við að vér rekum af oss
það ámæli að vér séum almennt áhugalausar um þessi mál.“
Fyrsti valtarinn sem Reykjavíkurbær fékk
til landsins var nefndur Bríet.

GUNNÞÓRA ÓLAFSDÓTTIR LANDFRÆÐINGUR: RITSTÝRIR LANDABRÉFINU 2011

Dýpri rannsóknir á högum
ferðamanna nauðsynlegar
Náttúrutengd ferðamennska er umfjöllunarefni Landabréfsins sem nýverið
kom út, en svo heitir árlegt rit Félags
landfræðinga. Í ritinu er að finna greinar eftir fimm fræðimenn sem allar
fjalla um samspil ferðamennsku og
náttúru út frá ólíkum sjónarhornum.
Landabréfið er ætlað fræðimönnum, en
greinarnar eiga þó erindi við alla sem
hafa áhuga á þróun ferðamála.
Sem dæmi um efnistökin má nefna
að breski landfræðingurinn Avril
Maddrell fjallar um áhrif trúar á
ákvarðanir ferðamanna, um hvert þeir
fara og hvernig þeir upplifa landslagið sem þeir ferðast um. Eric Ellingsen
landslagsarkitekt fjallar um stýringaráhrif ferðaþjónustunnar og ráðandi
hugmynda í samfélaginu á upplifun
ferðafólks á vettvangi. Að lokum hugleiðir Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt þá tilhneigingu ferðaþjónustunnar til að skipuleggja tíma ferðamanna í
þaula, þegar þeir eru hugsanlega hingað komnir til að losna undan ofurskipulagningu hversdagsins.
Ritstjóri Landabréfsins að þessu
sinni er Gunnþóra Ólafsdóttir landfræðingur, en segja má að ritstjórnarverkefnið hafi hún fengið að launum fyrir vel heppnaða ráðstefnu um
náttúrutengda ferðaþjónustu sem hún
stóð fyrir í fyrra, ásamt Markúsi Þór
Andréssyni sýningarstjóra. „Þessi
ráðstefna var hluti af verkefninu Án
áfangastaðar, sem við stóðum fyrir
í Listasafni Reykjavíkur. Við fórum
út í þetta vegna þess að við höfðum
áhyggjur af stöðu og þróun ferðamennsku á Íslandi og okkur fannst
vanta umræðu um tilurð hennar. Þess
vegna ákváðum við að leiða þessa hópa
saman, fræðafólk og þá sem vinna í
ferðaþjónustunni,“ segir Gunnþóra.
Hún segir að fræðimenn séu smátt
og smátt að gera sér grein fyrir að
kafa þurfi dýpra í athafnir ferðafólks. „Áherslan í rannsóknum á ferðamennsku, um allan heim, hefur verið á
að flokka ferðamenn, ferðamannastaði
og ferðaþjónustu og finna þeim stað
í stöðluðum líkönum. Þróunin hefur
hins vegar verið sú hin síðustu ár að
við erum að færa okkur yfir í dýpri
rannsóknir á veruleika ferðamannsins.“

GUNNÞÓRA ÓLAFSDÓTTIR LANDFRÆÐINGUR Ritstýrir Landabréfinu, riti Félags landfræðinga,
sem er nýkomið út og fjallar um náttúrutengda ferðamennsku. Hún vinnur jafnframt að bók
um aðdráttarafl Íslands sem ferðamannalands.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gunnþóra segir að lítið hafi verið um
rannsóknir á mannlegri hegðan og líðan
í tengslum við ferðamennsku. „Í stuttu
máli má segja að fólk ferðist til að öðlast betri líðan. Þess vegna er mikilvægt
að við gerum okkur grein fyrir því hvað
skapar vellíðan í þessu samhengi.“
Hún vinnur nú að bók um aðdráttarafl Íslands sem ferðamannalands og
endurnýjunaráhrif ferðalaga á líðan
fólks. Hún fylgdi ferðamönnum um

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Hörður Sumarliðason
lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi
föstudaginn 13. janúar. Útför hans fer fram
frá Kópavogskirkju, miðvikudaginn 25. janúar kl. 13.00.
Erna Hartmannsdóttir
Jenný Kamilla Harðardóttir
Oddný Guðbjörg Harðardóttir
Eiríkur Hermannsson
Dagný Magnea Harðardóttir
Bjarni Reykjalín
Heiða Björk Reimarsdóttir
Magnús Karlsson
Kristín Helga Reimarsdóttir
Sigurvin Einarsson
Linda Sólveig Reimarsdóttir
Rúnar Guðjónsson
Sigurlína Anna Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Arnórs Jóns Sveinssonar
Hjallalundi 22, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki lyflækningadeildar Sjúkrahússins á Akureyri og hjúkrunarfræðingum hjá Heimahlynningunni á Akureyri fyrir
góða umönnun og hlýju.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sigurrós Aðalsteinsdóttir

Ísland eftir, allt frá því draumurinn
um Íslandsferð kviknaði í huga þeirra,
fór með þeim í göngu- og jeppaferðir
og fylgdist svo með uppgjöri þeirra við
ferðina eftir að heim var komið. Niðurstöðurnar úr þeirri athugun má lesa
í bókinni, sem Gunnþóra ráðgerir að
komi út síðar á árinu.
Landabréf allt aftur til ársins 2002
má skoða á vefslóðinni landfraedi.is/
landabrefid/.
holmfridur@frettabladid.is

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Sveinsson
(Billi)
netagerðarmeistari frá Siglufirði,
Seiðakvísl 3, Reykjavík,

andaðist laugardaginn 21. janúar á Hjúkrunarheimilinu
Eir. Útför hans verður gerð frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 30. janúar kl. 13.00.
Elísabet Kristinsdóttir
Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir Reynir Vignir
Sveinn Guðmundsson
Birna Guðmundsdóttir
Kolbeinn Finnsson
barnabörn og langafabörn.

Fótaóeirð er algengur kvilli sem hrjáir um
tíu til tuttugu prósent þjóðarinnar og lýsir
sér sem djúplæg óþægindatilfinning í fótum
sem kemur fram við setu eða legu. Fótaóeirð er
umfjöllunarefni greinar sem hægt er að lesa á
vef Læknablaðsins www.laeknabladid.is.
Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457
Aðhald fyrir allra augum kom Dagmar Ásmundsdóttur á sporið.
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TAKTU VÍSI Á
HVERJUM MORGNI!

að eru ófáir sem hafa
það á stefnuskránni að
koma sér í form. Sumum
tekst það með viljann
einan að vopni en hjá öðrum þarf
meira til. Fyrir hárgreiðslukonuna Dagmar Ásmundsdóttur var
það opinbert markmið sem kom
henni á sporið. Hún breytti um
lífsstíl síðastliðið haust og er nú
fimmtán kílóum léttari.
„Ég var valin til að taka þátt
í stjörnuþjálfun Smartlands og
Hreyfingar í september sem
fól í sér að breyta um lífsstíl á
tólf vikum. Hluti af samningn-

um hljóðaði upp á fyrir og eftir
baðfatamyndir sem hræddi mig
vissulega. Ég fór ekki einu sinni í
sund á þeim tíma en ákvað að slá
til. Með því að setja mér opinbert
markmið vissi ég að ég gæti ekki
skorast undan og það virkaði fyrir
mig.“
Dagmar var að sögn sannkallað sófadýr en hefur nú fundið sinn innri íþróttaálf. „Ég hef
verið of þung síðan ég eignaðist mitt fyrsta barn fyrir tæpum
níu árum. Síðan hafa tvö bæst
við og ég var í engu formi. Ég
var styrktaraðili líkamsræktar-

stöðva, mætti örsjaldan og var
búin með afsakanirnar.“ Frá því
í haust hefur Dagmar æft fimm
sinnum í viku. „Þá tók ég til í mataræðinu og fyrir mig virkaði best
að skipuleggja daginn fyrirfram
til að mataræðið yrði nógu fjölbreytt og ég héldi út. Ég borðaði
fimm sinnum á dag til að halda
brennslunni gangandi en minnkaði skammtana umtalsvert.“
Dagmar heldur nú uppteknum
hætti. „Þetta var bara byrjunin og
nú veit ég hvaða vinnu ég þarf að
leggja á mig til að halda mér við
og bæta árangurinn.“

Heilsuátakið
er
hafi
ð!
Nú skal það vera nærandi og hreinsandi
30%
Morgunsaﬁ
Lífræni rauðrófusaﬁnn
frá Beutelsbacher er
bæði næringarríkur
og hreinsandi. 1-2 glös
á morgnana kemur
jafnvægi á meltinguna.

afsláttur

20%
Hreinsun

afsláttur

Lífræna detox teið frá
CLIPPER inniheldur
lakkrísrót, nettlu og aloe
vera. Það er náttúrulega
koffínlaust og stuðlar að
léttri hreinsun.

Bjóðum 10% afslátt af EVE fjölvítamíni
fyrir konur og af Green Phyto Foods.

Millimálið
www.lifandimarkadur.is
Borgartúni 24 | Hæðasmára 6 | Hafnarborg

Landsins mesta úrval
af bætiefnum frá NOW

Nakd bitarnir eru
tilvaldir í millimálið.
Enginn viðbættur sykur,
sýróp eða sætuefni.
Glúten- og mjólkurlausir.

10%
afsláttur

Minningarsjóður Margrétar Oddsdóttur er
kominn með eigin vef www.maggaodds.is. Þar
er hægt að panta minningarkort og greiða með
greiðslukorti. Sjóðurinn var stofnaður árið 2010
og er honum ætlað að styrkja skurðlækningar
við brjóstakrabbameini á Landspítala.

Kynning - Auglýsing

Nýr skyrdrykkur
stimplaður með
skráargatinu
Hollt val verður auðvelt með nýja tímamótadrykknum frá
Skyr.is. Norræna skráargatið tryggir afbragðs kost; próteinríkan,
fitulausan og uppsprettu kalks, vítamína og steinefna.

MS

kynnir til sögunnar nýjan Skyr.isdrykk, tímamótavöru sem ber hið
sameiginlega norræna hollustumerki „skráargatið“. Vörur með skráargatinu þurfa
að uppfylla ákveðin næringarviðmið og er merking
fyrir matvörur sem teljast hollastar í sínum fæðuflokki. Því er ætlað að auðvelda neytendum að velja
sér holla matvöru. Skyr.is-drykkurinn er próteinríkur og fitulaus og hann er uppspretta kalks, fjölmargra vítamína og steinefna. Drykkurinn er í
250 ml dósum og inniheldur 16 grömm af próteinum. Hann er fáanlegur í tveimur bragðtegundum:
jarðarberja og bláberja.

Hér fyrir neðan má finna umfjöllun
Lýðheilsustöðvar (nú embætti landlæknis)
um skráargatið:
Skráargatið („Nyckelhålet“ á sænsku) hefur verið í
notkun í Svíþjóð í yfir 20 ár og er orðið vel þekkt þar
í landi. Árið 2007 ákváðu Svíar, Norðmenn og Danir
að vinna að því að koma á fót samnorrænu merki
sem byggt væri á sænska skráargatinu, en skilgreiningar á bak við skráargatið voru þróaðar áfram. Slíkt
er í samræmi við þróunina almennt á sviði næringar
á Norðurlöndum og eru þau öll með samnorrænar
næringarráðleggingar („nordic nutrition recommendations“).

Hollt val verður auðvelt val

Skráargatið
Skráargatsmerkið hefur ekki enn verið tekið formlega upp hérlendis af
yfirvöldum, en það
er notað í Svíþjóð, Noregi og
Danmörku.
Vörur sem fá
að bera skráargatsmerkið uppfylla skilyrði sem sett eru um
innihald sykurs, salts,
fitu og trefja í vörum.
Í tilfelli sýrðra mjólkurvara á borð við skyrdrykk er sett skilyrði
um fitumagn undir 0,7g í
100g og magn ein- og tvísykra undir 9g í 100g. Nýju
Skyr.is-drykkirnir uppfylla
öll þessi skilyrði.

Markmið með hollustumerki eins og skráargatinu er að neytendur geti á
skjótan hátt valið hollar
matvörur við innkaup. K röf ur t il
mat væla sem fá
merk ið byg g jast á viðurkenndum atriðum sem snerta
samhengi næringar og
heilsu. Neytendur geta
treyst því að vara sem
ber skráargatið sé hollari en aðrar vörur í sama
flokki sem ekki bera merkið. Auk þess að vera upplýsandi fyrir neytendur hvetur
slíkt merki matvælafyrirtæki
til að þróa hollari vörur. Til að
hollustumerki skili árangri þarf
samstöðu hagsmunaaðila, það
er neytenda, verslunar, iðnaðar, stjórnvalda og fleiri. Embætti
landlæknis styður því að skráargatið verði tekið upp á Íslandi.

Efnahagsstaða sjúklinga hefur áhrif á greiningu lækna samkvæmt amerískri könnun.
NORDICPHOTOS/GETTY

Laun hafa áhrif á
skoðanir lækna
Lækna grunar oftar að um
líkamlegt ofbeldi sé að ræða ef
fótbrotið barn tilheyrir fátækri
fjölskyldu.
Þetta eru niðurstöður amerískrar
könnunar en könnunin sýndi að
læknar sem lásu yfir tilbúið tilfelli
um 18 mánaða barn með „vafasamt“ fótbrot voru líklegri til að
gruna að um ofbeldi væri að ræða
ef fjölskyldu barnsins var lýst sem
fátækri.
Kynþáttur barnsins virtist ekki
hafa áhrif á skoðun læknisins í tilbúnu tilfelli. Fjallað er um niðurstöðurnar á fréttavef Reuters og

STJÓRN LÆKNINGAJURTAGARÐSINS VILL STOFNA HOLLVINAHÓP TIL AÐ STYRKJA
STARFSEMINA.

Lækningajurtagarður var opnaður í
Nesi sumarið 2010 í samstarfi Seltjarnarnesbæjar, Lækningaminjasafns,
Lyfjafræðisafns, Læknafélags Íslands,
Lyfjafræðingafélags Íslands, Landlæknisembættisins og Garðyrkjufélags
Íslands. Plöntur í garðinum voru
valdar út frá heimildum um ræktun
hér á landi á tímabilinu 1760-1834.
Nú hefur stjórn garðsins ákveðið að
stofna hollvinahóp Urtagarðsins og
gefa bæði félagsmönnum og öðrum áhugasömum möguleika á að fylgjast nánar með starfseminni og styrkja hana samhliða. Fyrirtæki geta gerst
styrktaraðilar Urtagarðsins og áhugasamir starfsmenn verið meðlimir hollvinahópsins.
Hollvinahópurinn getur tekið þátt í viðburðum Urtagarðsins, lagt fram vinnu
eða efni til afmarkaðra verkefna, til dæmis sjálfboðavinnu við umhirðu
garðsins og lagt fram plöntur í plöntusafnið.
Um starf Urtagarðsins má lesa á vefsíðu Lækningaminjasafnsins og Nesstofu, www.nesstofa.is.

Þegar litið er til innihalds og næringargildis kemur í ljós að
Gullfiskur harðfiskur og bitafiskur er einhver besti prótíngjafi sem
völ er á. Það fara 5 kíló af nýrri roðlausri ýsu í að búa til 1 kíló af
harðfiski / bitafiski. Vatnið er dregið út með kældri þurrkaðferð,
en næringarefnin halda sér. Örlítið salt til bragðbætis.

Fæst í Bónus

- rat

Hollvinir Urtagarðsins

Nú er tíminn fyrir harðfisk og bitafisk!

Gullfiskur harðfiskur og bitafiskur
inniheldur rúmlega 80% prótín og
önnur næringarefni, sem eru
líkamanum nauðsynleg.

þar segir einnig að kannanir hafi
þó sýnt að þegar um alvörutilfelli
er að ræða skipti kynþáttur máli.
Tilfelli þar sem um börn úr minnihlutahópum er að ræða eru frekar
metin sem ofbeldistilfelli en þegar
börnin eru hvít.
Dr. Antoinette L. Laskey, sem
leiddi rannsóknina, sagði vel þekkt
að sjúklingar fengju misjafnlega
meðhöndlun eftir kynþætti. Einnig hætti fólki til að halda að heimilisofbeldi ætti sér ekki stað hjá
betur efnuðu fólki. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu að mikilvægt væri að læknar horfðu hlutlaust á fyrirliggjandi upplýsingar.
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Nikon D4 myndavélin, sem kemur á markað í febrúar, ögrar mörkum hins mögulega. Um er að ræða atvinnumyndavél
sem færir myndgæði, hraða og nákvæmni til töku hefðbundinna ljósmynda og myndskeiða upp á nýtt og hærra plan.

N

ikon kynnti 6. janúar Nikon D4 vélina sem er arftaki D3 vélarinnar sem
margur fagmaðurinn hefur mundað og
tekur við sem flaggskip Nikon D-SLR línunnar fyrir ljósmyndara sem þurfa á fullkomnun
að halda. Þessi myndavél fyrir atvinnumenn á
FX-sniði, sem er gerð til að splundra takmörkunum og láta hvert einasta
tækifæri til ljósmyndunar ganga upp, færir
myndgæði, hraða
og ná k væmni,
bæ ði í tök u
kyrrmynda og
myndskeiða,
upp á hærra
plan.
Hú n er
b ú i n 16 , 2
megapixla
f lögu á FXsniði, ót r úlega
háu
ISO og kraftmiklu EXPEED
3 myndvinnsluvélinni frá Nikon.
Hún býður upp á
frammistöðu án málamiðlunar og óviðjafnanlega
fjölbreytni við erfiðustu aðstæður í birtu og umhverfi.
„Með Nikon D4 höfum við hleypt af stokkunum því endanlega í ljósmyndun,“ segir Dirk
Jasper, vörustjóri yfir vörum atvinnumanna hjá
Nikon Europe. „Ef þú ert ljósmyndari á toppnum þá þarftu myndavél sem svíkur þig aldrei –
og það er Nikon D4. Hún hefur verið smíðuð til
að ögra mörkum hins mögulega – rétt eins og
ljósmyndararnir sem nota hana ögra mörkum
hins mögulega á hverjum degi í sinni vinnu.“
Fyrir atvinnumenn sem þurfa að taka upp
kvikmyndir við vinnu sína býður D4 allan
þann sveigjanleika sem þarf til að taka upp

fjölbreyttar kvikmyndir við mismunandi aðstæður. Þetta er kvikmyndataka á stóru sniði
eins og hún gerist best, með yfirgripsmiklum
breytileika í rammahraða. Til þess að bregðast við óskum iðnaðarins, býður D4 upp á nýja
möguleika fyrir D-SLR hljóðupptökur, sem

leyfir kvikmyndunum þínum að hljóma jafn
vel og þær líta út. Fyrir utan ytra inntak fyrir
víðóma hljóðnema, er einnig til staðar hljóðúttak fyrir ytri heyrnartól sem gerir þér kleift
að fínstilla hljóðið í einangrun. Vélin kemur á
markað í febrúar.

Tengdu myndavélina þráðlaust við tölvuna
SanDisk SDSDWIFI004G
Minniskort með þráðlausri nettengingu.
Sendu myndir úr myndavélinni beint í
símann, fartölvuna eða á netið.

ht.is

STOFNAÐ 1971

ÞRÁÐLAUST 4GB
MINNISKORT
MEÐ Wi-Fi
NETTENGINGU
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DIGITAL KYNNINGARBLAÐ

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

LÆRT Á CANON EOS
Canon Akademía Nýherji hefur í samstarfi við Pedromyndir staðið
fyrir mjög vinsælum byrjendanámskeiðum fyrir eigendur Canon EOS
myndavéla. „Við höfum staðið fyrir
þessum námskeiðum í nokkur
misseri og menntað á fjórða
hundrað manns,“ segir Halldór
Jón Garðarsson, vörustjóri Canon
neytendavara hjá Nýherja.
Um kennsluna sér Þórhallur
Jónsson, höfundur bókarinnar
Stafræn ljósmyndun á Canon EOS.
Námskeiðið er heill laugardagur
frá klukkan 10 til 17. Námskeiðsgjaldið er 18 þúsund krónur og
innifalin er bók Þórhalls, kennslan og veitingar yfir daginn.
„Á námskeiðinu lærir fólk betur á myndavélarnar sínar,“ segir Halldór og
nefnir sem dæmi helstu stillingar á borð við ljósop, hraða, dýptarskerpu,
ljósmælingu og white balance. Fólk fær að vita hvað öll táknin á skjánum
þýða, það lærir um mynduppbyggingu og hvernig á að taka myndir við
ýmsar aðstæður, til dæmis í snjó eða við mismunandi birtuskilyrði. „Þetta
er því bæði kennsla á vélina auk kennslu í ljósmyndun,“ segir Halldór og
bætir við að einnig hafi verið boðið upp á styttri námskeið sem taki tvær
klukkustundir.
Þeim sem hafa áhuga á að skrá sig á námskeið er bent á að senda póst á
canon@nyherji.is eða leita upplýsingar á www.nyherji.is
FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!

UMRÆÐAN

ÞRIÐJUDAGUR 24. JANÚAR 2012

Hækka í útvarpinu
með spjaldtölvunni
Í verslun Nýherja í Borgartúni 37 er að finna ótrúlega breidd vörumerkja frá
heimsþekktum framleiðendum. Þar má nefna Lenovo, Canon, Sony og Bose.

N

ýjustu græjurnar sem menn
eru hvað heitastir fyrir í dag
eru vissulega spjaldtölvurnar,“ segir Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, verslunarstjóri hjá Nýherja.
Tölvurnar eru frá tveimur mjög
f lottum merkjum, annars
vegar Lenovo og
hins vegar Sony.
„Þær eru afar
ólíkar en báðar
mjög skemmtilegar,“ segir Vilhjálmur og bætir
Vilhjálmur Þór
við að töluvert
Vilhjálmsson.
hafi verið selt af
slíkum spjaldtölvum. „Áhuginn er
alltaf að aukast sérstaklega hjá þeim
nýjungagjörnu en hinir eru líka að
kveikja á möguleikum spjaldtölvunnar.“
Vilhjálmur segir spjaldtölvuna
frá Lenovo vera helst hugsaða fyrir
fyrirtækjaumhverfið þótt hún nýtist líka vel á heimilinu. „Þetta er
mjög sterk vél með skjá sem rispast
ekki auðveldlega. Hún er með USBtengi þannig að hægt er að tengja
hana við flakkara svo ekki þarf að
hlaða öllu efni niður á hana eins og
í sumum öðrum vélum,“ segir hann.

Ofurþunn sjónvörp
Spjaldtölvan frá Sony er fallega
hönnuð eins og svo margt sem
frá Sony kemur. „Hún er þykkari
öðrum megin líkt og blað sem brotið hefur verið saman, til að auðvelda
fólki að halda á henni,“ lýsir Vilhjálmur. Hann segir tölvuna koma
með ýmsum skemmtilegum eiginleikum. „Þú getur til dæmis notað
LÍFIÐ

Spjaldtölvur hafa fjölmarga notkunareiginleika. Nýherji býður upp á spjaldtölvur frá
tveimur merkjum, Lenovo og Sony.

Áhuginn er alltaf
að aukast,
sérstaklega hjá þeim
nýjungagjörnu

hana eins og fjarstýringu á önnur
heimilistæki,“ segir hann glaðlega
og tekur sem dæmi að með henni sé
hægt að hækka og lækka í sjónvarpinu, skipta um stöð, hækka í útvarpinu og með auðveldum hætti flytja
mynd af skjá tölvunnar yfir í sjónvarpið ef það er einnig frá Sony.
Af öðrum skemmtilegum græjum í versluninni nefnir Vilhjálmur Lenovo-handlyklaborð sem
tengist tölvum og hægt er að nota
þegar tölvan er tengd við sjónvarpið. „Sony Alpha myndavélarnar
eru líka mjög spennandi og koma

með ferskan blæ inn á markað
stærri myndavéla,“ segir Vilhjálmur en Sony Alpha myndavélarnar
eru mjög notendavænar. „Það eiga
allir að geta gripið vélina, smellt af
og fengið frábæra mynd. Hún hugsar þannig svolítið fyrir ljósmyndarann,“ lýsir Vilhjálmur og bætir
við að vélin sé þannig búin að ekki
þurfi þrífót við næturmyndatöku.
Sony Center var opnað í verslun Nýherja í lok nóvember og hefur
lífgað mjög upp á vöruúrvalið. Sérstaklega er gott úrval af LED-sjónvörpum sem orðin eru mjög þunn,
allt niður í tvo cm að þykkt. Þá er
líka mikið úrval af fartölvum og
myndavélum, græjum og öðrum
heimilistækjum. „Sony er með eitt
besta merkið á markaðnum,“ segir
Vilhjálmur. Hann bendir á heimasíðuna www.netverslun.is ef fólk
óskar eftir nánari upplýsingum.

SJÓNVARP

Sigurður Nordal
nefndi tölvuna
Þegar búa þurfti til íslenskt orð yfir enska
heitið „computer“ varð orðið tölva fyrir valinu.
Í desember árið 1964 eignaðist Háskóli Íslands
fyrstu tölvu sína, IBM 1620. Orð þótti vanta
yfir gripinn og er Sigurði Nordal prófessor
eignað orðið tölva sem hann setti fram 1965.
Áður höfðu menn notast eitthvað við orðið
rafeindareiknir. Tölva er myndað eftir orðum eins
og slöngva og völva. Rétt mynd er því tölva sem
beygist svona: tölva, tölvu, tölvu, tölvu og í fleirtölu tölvur, tölvur,
tölvum, tölva.
Heimild: vísindavefur/höf. Guðrún Kvaran

AUKNING Á YOUTUBE

Ófáir tónlistarmenn hafa
komið sér á framfæri með
heimatilbúnu myndbandi
á Youtube.

Fjórir milljarðar myndbanda streyma nú
gegnum Google-vefsíðuna YouTube á hverjum
degi en þangað inn getur hver sem er hlaðið
heimatilbúnu myndbandi.
Samkvæmt frétt á reuters.com hefur orðið 25
prósenta aukning síðustu átta mánuði. Þessa
miklu aukningu má rekja til þess að að Google
hefur fært YouTube út úr heimilistölvunni og
bætt við útgáfum af síðunni sem virka í smartsímum og sjónvarpi. Samkvæmt Google er um
það bil 60 klukkustundum hlaðið inn á Youtube
á hverri mínútu í dag en voru í maí á síðasta ári
um 48 klukkustundir.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is
s. 512 5429. Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Eftirvinnslufyrirtækið Framestore á Íslandi hefur komið að gerð fjölda stórmynda síðustu ár og er misjafnt á milli mynda hversu stór verkþáttur fyrirtækisins er. Sherlock Holmes (2010) í leikstjórn Guy Ritchie er ein þeirra
kvikmynda sem fyrirtækið hefur komið nálægt. Á meðfylgjandi myndum má sjá hvernig starfsmenn Framestore skipta grænum dúki á bak við leikarann Robert Downey Jr. út í nokkrum þrepum fyrir ána Thames í London.

Skoða aðkomu að
gerð stórmynda

3

Líkur eru á að eftirvinnslufyrirtækið Framestore á Íslandi komi að gerð nokkurra
stórmynda frá Hollywood á næstu mánuðum.

H

ingað eru á leiðinni nokkur stór verkefni í tökur og
til greina kemur að við
komum að gerð einhverra þeirra,“
segir Daði Einarsson, framkvæmdastjóri Framestore á Íslandi sem á nú í viðræðum við erlend kvikmyndagerðarfyrirtæki
um eftirvinnslu á nokkrum erlendum stórmyndum sem líklegt er að
verði teknar að hluta til upp á Íslandi á næstu mánuðum.
Kvikmynd Darrens Aronofsky
um örkina hans Nóa, Tom Cruisemyndin Oblivion og The Secret Life
of Walter Mitty í leikstjórn Bens
Stiller eru allt saman myndir sem
kemur til greina að skjóta hérlendis, eins og greint hefur verið frá í
fjölmiðlum. Daði vill þó hvorki gefa
upp um hverjar þeirra sé að ræða
né hvert umfang Framestore í eftirvinnslunni kæmi til með að verða.

„Það er allt
of snemmt að
segja til um það
þar sem málið
er bara ennþá á
mjög viðkvæmu
st ig i,“ sva ra r
hann og segir
aðkomu FrameDaði Einarsson.
store að gerð
kvikmynda auk þess vera mjög
breytilega á milli verkefna. „Stundum eigum við aðeins við ramma, til
dæmis með því að þurrka burt víra
af áhættuleikara eða að við vinnum
heilu rammana frá grunni, líkt og
í Contraband, nýjustu kvikmynd
Baltasars Kormáks, þar sem við
bjuggum til heilu flutningaskipin á siglingu. Þar var samvinnan
við leikstjórann og verkefnastjóra
myndarinnar mikil og mjög góð en
þegar okkar verkþáttur í gerð mynd-

Spjaldtölva með
lausu lyklaborði
Fyrir jól kom á markað hin magnaða Asus Eeepad Transformer Prime spjaldtölva,
sem sameinar netta fartölvu og spjaldtölvu, þar sem bæði er hægt að nota hana
sem hefðbundna spjaldtölvu með snertiskjá eða nota lyklaborðið sem fylgir með,
sem virkar sem hlíf fyrir skjáinn þegar vélin er ekki í notkun.
Hönnun ASUS hefur farið gríðarlega vel af stað og þurfti ASUS að skammta vélar
fyrir áramót þar sem fyrirtækið annaði ekki eftirspurn. Græjan er aðeins 8,3 mm
á þykkt og vegur rúmlega 500 grömm. Rafhlöðuendingin er allt að 18 klukkutímar. Vélin styður nýjasta Android 4.0 Ice Cream Sandwich stýrikerfið með Adobe
Flash stuðningi og er hægt að nálgast yfir 500 þúsund forrit á Android Market.
Krafturinn í vélinni er heldur ekki af verri endanum, fjögurra kjarna NVIDIA Tegra 3
örgjörvi sem styður myndgæði í háskerpu með 1080 punkta upplausn og ræður
við þrívíddarleiki. Í vélinni er einnig innbyggð 8 milljón punkta myndavél og
skjárinn er vandaður og mjög bjartur IPS+ með sterku Corning Gorilla gleri með
rispuvörn.
Á CES-sýningunni sem nú stendur yfir sáust svo fleiri framleiðendur koma
fram með vélar byggðar á sömu hugmynd.

ar er lítill fáum við kannski bara
skrifleg fyrirmæli send að utan.“
Þar vísar Daði til höfuðstöðvanna í London, samnefnt Framestore sem er eitt stærsta fyrirtæki
á sviði eftirvinnslu kvikmynda og
auglýsinga í Evrópu. Meðal þekktra
verkefna fyrirtækisins má nefna
Tinker, Tailor, Soldier, Spy og Sherlock Holmes auk síðustu Harry
Potter-myndarinnar sem Framestore á Íslandi hefur komið að með
einum eða öðrum hætti.
Daði segir fjölbreytni og stærðargráðu verkefna vera heilmikinn
skóla fyrir starfsmenn Framestore
og sérstaklega þá íslensku. „Menn
læra af hverri mynd og nýta reynsluna í næstu verkefni. Þannig að í
þessum bransa felast mikil tækifæri, bæði reynslan og svo betri
ferilskrá sem getur opnað mönnum ýmsar dyr,“ bendir hann á.

Áin Thames í London.
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Ramminn eins og hann kemur fyrir sjónir áhorfenda.

Glæsilegt
Soundbar
heimabíókerfi með Android!
Einfalt og þægilegt. Notaðu spjaldtölvuna eða
fartölvuna með heimabíóinu á einfaldan hátt.
t(MTJMFHVSIFJNBCÓØ4PVOECBS
t*OOCZHHU¢SÈ§MBVTU8J'J
t"V§WFMUB§TUSFZNBGSÈUÚMWVNZGJSÈTKØOWBSQJ§NF§BOWFSJ§FSB§WBGSBVNWFGJOO
t*OOCZHH§VS4NBSU.FEJBTQJMBSJTWPBV§WFMUFSB§TQJMBBMMBSUFHVOEJSTLSÈB
t7JSLBSNF§ÚMMVN1$WÏMVNPHÚMMVN%-/""OESPJETOKBMMTÓNVNPHTQKBMEUÚMWVN

ht.is
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ 4t&:3"37&(*SELFOSSI 4t("3"34#3"65"HÚSAVÍK S: 464 1600
t(-&3«3(½56AKUREYRI4t4663-"/%4#3"65REYKJAVÍK S: 569 1500

4

DIGITAL KYNNINGARBLAÐ

ÞRIÐJUDAGUR 24. JANÚAR 2012

Skrítin smáforrit
Hin ýmsu smáforrit eða „apps“ fyrir smartsíma og
spjaldtölvur hafa tröllriðið öllu að undanförnu. Þessi
forrit eru misjafnlega gagnleg og sum aðeins gerð til
að skemmta notandanum og vinum hans. Hér eru
nokkur dæmi um misgagnleg smáforrit.
Pet Pic kallast smáforrit sem gerir fólki auðveldara
fyrir að ná góðum myndum af gæludýrum
sínum. Dýrin hafa ekki alltaf þá þolinmæði
sem þarf til að sitja kyrr en Pet Pic er
útbúið til að spila hljóð sem vekur áhuga
dýranna svo þau líti upp í þann mund
sem myndin er tekin. Hægt er að velja
á milli mismunandi hljóða.
LaDiDa er nokkurs konar öfugt karaókí smáforrit.
Það virkar á þann veg að notandinn syngur eða rappar
í símann. Forritið mun greina röddina og semja
tónlist til að passa við sönginn. Það mun einnig
stilla röddina þannig að söngvarinn hljómi afar
fagmannlega.
Bongo Bongo eru
sýndarbongótrommur. Þannig
breytist skjárinn á símanum í
trommu sem hljómar misjafnlega eftir því hvar í símann
er slegið. Ef bongótrommurnar eru ekki
nógu sérkennilegar er einnig hægt að velja
smáforritið Didgeridoo en það er fornt ástralskt hljóðfæri með einstaklega sérkennilegum hljómi.
Bic Concert Lighter er kveikjari í símanum. Hann
er þó ekki hægt að nota til að kveikja raunverulegan
eld. Hugmyndin var sú að tónleikagestir gætu
kveikt á slíkum sýndarkveikjara í stað raunverulegs til að sýna velþóknun sína á frammistöðu
hljómsveitarinnar. Líklega eru tónleikahaldarar mjög
glaðir yfir þessu smáforriti enda mun minni eldhætta
af þúsundum síma en þúsundum logandi kveikjara.
Hægt er að velja milli nokkurra tegunda kveikjara. Þá
hreyfist loginn með símanum.
Easy Metal Detector Lite er smáforrit sem hægt er að nota
til að leita eftir málmum. Erfitt er að gera sér í hugarlund
hvenær þessi eiginleiki kæmi að góðum nótum, nema ef
væri til að leita eftir klinki í sófanum.
My Magic 8 Ball kallast smáforrit sem segir fólki
til um framtíðina. Kúlur í líki snókerkúlu númer átta
hafa lengi verið vinsælar sem
forspártæki en þá er kúlan
spurð spurningar, hrist og
þá kemur upp svar af einhverju tagi. Nú er sumsé hægt
að hlaða slíkri kúlu niður í símann, spyrja
símann spurningar, hrista hann og fá
upplýsandi svar um hæl.

ÞRÁÐLAUSIR HÁTALARAR
Mikil þróun hefur orðið undanfarið ár í þráðlausum
lausnum í síma- og tölvuheiminum og hafa framleiðendur lagt sig mikið fram um að fækka
snúrunum.
Logitech býður upp á flotta lausn til
að nota uppáhaldshátalarana með
hvaða blátannartæki sem er, hvort
sem um er að ræða snjallsíma, spjaldtölvu eða önnur tæki með Bluetooth,
en það er algengur búnaður í flestum
tækjum í dag.
Logitech Bluetooth Wireless sendir tónlist
þráðlaust með blátönn úr tækinu yfir í hátalarana
eða hljómtækin. Um er að ræða mjög nett tæki með RCA
og 3,5mm jack-tengi til að tengja beint í hátalara með RCA eða
inn á aukarás í hljómtækjunum. Með því er hægt að vera hvar sem er á
heimilinu og hlusta á tónlist eða útvarpsstöðvar í betri hljómgæðum en úr
sjálfum tækjunum.
Tækið er mjög einfalt í uppsetningu og kemur með sérstökum hugbúnaði
frá Logitech. Tækið fæst í Tölvulistanum á aðeins 7.990 krónur.

„Þegar ég var að læra tölvunarfræðina í HR á sínum tíma voru fimm stelpur í bekknum en tuttugu strákar,” segir Berglind Káradóttir,
MYND/PJETUR
kennari í Margmiðlunarskólanum. Nú eru til helminga stelpur og strákar á fyrsta ári í Margmiðlunarskólanum.

Margmiðlun er ekki
bara fyrir nörda
Konur hafa gert innrás í Margmiðlunarskólann og eru fyrsta árs nemar nú til helminga
stelpur og strákar. Sú var ekki raunin þegar Berglind Káradóttir, eini kvenkennari
skólans, var í námi.

V

ið erum alltaf með beina
tengingu við markaðinn
því þannig getum þróað
námið í samræmi við breyttar
þarfir í hverjum geira,“ segir Berglind Káradóttir, kennari við Margmiðlunarskólann. Skólinn er rekinn undir hatti Tækniskólans og
meðal samstarfsaðila eru Caoz og
CCP Games. „Í fyrra byrjuðum við
til dæmis að helga heila önn tölvuleikjum því eftirspurnin hefur aukist svo gríðarlega á því sviði,“ segir
hún.
Berglind kennir margmiðlunarforritun en hún er tölvunarfræðingur að mennt og með meistaragráðu í Interactive Multimedia

frá University of Westminster. Það
vekur athygli að hún er eina konan
sem kennir við skólann og vekur
spurningar um það hvort margmiðlunin sé ennþá fyrst og fremst
karlafag. „Það var þannig, en það
hefur orðið mikil breyting á því,“
segir Berglind. „Þegar ég var að læra
tölvunarfræðina í HR á sínum tíma
voru fimm stelpur í bekknum en
tuttugu strákar. Á fyrsta ári í Margmiðlunarskólanum núna eru stelpurnar um það bil jafnmargar og
strákarnir. Það hefur orðið aukning á umsóknum frá stelpum síðustu árin, einkum eftir að ég fór að
kenna hérna, enda var ég fyrsti og
er eini kvenkennarinn við skólann.“

Hverju þakkarðu þessa auknu
ásókn kvenna í fagið? „Ég held það
hafi síast inn að þetta sé ekki bara
fyrir nörda,“ segir Berglind og hlær.
„Áður sá fólk fyrir sér einhvern
karlmann lokaðan inni á skrifstofu með storknað kaffi í bolla á
kafi í tölvunni án mannlegra samskipta þegar talað var um tölvugeirann. Nú er þetta orðið miklu fjölbreyttara og skemmtilegra, tölvuleikir, eftirvinnsla við kvikmyndir
og fleira sem gerir þetta eftirsóknarvert í augum stelpna.
Auk þess sjá þær í dag fullt af
flottum konum í þessum bransa
sem vita greinilega alveg hvað þær
- fsb
eru að gera.“

Rafvæða bókmenntaarfinn
„Við Íslendingar höfum ekki alltaf passað nógu vel
upp á höfundana okkar, þannig að verk margra þeirra
eru ófáanleg í bókabúðum,” segir Ingólfur Kristjánsson, ritstjóri og annar eigandi vefsíðunnar Lestu.is
sem býður upp á klassískar bókmenntir í formi rafbóka.
„Við settum okkur það markmið að setja inn sem
allra mest af sígildum bókum sem komnar eru úr höfundarrétti og setja þær í skemmtilegan og glæsilegan
búning sem höfðar til fólks,“ segir Ingólfur. Nú þegar
er að finna þrjátíu titla á Lestu.is og verða þeir orðnir
um hundrað í árslok samkvæmt núverandi birtingaráætlun. Meðlimir Lestu.is fá einnig aðgang að umfjöllun um höfunda, bókmenntatímariti Lestu.is, leshringjum og örnámskeiðum um valdar bækur og höfunda. Einnig er hægt að kaupa hverja bók fyrir sig án
þess að gerast áskrifandi.
Hinn eigandi vefsíðunnar er Jökull Sigurðsson, sem sér um hina tæknilegu útfærslu. „Útgáfan hentar fyrir alla rafbókalesara og lesbretti,“ segir hann. „Við bjóðum upp á tvö
formöt sem hægt er að hlaða niður: ePub-format, sem er alþjóðlegi staðallinn hjá öllum nema
Amazon, og svo mobi-format fyrir Kindle. Svo
er líka hægt að fá bækurnar sem flettibækur sem fólk getur lesið af hvaða tölvu eða
snjallsíma sem er. Við munum kannski
sjá okkur fært að bjóða upp á alla þá valmöguleika sem ólík tæki kalla eftir með
Ingólfur Kristjánsson og Jökull Sigurðsson ,
eigendur Lestu.is, stefna að því að til verði heilt
samfélag áhugamanna um bókmenntir í kringum
MYND: GVA
vefinn.

tíð og tíma, en nú fyrst um sinn ákváðum við að bjóða
upp á hvern texta í þessum þremur útfærslum.“
Auk Lestu.is reka þeir félagar í samstarfi við félaga
sinn vefinn Hlusta.is þar sem fólk getur orðið sér úti
um hljóðbækur til að hlusta á. Ingólfur segir markmiðið vera að með tímanum verði til heilt samfélag í
kringum vefina tvo og leshringirnir séu upphafið að
því. „Okkar markmið með þessu er að setja öll þessi
stórbrotnu listaverk og bókmenntaperlur sem við Íslendingar eigum á einn stað og gera þau aðgengileg
fyrir alla,“ segir hann.
Á Lestu.is er að finna skáldsögur, smásögur, barnasögur, ljóð, greinar og margt fleira, auk þess sem æviágrip hvers höfundar er
að finna á vefsíðunni. Í framhaldinu er svo meiningin að standa
fyrir kynningum á einstökum
höf undum og
völdum verkum
þeirra.
- fsb
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Nú missir þú
ekki af neinu!
Stöð 2 Netfrelsi er skemmtileg nýjung fyrir áskrifendur Stöðvar 2.
Njóttu þess að horfa á eftirlætisþættina þína og fjölbreytta
afþreyingu í tölvunni, farsímanum eða spjaldtölvunni
- þegar þér hentar.
Smelltu þér núna inn á stod2.is og horfðu á uppáhaldsþátinn þinn með Stöð 2 netfrelsi
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

Krassandi
tilboð
Kjarakaup og lækkað verð
koma sér vel þegar halda þarf
um budduna. Vefsíður sem
bjóða tilboð með fyrirvara um
lágmarksfjölda kaupenda njóta mikilla vinsælda.

V

efsíður þar sem í boði eru
ýmiss konar krassandi tilboð hafa rutt sér til rúms
undanfarin ár. Fyrirtæki og þjónustuaðilar af öllum stærðum og
gerðum auglýsa á síðunum með
allt að 90 prósenta afslætti, ef næg
þátttaka næst.
Meðal þess sem hægt er að
kaupa á spottprís á þessum síðum
er matur, snyrtivörur, dekur, fatnaður, miðar á tónleika, í leikhús,
gisting og flugmiðar svo eitthvað
sé nefnt.

Nudd er hægt að kaupa með talsverðum
afslætti gegnum tilboðssíðuna winwin.is.

kaupandinn tilkynningu um að
kaupin hafi gengið í gegn og getur
þá prentað út inneignarbréf til að
leysa út hjá viðkomandi fyrirtæki.
Oft gilda tilboðin í 6 til 12 mánuði eftir kaupin og kemur það þá
fram á inneignarbréfinu.

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

Smartsími sem lækningatól?
Kóreskir vísindamenn telja að í framtíðinni geti smartsímar með snertiskjáum nýst í læknisfræðilegum tilgangi.
Hópur vísindamanna við KAIST-vísindastofnunina í Kóreu birti
á dögunum grein í þýska vísindaritinu Angewandte Chemie. Þar var
greint frá því að hægt væri að nota
snertiskjáatæknina til að greina lífsameindir líkt og gert er í læknisfræðilegum rannsóknum.
Hugmyndin kviknaði út frá þeirri
staðreynd að virkni snertiskjáa byggist á því að bera kennsl á rafvirkni
frá snertingu fingurs. Þannig gerðu
vísindamennirnir ráð fyrir að einnFramtíðardraumar um að nýta síma til að greina sjúkdóma er ekki eins langt undan
ig væri hægt að bera kennsl á sérstök og menn gætu haldið.
prótín og DNA-kjarnsýrur.
Í rannsókninni kom í ljós að snertiskjáirnir gátu borið kennsl á kjarnsýrusameindir sem settar voru á þá.
Vísindamennirnir kóresku vinna nú að því að þróa filmu úr hvarfgjörnum efnum sem getur greint sérstök
lífefnafræðileg efni og vona með því að geta stigið fyrsta skrefið í átt að því að nýta snertiskjái og síma til að
greina til að mynda krabbamein. Þeir taka þó fram að enn sé afar langt í land, en hugmyndin er heillandi.

1

Dæmi um tilboðssíður:

Hægt er að gera góð kaup á
tilboðssíðum í sófanum heima.

Þannig virka kaupin á
síðunum:
Ef kaupanda líst vel á
eitthvert tilboðanna,
smellir hann á það og
„kaupir“ það, með fyrirvara um að lágmarks
fjöldi kaupi tilboðið.
Salan gengur ekki í
gegn fyrr en sá fjöldi
næst.
Kaupandinn
getur síðan deilt tilboðinu á Facebook
eða á Twitter til að
auka líkurnar á að
tilboðið verði virkt.
Þegar nægur
fjöldi hefur keypt
á tilboðinu fær

■ www.groupon.com, amerísk
síða sem fór í loftið haustið 2008.
Tilboðin á groupon eru með
50 til 90 prósenta afslætti og
standa fólki til boða í 45 löndum um allan heim.
■ www.hopkaup.is er íslensk síða.
Meðal síðustu tilboða þar voru
bílaþvottur, ostborgari og kaffibolli.
■ www.dilar.is, íslensk síða sem
keyrð er af Hópkaup. Meðal vinsælustu tilboða þar eru ljósakort
og pitsur.
■ www.gaesin.is er íslensk síða.
Meðal síðustu tilboða þar voru
hreinsun á jakkafötum og kort
í líkamsrækt.
■ www.winwin.is, íslensk síða.
Meðal síðustu tilboða þar
voru inneign í barnafataverslun, f lug og
gisting í New York og
nudd.

I AM THE NIKON 1

ÉG ER NÝJA HÁÞRÓAÐA MYNDAVÉLIN MEÐ SKIPTILINSUM.
Hægt er að næla sér í ódýra
ferð til útlanda á tilboðssíðum.

SÖLUAÐILAR: BECO, FÓTÓVAL, HEIMILISTÆKI, SJÓNVARPSMIÐSTÖÐIN.
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DIGITAL KYNNINGARBLAÐ

Digital draumar

Ofurþunn
og öflug

Hver er nýjasta digital-græjan sem keypt var og hvað dreymir fólk um
að eignast úr digital-landi? Þrír valinkunnir landsmenn upplýsa sín
digital-mál.

Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP:
„Ég fékk mér iMac-tölvu fyrir jólin, eftir að
hafa frestað því í tuttugu ár. Þótt græjan sé
ekki ný af nálinni var bæði stórt og persónulegt skref fyrir mig að skipta um lið og fara úr
PC yfir í Makka. Ég var kominn með PC-kunnáttuna í vöðvaminnið og kunni þar allt upp
á hár, en þarf nú að læra nýja hluti og finna
út úr ýmsu, sem er skemmtileg nýbreytni.
Þessi kaup eru án efa byrjun á ákveðnu
trendi og kalla tvímælalaust á meira, sem er
verulega sniðugt hjá Apple. Ætli ég endi ekki
með iPhone5 úr því ég er loks kominn með
Makka?“

Rósa Birgitta Ísfeld, söngkona og
plötusnúður:
„Ég er lítið í nýjustu græjum og enn bara með
skífusíma, en væri ansi flott og tæknileg ef
ég fjárfesti í Rane Serato-mixer. Þá gæti ég
tengt SL-plötuspilarana mína við mixerinn
og losnað við að bera tvo kassa af plötum,
en þess í stað tekið með mér tölvu, tösku og
plötuspilara, sem væri mjög huggulegt. Þá
langar mig einnig í TC Electronic-hljóðbox til
að leika með rödd mína, en síðasta græjan
sem ég fékk mér var einmitt Boss VE20-hljóðbox.“

Ultrabook er eins og fartölva sem hefur farið
í megrun og keppast framleiðendur nú um
að koma fram með slíkar vélar. Asus Zenbook er
sú nýjasta í þessum flokki.

N

ýjasta orðið í fartölvuheiminum er Ultrabook. Á íslensku kallast slíkar vélar fisvélar,
þar sem megináhersla er lögð á að hafa þær
sem þynnstar og léttastar. Besta leiðin til að ímynda
sér Ultrabook er að hugsa um MacBook Air sem er
ekki framleidd af Apple eða venjulega fartölvu sem
farið hefur í megrun. Sem sagt ofurþunnar og mjög
öflugar 11-13“ fartölvur og keppast nú allir framleiðendur við að koma á markað með svona vélar, og eftir
að ASUS markaðssetti sína fyrstu vél UX21 í haust, þá
hafa fleiri framleiðendur bæst í hópinn.
Asus Zenbook er sú nýjasta í þessum flokki véla og kemur með SATA3
SSD-diski sem tryggir bæði mun
meiri hraða og gerir framleiðandanum kleift að hafa vélarnar jafn örþunnar og raun ber vitni. Zenbook er aðeins 3
millimetrar þar sem hún er þynnst og aðeins
1,1 kg á þyngd. Þær koma jafnframt með nýjustu
gerð af annarrar kynslóðar Intel Core örgjörvunum vinsælu, i5 eða i7. Þrátt fyrir smæðina er rafhlöðuendingin allt að sjö tímar.

Það stefnir í mikla samkeppni milli framleiðenda
í fisvélum, þar sem þær njóta strax mikilla vinsælda.
Toshiba hefur nýverið sett á markað heimsins léttustu 13“ vél Portégé Z830 og á CES-raftækjasýningunni sem nú stendur yfir í Las Vegas sýndi Acer nýjustu Aspire S5 vélina og stefnir að því að koma í haust
með fyrstu fisvélina með Windows 8.

ÁTTA VÉLAR Í EEINNI

Hörður Ágústsson, eigandi Maclands:
„Nýjasta digital-græjan mín er Apple TV
sem er engin smáræðis snilld og í raun besti
sjónvarpsafþreyingarhlutur í sögunni, hingað
til. Þetta er hrikalega flott, fjölhæf og nett
græja sem meira að segja konur samþykkja
sem viðhengi við sjónvarpstækið. Með henni
getur maður leigt sér bíómyndir og sjónvarpsefni frá Apple og ef maður á iPhone eða
iPad er hægt að setja eigið efni og bíómyndir
af dvd-diskum yfir á tölvutækt form. Apple
TV er klárlega digital-græjan sem menn eru
spenntastir fyrir nú og virkar frábærlega með
öllu frá Apple.“

Bandaríski ofurtölvuframleiðandinn
ofurtölv
SuperMicro var að
setja á markað Sup
Supermicro MicroCloud SuperServer lausnina,
sem hentar vel í allar netþjónustur, gagnageymslur og
sýndarumhve
sýndarumhverfi. Um er að ræða 8 modular server
einingar í nettum 23“ djúpum kassa. Án allra kapla og
hver eining
ein vinnur sjálfstætt. Einingarnar eru með
kröftugum
kröftugu Intel Xeon E3-1200 örgjörvum.
Þeir sem vilja líta á gripinn ættu að skella sér á
CeBIT-sýninguna
í Hannover í Mars þar sem
CeBIT
SuperMicro
mun sýna græjuna!
Su

Konum fækkar í tölvunarfræði

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
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Fréttir, fróðleikur
og frábær tónlist
alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00

Kvenkyns nemendum sem lögðu stund á tölvunarfræði í háskólum á Íslandi fækkaði stöðugt frá árinu 2000 til 2010. Árið 2001 voru þeir 30 prósent
af heildarfjölda nemenda í greininni en árið 2010 aðeins 12,5 prósent. Í einstökum árgöngum fór hlutfall kvenna allt niður í 5%. Til samanburðar var 51%
nemenda í viðskiptafræði kvenkyns á árinu 2010 og ríflega 62% af heildarfjölda nemenda á háskólastigi.
Vandamálið einskorðast ekki við Ísland. Samkvæmt nýlegri rannsókn sem
var unnin fyrir European Schoolnet eru innan við 20% tölvunarfræðinga á
Evrópusambandssvæðinu konur. Þó er talið að um 300.000 tæknimenntaða
einstaklinga hafi vantað á því svæði árið 2010.
heimild: sky.is

Þráinn á tökkunum og
Gissur með fréttirnar

Þessar stúlkur virðist ekki skorta
áhugann. Vonandi endist hann.

MYND GVA

Nýi besti
vinur þinn?
Öﬂug Lenovo spjaldtölva sem fylgir þér
hvert sem er.
3G, þráðlaust net, Bluetooth og GPS
G
10,1" skjár 1280x800
10,1
Android 3,1
síður
Gorilla Glass skjár, rispast síðu
ur
Tvær myndavélar
9 klst. rafhlaða
Penni sem yﬁrfærir texta á tölvutækt form
Dulritun upplýsinga fyrir ttölvupóst og gögn

32 GB

Aðeins
A
ðeins

Nýherji hf.

Brandenburg

99.900 kr.
kr

Sími 569 7700
77

64 GB

Aðeins
A
ðeins

www.netverslun.is

109.900 kkr.r.

T
T
Ý
N

M
U
N
A
T
S
I
L
U
V
Í TÖL
VERÐ FRÁ:

199.990

23”

36.990
Philips 237E3QSU

NÝJI IPS SKJÁRINN

,366NM¼LUIU¼3KLOLSVQRWDVWYLËK¼ÙUÎDËDVNM¼WÁNQLVHPVNLODUPHLULOLWDGØSW
HLQVWDNULVNHUSXRJKDOGDIXOOXPP\QGJÁËXPIU¼PXQYÈËDUDVMÎQDUKRUQLHQ
hefðbundnir skjáir. Vinsælir skjáir fyrir myndvinnslu og aðra krefjandi grafíska
vinnu þar sem gerðar eru kröfur um rétta liti og birtujafnvægi.

Asus UX21E-DH52

Asus Zenbook er glæsilega hönnuð fartölva með hringburstaðri stálumgjörð.
Örþunn og létt, aðeins 3mm þar sem hún er þynnst og vegur aðeins frá 1.1 kg.
qHËDqVNM¼LU.HPXUPHËÑƯXJXVWXJHUËXPDIN\QVOÎËDULHËD
i7 Intel Core örgjörvum. Mjög hraðvirk með SATA3 SSD diski. Allt að 7 tíma
rafhlöðuending. Sérhönnuð Zenbook fartölvutaska fylgir.

34.990
WD TV HD Live

ÞRÁÐLAUS
MARGMIÐLUNARSPILARI

7HQJGXWÑOYXQDRJVMÎQYDUSLËVDPDQÙU¼ËODXVWRJVSLODËXQØMXVWXNYLNP\QGLUQDU
VMÎQYDUSVÙÁWWLQDWÎQOLVWLQDHËDOMÎVP\QGLUQDUÈK¼VNHUSXEHLQWDIKHLPDQHWLQX$ËJHQJLOHJW
RJQRWHQGDYÁQWYLËPÎWÙDUVHPKÁJWHUDËIDUDPD¼)DFHERRN<RX7XEH)OLFNURJƯHLUL
YLQVÁOQHWVYÁËL)\ULUIHUËDOÈWLOOPDUJPLËOXQDUVSLODULPHËJÎËXPWHQJLPÑJXOHLNXPRJ
IMDUVWØULQJX6SLODUDOODUKHOVWXVNU¼UÈK¼VNHUSX+ÁJWDËVWUH\PDÕUƯDNNDUD

FLOTTARI, LÉTTARI
OG KRAFTMEIRI

17.990
Epson SX440W

iPRINT ÚR SNJALLSÍMUM
OG SPJALDTÖLVUM

Prentaðu þráðlaust beint úr símanum eða spjaldtölvunni
PHËL3ULQWDSSLQX¹U¼ËODXVSUHQWDULOMÎVULWXQDUYÄORJ
VNDQQLVHPWHQJLVWWÑOYXPKHLPLOLVLQV\ƭU:L)LQHWRJ
ÙYÈSUHQWDUDVQÕUXUÎÙDUIDU/&'VNM¼URJVQHUWLVWMÎUQERUË
PHËÙÁJLOHJXQRWHQGDYLËPÎWL

STÆRSTA TÖLVUVE
RS

LUN LANDSINS
OPNUNARTÍMI:

Virka daga 9-18
Laugardaga 11-16
REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
MIÐVANGI 2-4
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS
AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750
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Hjartahnoðið er mikilvægast

ÚTSALA!

Felix Valsson, formaður Endurlífgunarráðs Íslands, kynnti helstu nýjungar í endurlífgun á hádegisfundi á Læknadögum. Áhersla er lögð á
hjartahnoð. Sjálfvirk hjartastuðtæki verði sem aðgengilegust og verið er að athuga að skrá staðsetningu þeirra á kortavef ja.is.
„Helsta breytingin frá fyrri
leiðbeiningum er sú að gífurleg áhersla er lögð á mikilvægi
hjartahnoðs en minni á að blása
í fólk,“ segir Felix Valsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir og
formaður Endurlífgunarráðs
Íslands, sem kynnti helstu nýjungar í endurlífgun á Læknadögum í síðustu viku. Leiðbeiningar um endurlífgun eru í sífelldri
endurskoðun og á fimm ára fresti
gefur Alheimssamband endurlífgunarfélaga út nýjar leiðbeiningar út frá niðurstöðum rannsókna á viðfangsefninu. Nú síðast
voru nýjar leiðbeiningar gefnar
út í lok árs 2010.
„Til að greina hjartastopp
þarftu aðeins að sjá að sjúklingur sé meðvitundarlaus (svarar
ekki kalli eða áreiti) og að hann
andi ekki eða andi óeðlilega. Þá
er fyrsta skref að hringja á Neyðarlínuna 112 og gefa greinargóð
svör um staðsetningu og ástand
og byrja síðan strax að hnoða,“
útskýrir Felix en mikil áhersla
er lögð á að ekki sé hægt að gera
neitt rangt í hjartahnoði. „Betra
er að reyna en að reyna ekki, þá
skiptir ekki máli hvort þú brýtur rifbein eða bringubein,“ segir
Felix og ítrekar að leikmenn
þurfi ekki að hugsa um öndunina
á þessu stigi. „Með hjartahnoði er
verið að dæla blóði til heilans og í
því er súrefni,“ segir hann. Hnoðið á að vera djúpt, um fimm til sex
sentimetrar og hnoða um hundrað sinnum á mínútu. „Á vefnum
er að finna skemmtilegt myndband af leikaranum Vinnie Jones

þar sem hann hnoðar mann í takt
við lagið Staying Alive,“ bendir
hann á.
Aðrar breytingar í hinum nýju
leiðbeiningum er að áhersla er
lögð á að gera hjartastuðtæki
aðgengileg og sýnileg. „Við erum
nú að hefja samstarf við ja.is þar
sem ætlunin er að skrásetja öll
hjartastuðtæki þannig að hægt sé
að finna þau með kortavef ja.is. Í
framtíðinni gæti þannig 112 veitt
þeim sem hringir inn upplýsingar um hvar næsta hjartastuðtæki
er að finna ef langt er í að hjálp
berist. Felix bendir einnig á að
notkun sjálfvirkra rafstuðstækja
sé afar einföld og að tækið gefi
raddstýrðar leiðbeiningar um
hvað eigi að gera og leggur mikla
áherslu á að eins og með hnoðið
sé ekki nein hætta á að fólk valdi
skaða með að nota rafstuðstækin.
Einnig er lögð áhersla á rétta
eftirmeðferð á sjúkrahúsi sem
snýst um að kæla meðvitundarlausa sjúklinga. „Þar stöndum
við mjög framarlega því strax
árið 2002 byrjuðum við að kæla
sjúklinga sem lent höfðu í hjartastoppi, og vorum þannig með
þeim fyrstu sem beittu þessari
aðferð,“ segir Felix og bendir á
aðra nýjung. „Við höfum verið að
prófa hjartahnoðtæki á spítalanum og í sjúkrabílum í Reykjavík
og á Akureyri. Slík tæki sjá um
hnoðið vélvirkt annaðhvort með
stimpli eða með bandi sem kreistir allt brjóstholið.“
Þar sem leiðbeiningar um endurlífgun eru í stöðugri þróun segir
Felix nauðsynlegt fyrir fólk sem

FRÉTTIR

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

LÍFIÐ

SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!
„Sjálfvirk rafstuðtæki er hægt að kaupa
af félagasamtökum eða hópum og
kosta allt niður í 250 þúsund krónur,“
segir Felix Valsson, svæfingalæknir og
formaður endurlífgunarráðs.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sótt hefur skyndihjálparnámskeið
að uppfæra þekkingu sína reglulega. „Þá er mikilvægt að sem
flestir fari á slík námskeið,“ segir
hann og bendir bæði á Rauða
krossinn og vefsíðuna www.endurlifgun.is þar sem hægt er að nálgast fjölmargar upplýsingar.

ÚTSÖLULOK
ϲϬͳϳϬй&^>ddhZ
&&dE/K'^<MD

solveig@frettabladid.is

01& /

Léttleikandi golfferð til Spánar ásamt
þátttöku í Costablanca Open golfmótinu,
ærlegri skemmtun og tónleikum með
Stebba & Eyfa.

Vertu vinur okkar
á Facebook

Vikuferð 11.04.–18.04. 2012. Fimm golfdagar ásamt mat og kvöldskemmtun.
Lokakvöld með veglegri verðlaunaafhendingu og stórtónleikum með
fyrirliðunum Stebba Hilmars og Eyfa.
Stebbi & Eyfi verða fararstjórar ferðarinnar og um leið fyrirliðar sinna liða
í Icelandic Open golfmótinu. Hópnum verður skipt upp í tvö lið sem keppa
innbyrðis alla daganna. Einnig verður keppt í parakeppni (Betri Bolti)þar
sem samanlagt skor alla daganna með tilliti til forgjafar ræður úrslitum.
Icelandic Open er 4ra daga mót og spilaðar 72 holur á eftirfarandi
völlum:

Spilaðir 2 hringir

Spilaður 1 hringur

Beutelsbacher eplaedikið
inniheldur hið mikilvæga móðuredik
sem hefur að geyma fjölda góðgerla
sem bæði styður við og eﬂir meltingarﬂóruna. Það er jafnframt ósíað og
óunnið og því öﬂugt til heilsueﬂingar.

Spilaður 1 hringur

Fyrsta daginn verður þó sjálfsætt upphitunarmót á Campoamor
með „Texas Scramble“ fyrirkomulagi svona rétt til að koma golfurum
á bragðið eftir lítið golf um veturinn.
Mótsstjóri verður Þórður Ingason alþj. golfdómari.

Uppskrift að hollum drykk:
1-2 msk af Eplaediki blandað
í volgt vatn eða eplasafa með
1 tsk af hunangi hrært út í.

Verð frá aðeins kr. 179.900,- og innifalið:
Flug með Icelandair og flugvallarskattar
Gisting m.v. 4 í hótelíbúð á Playa Marina strandhverfinu Cabo Roig
Allt golf í 5 daga
Allur matur og skemmtun 4 kvöld
Flugvallarakstur og akstur til og frá golfvöllum
Íslensk fararstjórn
30 min kennsla hjá Ívari Haukssyni og fyrirlestur
Lokahóf og stórtónleikar með Stebba & Eyfa

ÏkVg=Vj`hhdcE<6\da[`ZccVg^{He{c^b¨i^g{
hk¨Â^Âd\bjcW_ÂVjee{`Zcchajd\aZ^Âh\cW¨Â^
[ng^gWng_ZcYjgd\aZc\gV`dbcV#ÏkVgbjcZ^cc^\]VaYV
{]j\VkZgÂVc[ng^gaZhijgjbaZ^`h`^ejaV\{\da[kZaa^cjb#

Verð án gistingar
kr. 164.900,-

Takmarkað

Inniheldur
engar erfðabreyttar
afurðir, kemísk
rotvarnar-, litareða sætuefni.

Kynntu þér kosti Beutelsbacher
eplaediksins í næstu verslun

ð

sætaframbo

Frekari upplýsingar um ferðatilhögun á www.costablanca.is.
Fyrirspurnir eða pantanir á bjarni@costablanca.is eða í 6621447
Demeter vottunin er ein
strangasta lífræna vottun sem
um getur og tryggir gæði og
hreinleika vörunnar

Fæst í öllum helstu
matvöruverslunum
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Jeppar

BÍLAR &
FARATÆKI

Porsche Cayenne Árgerð 4/2007, ekinn
93þ.km, umboðsbíll. Flottur bíll sem
er á staðnum! Frábært verð aðeins
5.990.000kr. Raðnúmer 152459. Sjá á
www.stora.is
TOYOTA HIACE 4WD DISEL TURBO
LANGUR. Árgerð 2006, ekinn aðeins
81.þ km,5 gírar. Verð 2.490.000.
Rnr.124557..S:562-1717. Sjá fleiri
myndir á www.bilalif.is

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

VW Jetta Trendline 18” álfelgur og 16”
stálf. Árgerð 2006, Blár,Gullfallegur bíll
í toppstandi, ekinn 99 þ.km, 5 gíra. Verð
1.800þ Athuga skipti. Rnr.146922. Gsm
eftir lokun 663-2430

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Til sölu Toyota Hilux Double Cab árg.
‘07, diesel, ek. 78 þús. Beinsk., 3ja lítra.
33” breyttur. M. profile beisli. Ásett v.
3.690þús, skoða skipti á ódýrari. S.
897 6661.
50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri
bifreiðagjöld með metan breytingu.
Engin útborgun. Breytingin greiðist að
fullu með sparnaði og þú færð hundruð
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá
helstu bílaframleiðendum. Hundruð
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is S.5522000.

TILBOÐ 1.990.000.-

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

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

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

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX 50TH
ANEVERSERY 8 MANNA 07/2001, ekinn
239 Þ.km, dísel, 5 gíra, 38” breyttur,
virkilega gott eintak. Sjá raðnr. 118248
í söluskránni okkar www.hofdahollin.
is - Jeppinn er í salnum!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

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

Til sölu

Nýja

Vörubílar
PORSCHE 911 Carrera 4. Árg. 1999, ek.
100 Þ.KM, sjálfsk, 4x4, Stórglæsilegur
umboðsbíll með öllum aukahlutum,
var sérpantaður nýr, Verð 5.390.000.
Rnr.116921. Er á staðnum.

TOYOTA Land Cruiser 200 VX DÍSEL
35”. Árg1/2008, ek 28 Þ.KM, sjálfsk,
Með öllum aukahlutum, DVD,
Bakkmyndavél ofl, Stórglæsilegur bíll,
Ótrúlegt verð 12.000þ.kr Staðgreitt,
Rnr.192153. Er í salnum hjá okkur,

Syningarbíll hjá Toyota ! Toyota Landcr
200 VX DIESEL nyskr 09/2009 fór á
götuna 09/2010 ek 30 þ.km 7 manna
vel um genginn og flottur jeppi verð
13.9 mil

Hjólbarðar

Sendibílar

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

DODGE DURANGO LTD 5.7 HEMI.
Árgerð 2004, ekinn aðeins 69.þ km,7
manna. Verð áður 2.480.000.- Tilboð
1.990.000.- Rnr.124902..S:562-1717.
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Vantar báta og skip á söluskrá okkar.
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður,
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Vörubíla og
vinnuvéladekk

Toyota Land Cruser 100. Árg.’98. Ek
368 þús. Ólíumiðstöð , sumardekk
á flegum. Tengdamömmubox +
skíðabogar. V. 1990þús stgr. Topp bíll.
Uppl í s. 892 5982

500-999 þús.

Eigum
á
lager
315/80R22,5
vörubíladekk á góðu verði Höfum
einnig gott úrval af vinnuvéladekkjum
O.K. Varahlutir ehf sími 696-1050okspares@simnet.is

Varahlutir

Reiðhjól

Bílar til sölu
VW Golf 1,4 ágr. ‘96, ek. 127þús. 5gíra,
5 dyra, ekkert ryð, sparneytin. Verð
230þús Uppl. s. 615 1815

Frábær ferðajeppi !!!

Jeep grand cherokee limited 4.7 V8,
ekinn 158þús km, 4x4, hátt og lágt drif,
cruise control, topplúga, leður, hiti í
sætum, rafmagn í öllu, ný heilsársdekk,
lýtur mjög vel út og í góðu ástandi,
Tilboðsverð aðeins 890þús, s: 6599696.

Veturinn er kominn!

Ljós, nagladekk og allt hitt. KRÍA
HJÓL, reiðhjóla verslun og verkstæði
Hólmaslóð 2, s.5349164

Frábær í snjónum !!! 4x4

Vélsleðar

Subaru Legacy station 2.0 árg. ‘00,
ekinn aðeins 163þús. km, skoðaður,
4x4, bensín, sjálfskiptur, dráttarkrókur,
rafmagn í rúðum og speglum, CD,
samlæsingar, frábær bíll til að ferðast á,
ásett verð 750þús, Tilboðsverð aðeins
590þús. stgr., uppl. i s: 659-9696.

1-2 milljónir
Chevrolet Lacetti árgerð 2007 fæst gegn
yfirtöku á láni með 29 þúsund króna
mánaðargreiðslu. Ekinn eingöngu
25.000 km. Grár að lit gott eintak og
frábær kaup. Uppýsingar gefur Ingibjörg
í síma 868-0562

Japanskar vélar
Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is
Skidoo 800 MXZ Renegade. Árgerð
2005. Ekinn 3500 km. Mjög vel með
farinn og ný yfirfarinn Staðgreiðsluverð
690. þús. kr. Upplýsingar í síma 6923144.

Bátar

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97, Ford
250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02.
Benz 230 ‘97. Kaupi bíla til niðurrifs.
sími 661 5270.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666
Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, Renult,
Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land Rover og
fl. Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar.
Ísetningar á varahlutum. Eldshöfða 6,
110 RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

Bílar óskast
Bíll óskast
á 25-250þús.

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

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

!!! 0-250þús staðgreitt !!!

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

Óska eftir bíl á 0-300 þús
staðgreitt!

Óska eftir bíl fyrir allt að 300 þús.
staðgreitt!! fólksbíl smábíll eða jeppi
allt kemur til greina! Má vera bilaður
tjónaður óskoðaður eða bara orðin
sjúskaður! Uppl. s. 691 9374.

Bílapartasala

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

Smíðum álhurðar í báta stórar sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Varahlutir í MMC Carisma ‘98, Kia Rio
‘01, primera ‘98. Baleno Wagon ‘97.
MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia ‘99,
Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord ‘98.
Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97 &
‘99. Legacy ‘98. Almera ‘98. Carina ‘97,
Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97
og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. S.
896 8568.
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Spásími 908 6060

Viðgerðir
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

Veitingastaðir

Spámiðlun, tarot, andleg leiðsögn,
fyrirbænir, draumar og trúnaður. Opið
frá 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/
euro.

Önnur þjónusta

Þorrastemming í
Esjuhlíðum!

Kaupi gull !

Faglærðir Píparar

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

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.

bætt við sig
viðhaldi og
vinnubrögð.
5315 og 699

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Hreingerningar

B ó k h a l d - á r s r e i k n i n ga r- f ra m t ö l VSKuppgjör-launauppgjör-stofnun
félaga-erfðarfjárskýrslur o.fl. S 517-3977
www.fob.is fob@fob.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Búslóðaflutningar

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

Þjónusta

ÚTSALA, ÚTSALA !! 30-70% AFSLÁTTUR
!! Verslunin Emilía Bláu húsin Faxafeni
s: 588-9925 emilia.is

Pípulagnir

Bókhald

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

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.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Pípulagnir

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

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

TANTRA NUDD

Komdu með hópinn þinn
í Esjustofu og upplifðu
fjallastemmingu á þorra,
bjóðum þorrveislur/ eða
salarleigu fyrir 20 - 50 manns.
Nánar á
esjustofa@esjustofa.is eða
s. 565-3200

Faglærðir píparar geta
verkefnum í bæði
nýlögnum. Vönduð
Upplýsingar í síma 663
6069.

Nudd

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

ÚTSALA ÚTSALA

40% afsláttur af öllum vörum úr
haust-og vetrarlínu Green-house.
Opið í dag þriðjudag, miðvikudag og
fimmtudag frá 12-17. Einnig fallegar
úti/inni luktir á sama stað. Kerti og
fleira. Green-house Þverholti 18 105
Reykjavík S.777 2281.

Verslun

Óli smiður

Tek að mér verkefni stór sem smá,
úti sem inni, mikil reynsla & vönduð
vinnubrögð. Óli smiður 698 9608.

Rafvirkjun

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Íslenska Gámafélagið býður
upppá hálkueyðingu, söndun
og söltun á öllum stærðum og
gerðum plana.
Allar nánari upplýsingar
veita ráðgjafar Íslenska
Gámafélagsins. www.gamur.is
S: 577 5757 eða
gamur@gamur.is

10 -35 % afsláttur af öllum
saltkristalsvörum til janúarloka. Verið
velkomin. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn
gata). Opið mán-fös 12-18, lau 12-15.
Sími 517-8060. ditto.is

Tölvur

Nudd
Slökunar nnudd, Reykjavík 101, 857
0740.

Spádómar

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í s.
8687204 eða á www.myranaut.is

ÓDÝR HEIMILISTÆKI

Ískápar,
þvottavéla,
þurkara,
uppþvottavélar. S. 896 8568.

Óskast keypt
Spái í spil og bolla. Les árur. Sími 863
2261 Jóna Jóns.

GÍTARNÁMSKEIÐ

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur
það líka með Herbalife. Reynsla í
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862
5920.
Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Næsta BYRJENDANÁMSKEIÐ Í YOGA
hefst 31. janúar. Yogastöðin Heilsubót
www.yogastodin.com S: 5885711 og
6918565

Icelandic conversation courses for
all levels. Short two-weeks evening
courses to learn speaking everyday
icelandic. Infos at www.lingva.is, tel.
663-7163. ATT:: LOW PRICES.

Atvinna

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

Atvinna

'HLOGDUVWMyULiVNULIVWRIX
PHQQWDPiOD

Er hálka?
Við eyðum hálku

FRAMLENGJUM
ÚTSÖLUNA

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Námskeið

Fæðubótarefni

Til sölu

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

Fyrir byrjendur & fleiri.
Unglingar & eldri. Konur &
karlar. Prufutími & Einkatímar.
S: 562-4033 866-7335.
Hljómar undir söng

Heilsuvörur

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

Húsaviðhald

Frelsi frá streitu og kvíða
s:694 5494

1x2 1x2 1x2 1x2

Vantar Arsenal kerfið. S. 562 8438 eft.
kl. 18:30

6pUIU èLQJXUiVNULIVWRIX
PHQQWDPiOD
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLDXJOêVLUODXVW
WLO XPVyNQDU VWDUI VpUIU èLQJV t PiOHIQXP OHLN
RJJUXQQVNyODiVNULIVWRIXPHQQWDPiOD8PHUDè
U èDIXOOWVWDUI
6NULIVWRID PHQQWDPiOD IMDOODU XP PiOHIQL OHLN
JUXQQ RJ IUDPKDOGVVNyODVWLJV DQQDVW QiPVNUiU
JHUèI\ULUìHVVLVNyODVWLJRJVLQQLUPiOHIQXPIUDP
KDOGVIU èVOX RJ VWDUIVPHQQWXQ 6NULIVWRIDQ VWêULU
RJ WHNXU ìiWW t Dè PyWD DOPHQQD VWHIQX t ìHVVXP
PiODÀRNNXP KHIXU XPVMyQ PHè IUDPNY PG
KHQQDURJDQQDVWDOPHQQDVWMyUQVêVOX*HUWHUUiè
I\ULU Dè XPV NMDQGL JHWL XQQLè Dè ÀHLUL HQ HLQXP
PiODÀRNNLLQQDQVNULIVWRIXRJUièXQH\WLV
/HLWDè HU Dè HLQVWDNOLQJL PHè KiVNyODPHQQWXQ i
VYLèLPHQQWDPiODRJHèDVWMyUQVêVOXRJUH\QVOXDI
VW|UIXPtPHQQWDVWRIQXQXPRJVWMyUQVêVOXHLQNXP
tWHQJVOXPYLèOHLNRJJUXQQVNyOD5H\QVODRJJyè
NXQQiWWDtVWMyUQVêVOXOHJULPHèIHUèPiODRJìHNN
LQJiPHQQWDPiOXPHUPLNLOY J/|JèHUiKHUVODi
DèYLèNRPDQGLE~L\¿UìHNNLQJXRJK IQLt|ÀXQ
JUHLQLQJX RJ PLèOXQ XSSOêVLQJD J èD RJ YHUN
HIQDVWMyUQXQ)UXPNY èLVMiOIVW èYLQQXEU|JèRJ
K IQL t PDQQOHJXP VDPVNLSWXP HUX QDXèV\QOHJLU
NRVWLU*HUèHUNUDIDXPULWI UQLRJJyèDNXQQiWWXt
tVOHQVNXHQVNXRJHLQX1RUèXUODQGDPiOL
VNLOHJW HU Dè YLèNRPDQGL JHWL KD¿è VW|UI VHP
I\UVW /DXQ JUHLèDVW VDPNY PW ODXQDNHU¿ )pODJV
KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD VWMyUQDUUièVLQV
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU -HQV 3pWXU +MDOWHVWHG
XSSOêVLQJDRJIMiUPiODVYLèL
8PVyNQLUPHèXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULO VHQGLVW PHQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
6|OYKyOVJ|WX   5H\NMDYtN 8PVyNQDUIUHVWXU
HU WLO  IHEU~DU  gOOXP XPVyNQXP YHUèXU
VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ XP UièQLQJX KHIXU YHULè
WHNLQ9LèUièQLQJDUtVW|UIKMiPHQQWDRJPHQQLQJ
DUPiODUièXQH\WL HU WHNLè PLè DI MDIQUpWWLVi WOXQ
UièXQH\WLVLQV

0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLDXJOêVLUODXVW
WLO XPVyNQDU VWDUI GHLOGDUVWMyUD t IUDPKDOGVVNyOD
GHLOGiVNULIVWRIXPHQQWDPiOD8PHUDèU èDIXOOW
VWDUI
6NULIVWRID PHQQWDPiOD IMDOODU XP PiOHIQL OHLN
JUXQQ RJ IUDPKDOGVVNyODVWLJV DQQDVW QiPVNUiU
JHUèI\ULUìHVVLVNyODVWLJRJVLQQLUPiOHIQXPIUDP
KDOGVIU èVOX RJ VWDUIVPHQQWXQ 6NULIVWRIDQ VWêULU
RJ WHNXU ìiWW t Dè PyWD DOPHQQD VWHIQX t ìHVVXP
PiODÀRNNXP KHIXU XPVMyQ PHè IUDPNY PG
KHQQDURJDQQDVWDOPHQQDVWMyUQVêVOX*HUWHUUiè
I\ULU Dè XPV NMDQGL JHWL XQQLè Dè ÀHLUL HQ HLQXP
PiODÀRNNLLQQDQVNULIVWRIXRJUièXQH\WLV
/HLWDè HU Dè HLQVWDNOLQJL PHè KiVNyODPHQQWXQ i
VYLèLPHQQWDPiODRJHèDVWMyUQVêVOXRJUH\QVOXDI
VW|UIXP t PHQQWDVWRIQXQXP RJ VWMyUQVêVOX HLQN
XP t WHQJVOXP YLè IUDPKDOGVVNyOD 5H\QVOD RJ
Jyè NXQQiWWD t VWMyUQVêVOXOHJUL PHèIHUè PiOD RJ
ìHNNLQJ i PiOHIQXP IUDPKDOGVVNyOD HU PLNLOY J
/|JèHUiKHUVODiDèYLèNRPDQGLE~L\¿UìHNNLQJX
RJ K IQL t VWHIQXPyWXQ RJ ìUyXQ IMiUPiOXP RJ
i WODQDJHUèVWMyUQXQVWDUIVPDQQDRJXPVMyQPHè
YHUNHIQXP )UXPNY èL VMiOIVW è YLQQXEU|Jè
OHLèWRJDK ¿OHLNDURJK IQLtPDQQOHJXPVDPVNLS
WXPHUXQDXèV\QOHJLUNRVWLU*HUèHUNUDIDXPULW
I UQL RJ JyèD NXQQiWWX t tVOHQVNX HQVNX RJ HLQX
1RUèXUODQGDPiOL
VNLOHJW HU Dè YLèNRPDQGL JHWL KD¿è VW|UI VHP
I\UVW /DXQ JUHLèDVW VDPNY PW ODXQDNHU¿ )pODJV
KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD VWMyUQDUUièVLQV
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU -HQV 3pWXU +MDOWHVWHG
XSSOêVLQJDRJIMiUPiODVYLèL
8PVyNQLUPHèXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJVWDUIV
IHULO VHQGLVW PHQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
6|OYKyOVJ|WX   5H\NMDYtN 8PVyNQDU
IUHVWXU HU WLO  IHEU~DU  gOOXP XPVyNQXP
YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ XP UièQLQJX KHIXU
YHULè WHNLQ 9Lè UièQLQJDU t VW|UI KMi PHQQWD RJ
PHQQLQJDUPiODUièXQH\WL HU WHNLè PLè DI MDIQ
UpWWLVi WOXQ UièXQH\WLVLQVgOOXP XPVyNQXP
YHUèXU VYDUDè ìHJDU iNY|UèXQ XP UièQLQJX KHIXU
YHULè WHNLQ 9Lè UièQLQJDU t VW|UI KMi PHQQWD RJ
PHQQLQJDUPiODUièXQH\WL HU WHNLè PLè DI MDIQUpWW
LVi WOXQUièXQH\WLVLQV
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Kennsla

Námskeið

.AGLASKËLI .EGLUR OG LIST
"OÈIÈ ER UPP¹ N¹MSKEIÈ Å NAGLA¹SETNINGU
.¹MSKEIÈIÈ HEFST  JANÒAR
+ENNARI 2ËSA "JÎRK (AUKSDËTTIR MARGFALDUR ÅSLANDS
MEISTARI 6ERÈ  KR INNIFALIÈ ER STARTPAKKI MEÈ ÎLLU

)NNRITUN HAFIN ¹ NEGLUROGLISTIS OG Å S  

SYSTEMA - Russian martial art Þessi list
hefur aldrei verið kennt áður á Íslandi ‘’
Break your ego’s and face your fears’’

Dýrahald
Við erum góðir og skemmtilegir
kettlingar að leita að hlýlegum
fjölskyldum sem vilja eiga okkur. Fæddir
24. Nóvember. S. 864 1984/695 2843.
Yndislegir kassavanir kettlingar fást
gefins. Uppl. í S. 899 5796.

Þjónusta
Húsnæði í boði

,EIGUUMSJËN
L¹TTU OKKUR SJ¹ UM FASTEIGNINA ÖÅNA
'ERÈ LEIGUSAMNINGA
!UGLÕSINGAR SAMSKIPTI OG UPPLÕSINGAGJÎF GAGNVART
LEIGUTAKA OG LEIGUSALA
3AMSKIPTI VIÈ BANKA VEGNA TRYGGINGA )NNHEIMTA
LEIGUGJALDS SKILVIRK EFTIRFYLGNI INNHEIMTU
5MSJËN OG EFTIRLIT MEÈ FASTEIGNINNI
-ARKMIÈ MEÈ LEIGU UMSJËN ER AÈ AUÈVELDA FASTEIGNAEI
GANDA ÒTLEIGU FASTEIGNAR OG HALDA VERÈGILDI EIGNAR
(J¹ ,EIGULIÈUM STARFA  LÎGGILTIR LEIGUMIÈLARAR MEÈ MIKLA
REYNSLU ¹ SVIÈI ÒTLEIGU ¹ ÅBÒÈAR OG ATVINNUHÒSN¾ÈI
3J¹ WWWLEIGULIDARIS LEIGUUMSJËN EÈA S  

Atvinna

Húsnæði óskast

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

Snyrtilegir og traustir leigjendur óska
eftir 3-4 herbergja íbúð til leigu í
Sjálandi í Gb. eða Norðurbakka í Hfj.
Verðhugmynd 150 þús per mán. 12.
Mánaða binding. Leigutímabil frá 1.
Maí 2012. Upplýsingar í síma 8975012.

Vanan
mann
vantar
á
hjólbarðaverkstæði. Þarf að geta byrjað
sem fyrst. Barðinn Hjólbarðaverkstæði,
Skútuvogi 2. Sími 568 3080.

Einkamál

Sumarbústaðir
GISTING - AKUREYRI

orlofshus.is S. 897 5300.

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GÓÐ GISTING
Í MIÐBÆ RVK
Gott verð, dags, viku- og
mánaðarleiga.
www.hotel105.com
GISTIHÚSIÐ VÍKINGUR
sími 896 4661

www.geymslaeitt.is

Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.
Til leigu ný 2ja herb. íbúð í miðbæ
Reykjavíkur.
Reglusemi
og
snyrtimennska skilyrði. Fyrirframgreiðsla.
Uppl. í s. 897 9390 og 896 1306.
Stúdíó-stúdíóherbergi með aðgengi að
öllu. Hverfi 105. Allt innifalið. Uppl. í s.
776 5441

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.
FRÉTTIR

Atvinna í boði
Aukavinna eða fullt starf. Frjáls
vinnutími. LR Health & Beauty System
Stærsta MLM fyrirtæki í evrópu S. 568
8977 eða 773-6099

VIÐSKIPTI

SPORT

UMRÆÐAN

TAKTU VÍSI Á
HVERJUM MORGNI!

LÍFIÐ

SJÓNVARP

KÆRI LYKILHAFI.

HVERNIG VÆRI AÐ HALDA
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Innilegar þakkir til allra sem sýndu
samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Herfríðar
Valdimarsdóttur
Hebbu í Brekku, Skagafirði,

sem var jarðsungin þann 21. janúar síðastliðinn.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðárkróki fyrir
kærleiksríka umönnun.
Valdís Óskarsdóttir
Magnús Ingi Óskarsson
Rósa Margrét Hjálmarsdóttir
Erla Hlín Hjálmarsdóttir
Óskar Ingi Magnússon
Jóhannes Páll Magnússon
Árni Freyr Magnússon
og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri sonur, bróðir, mágur
og frændi,

Móðir okkar og tengdamóðir,

Loftur Gunnarsson

frá Súluholti,
Fannborg 8, Kópavogi,

lést föstudaginn 20. janúar. Útförin verður auglýst
síðar.
Þórunn Brandsdóttir
Gunnar H. Loftsson
Kolbrún P. Gunnarsdóttir
Brandur Gunnarsson
Ellen Á. Björnsdóttir
og systkinabörn.

Björn Erlendsson
Gunnar Hilmarsson
Þórunn Högnadóttir
Hafþór Óðinsson

Helga Guðmundsdóttir,
verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 25. janúar kl. 13.00.
Guðmundur Viðar Karlsson Brynja Dís Valsdóttir
Eiríkur Karlsson
Guðborg Þórðardóttir
og fjölskyldur.

Signý Jóhannesdóttir
Jón Halldór Björnsson
Davíð Bjarnason
Renata S. Blöndal

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,

Jóhannes Guðmann
Kolbeinsson

Yndisleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

til heimilis að Ljósheimum 10a,

Dóra Sigmundsdóttir
Espilundi 8, Garðabæ,

Hjartans þakkir til þeirra fjölmörgu
sem hafa sýnt fjölskyldunni samúð
og kærleik vegna fráfalls elsku Edda
okkar,

Eyjólfs Martinssonar
Brimhólabraut 20, Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heilsustofnunar
Vestmannaeyja fyrir einstaklega hlýja og alúðlega
umönnun. Einnig þökkum við starfsfólki krabbameinsdeildar Landspítalans við Hringbraut. Af
alhug þökkum við eigendum og starfsfólki Ísfélags
Vestmannaeyja hf. fyrir hlýju og stuðning í veikindum
Edda. Enn fremur eru félögum hans í Akóges í
Vestmannaeyjum færðar sérstakar þakkir fyrir vinsemd
og stuðning.
Sigríður Sylvía Jakobsdóttir Jóhanna María Eyjólfsdóttir
Martin Eyjólfsson
Eva Þengilsdóttir
Anton Emil, Benedikt Aron, Þengill, Sylvía
og Tinna Bertha Gísladóttir.

lést á líknardeild Landspítalans fimmtudaginn
19. janúar. Útförin fer fram frá Neskirkju
fimmtudaginn 26. janúar kl. 13.00.
Gunnar Kristján Gunnarsson
Salvör Gunnarsdóttir
Hilmar Æ. Þórarinsson
Hugrún Gunnarsdóttir
Þráinn V. Hreggviðsson
Ólöf H. Gunnarsdóttir
Snorri Guðmundsson
Geir Þ. Gunnarsson
Ingibjörg Ágústsdóttir
Ragnheiður Gunnarsdóttir Ólafur H. Sigurþórsson
og barnabörn.

Ástkær sambýliskona mín, móðir,
amma, tengdamóðir, systir,
mágkona og frænka,
er lést hinn 13. janúar sl. verður jarðsungin
frá Fríkirkjunni í Reykjavík 24. janúar klukkan 13.00.

Ebba Aðalheiður Eybólín
Þorgeirsdóttir
frá Svefneyjum,

andaðist í faðmi fjölskyldunnar á Hjúkrunarheimilinu
Grund fimmtudaginn 19. janúar. Útförin fer fram frá
Áskirkju föstudaginn 27. janúar kl. 15.00.
Marteinn Valdimarsson
Guðný Sigríður Gunnarsdóttir
Hugrún Valdimarsdóttir
Gunnar Baldursson
Sigríður Valdimarsdóttir Wik Roar Wik
Þorgeir Valdimarsson
Sigurbjörg Norðfjörð
Björgvin Valdimarsson
Elín Ásgrímsdóttir
Anna Valdimarsdóttir
Jón Valdimarsson
Hafdís Jóhannsdóttir
Hafdís Valdimarsdóttir
Gunnar Ragnar Gunnarsson
Börkur Valdimarsson
María Jóhannsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Ari Þórólfur Jóhannesson
Kolbrún Edda Aradóttir
Jón Trausti Arason
Kristín Tinna Aradóttir

Vilborg Jónsdóttir
Davíð Einarsson
Ingibjörg Jónsdóttir

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir
og amma,

Soffía Erla Óskarsdóttir

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

andaðist föstudaginn 20. janúar á Landspítala í
Fossvogi. Útförin verður auglýst síðar.

Árni Heiðar
Guðrún Kristveig Gunnarsdóttir Bergur Arthúrsson
Soffía Erla Bergsdóttir
Karl Jóhann Gunnarsson
Sólveig Ásta Bergsdóttir
Sigmar Óskarsson
Ingimunda Guðrún
Þorvaldsdóttir
Sigríður Friðþjófsdóttir
Gunnlaugur Óskarsson
Lovísa Hermannsdóttir
Ragnar Óskarsson
Sigríður Stefánsdóttir
Sigríður Gunnsteinsdóttir

Steinunn B.
Guðmundsdóttir
lést í Luxor í Egyptalandi 11. janúar.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
föstudaginn 27. janúar kl. 15.00.
Fróði Jóhannsson
Högni Fróðason
Ragna Fróðadóttir
Halla Fróðadóttir
Birta Fróðadóttir
og barnabörn.

Þorkell Sigurður Harðarson
Hákon Pétursson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð, stuðning og hlýhug vegna
andláts og útfarar elsku,

Berglindar Óskar
Guðmundsdóttur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
sonur, bróðir og afi,

Einar Helgi Sigurðsson
Furugrund 66, Kópavogi,

Óðinn Dagur Svansson
Kristófer Máni Svansson
Ísabella Ósk Svansdóttir
Ingibjörg Pétursdóttir
Guðmundur Óskar Kristjánsson
Pétur Guðmundsson
Viðar Guðmundsson
Pétur Ingvi Ólafsson

verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 26. janúar kl. 15.00.
Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
systir, amma og langamma,

Aldís Þorbjörg
Guðbjörnsdóttir
Auðbrekku 2,

lést miðvikudaginn 18. janúar á Landspítalanum
við Hringbraut. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
föstudaginn 27. janúar kl. 15.00.
Haraldur Björnsson
Kristleifur Guðbjörnsson
Halldór Guðbjörnsson
Hrefna Guðbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ásgerður Alda Friðbjarnardóttir
Guðrún Soffía Guðbjörnsdóttir
Sólbrún Guðbjörnsdóttir
Gíslný Guðbjörnsdóttir

Valur Þór Einarsson
Helga Pálsdóttir
Sigurður Oddur Einarsson Álfheiður Mjöll Sívertsen
Eva Nína Einarsdóttir
Tómas Höskuldsson
Herdís Sigurjónsdóttir
Íris Sigurðardóttir
Sólveig Sigurðardóttir
Guðráður Óttar Sigurðsson
og barnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðrún Halldóra
Magnúsdóttir
(Gunna Dóra)
Geitlandi 8, Reykjavík,

lést 15. janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Börn, tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn.

Verslun
Ármúla 26
522 3000
hataekni.is
Opið:
virka daga
9.30–18
laugardaga
12–17

Nokia C6- 01

Útsöluverð:

34.995

30%

32” Toshiba LCD HD-Ready

Nettur og kraftmikill snjallsími
með 8 MP myndavél. Nokia Maps,
3G, WiFi og mjög góður skjár
einkenna þennan vandaða síma.
Uppfæranlegur í nýjustu útgáfu
af stýrikerﬁnu.

Útsöluverð:

69.995

AFSL.

AFSL.
20.000 KR.

Verð áður:
49.995

EM

Verð áður:
89.995

002S7N6 / 002S7K9

32” HD Ready
1366 x 768 LCD
sjónvarp frá
Toshiba.
Stafrænn
DVB-T/C
móttakari. 2
HDMI-tengi, USB
2.0 spilar jpeg og
AVI-skrár.

TILBOÐ
32AV833DG

501562

42” LG LCD Full HD
D

EM

Útsöluverð:

TILBOÐ

119.995

AFSL.
30.000 KR.
Verð áður:
149.995

32” LG LED HD Ready
LCD sjónvarp frá
LG með 1920 x
1080 punkta
upplausn.
Stafrænn
móttakari, USB
2.0, DivX HD og
Inﬁnite 3D
surround
(2 x 10W)
hljóðkerﬁ.

Útsöluverð:

109.995

AFSL.
20.000 KR.
Verð áður:
129.995
32LV250N

42LK450

359.995

EM

40.000

TILBOÐ

KR.
AFSL.

Verð áður:
399.995

Full búð af
frábærum
tilboðum

Allt að
60PV250N

Útsöluverð:

80

600 Hz Plasma sjónvarp frá
Panasonic með 1920 x 1080
punkta upplausn. Stafrænn
móttakari og USB-afspilun.

%

47” LG LED PLUS
200Hz Full HD 3D

afsláttur

Útsöluverð:

KR.
AFSL.

100.000
Verð áður:
449.995

EM

TILBOÐ
47LW650W

Glæsilegt
Cinema 3D LED
SmartTV sjónvarp
frá LG. Full HD
1920 x 1080 p með
TruMotion 200 Hz.
DivX HD afspilun og
fjögur HDMI tengi.

40” Sony
LED Full HD

EM

TILBOÐ

Útsöluverð:

149.995

AFSL.
40.000 KR.
Verð áður:
189.995

129.995

AFSL.
20.000 KR.
Verð áður:
149.995

Verð áður:
99.995

349.995

EM

TILBOÐ



TX-P42S30E

60" Full HD
1920x1080
600Hz plasma
sjónvarp. Tvö
HDMI-tengi
og DivX HDstuðningur
á USB.

PIPAR \ TBWA
WA UÊ-ÊU
- UÊ£Óä
Ê£ÓäÓxÎ

42” Panasonic
Plasma Full HD

Útsöluverð:
60" LG Plasma
Full HD

EM

TILBOÐ

HD-Ready LED
sjónvarp frá LG
með 1366 x 768
punkta upplausn.
USB 2.0 með
DivX HD
stuðningi.

KDL40EX521BAEP

Mikið úrval farsíma og farsímaaukahluta
með 30–80% afslætti
10% afsláttur er af öllum nýjum farsímum sem ekki eru á útsöluverðum
20% afsláttur er af öllum nýjum farsímaaukahlutum sem ekki eru á útsölu

LED sjónvarp frá Sony
með 1920 x 1080
punkta upplausn.
X-Reality myndvinnsla
sem tryggir skerpu og
mýkt í hreyﬁngu. USB
afspilun og DLNA
tenging við
tölvu.
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

8

10

12

11

LÓÐRÉTT
1. dægurlagatónlist, 3. frá, 4.
fjölmörgum, 5. hylur, 7. æringi, 10.
hafið, 13. sólunda, 15. traðkaði, 16.
nálægt, 19. ólæti.
LAUSN

13

14

15

17

19

Svo lengi lærir sem lifir
É

g las sögu í háskóla. Hafði gaman af
BAKÞANKAR
því, svona heilt yfir séð. Þegar árin
Svavar
komst ég í þá aðstöðu að sitja við og
Hávarðsson liðu
kynna mér sögu iðnaðar í þessu landi.
Ef eitthvað liggur eftir þá vinnu, er það
undrun mín yfir hversu hugvitssamir við
Íslendingar höfum löngum verið við að
framleiða eitt og annað ofan í hvert annað.
Undrun mín er kannski ekki komin til
vegna þess að við höfum haft sérstakt
frumkvæði í vöruþróun og nýjungagirni – þó ég hafi fundið dæmi
um það. Miklu frekar að lengi vel
þótti ekki ástæða til að slökkva á
vélum þó ekkert væri hráefnið.
Það var einfaldlega gripið í það
sem var við höndina og þótti ganga
því næst sem var kynnt á umbúðunum. Kvartanir til framleiðenda, um að bragð eða áferð
vörunnar væri ekki alveg sú
sama og vikurnar á undan,
þóttu sjaldnast sérstakt
áhyggjuefni. Þegar kom að
hreinlæti og aðbúnaði var
maður mest hissa á að svartidauði hafði ekki skotið upp
kollinum í nokkurn tíma.

LÓÐRÉTT: 1. popp, 3. af, 4. flestum,
5. lón, 7. galgopi, 10. rán, 13. sóa, 15.
tróð, 16. nær, 19. at.

16

20

LÁRÉTT: 2. tafl, 6. og, 8. fló, 9. par,
11. en, 12. pláss, 14. gnótt, 16. no, 17.
aur, 18. æpa, 20. mó, 21. rita.

18

LÁRÉTT
2. skák, 6. einnig, 8. skordýr, 9. samstæða, 11. samanburðartenging, 12.
rými, 14. gnægð, 16. nafnorð, 17.
drulla, 18. hrópa, 20. eldsneyti, 21.
skrifa.

5

21

FAÐIR MINN hefur lengi
haldið því fram að ég og
mín kynslóð höfum orðið
af vissum gæðum sem

hann og hans kynslóð naut. Hann var nokkuð vel nestaður af dæmum er lutu að þessu.
Mörg hver þóttu mér hins vegar ekki sannfærandi og hef því löngum staðið vaktina og
haldið hinu gagnstæða fram; að í gegnum
árin hafi flest í íslensku samfélagi breyst
til batnaðar. Árum saman sló ég um mig
með dæmum sem ég taldi skotheld. Stjórnmálin taldi ég matarholu og líka þroskaðri
umsýsla með peninga. Ég var stoltur af því
að mín kynslóð hafði átt þátt í því að færa
Ísland til nútímans með hugvitssemi sem
kynslóðunum á undan var ekki gefið – verðmætasköpun væri meira en dráp á þorski.
Sá gamli svaraði þessu ekki alltaf, en nú
veit ég af hverju hann brosti.

ÞAÐ ER ekki svo að skilja að við feðgar
séum alltaf að skylmast um þetta. Við hittumst ekki það oft. En leiðir okkar liggja
saman í sumar, ef guð lofar, og ég er að
hugsa um að skilja sverðið mitt eftir heima.
Það er eitthvað sem segir mér að íslensk
framleiðsla verði á borðum enda hafi
hún náð í gegnum eftirlitskerfi nútímans.
Fyrr var ég hættur að tala um bankana og
stjórnmálin get ég ekki notað heldur.
ÞAÐ ER kannski kominn tími til að ég, og
það á líka við um margar jafnöldrur mínar,
hættum að þenja út brjóstin þegar gamli
tíminn kemur til tals. Háskólagráða breytir
þar engu um.

■ Pondus

Meðal efnis í blaðinu:
Mikil tækifæri fyrir auglýsendur með tilkomu
samfélagsmiðla
– viðtal við Ragnar Gunnarsson, framkvæmdastjóra
nýrrar auglýsingastofu.

Eftir Frode Øverli

Ókei. Hvaða
Tja …
líkamshluti er í
Ég
mestu uppáhaldi hjá þér? segi c!
a. Nefið
b. Geirvörturnar
c. Lappirnar

Gott og vel. En með
hverjum myndirðu Ohhh …
helst vilja hoppa á Segi bara
trampólíni?
c. En
a. Gandí
ég með
b. Elvis
kóngc. George
inum
Costanza?

Jæja. Hvernig myndirðu
Skilaðu
bregðast við í eftirfarandi
kveðju!
aðstæðum: Þú ert staddur á
bar þegar massaður maður
ræðst að þér með hokkíkylfu!
a. biðja hann um að skrúbba
á þér bakið í leiðinni. b. biðja
hann um að vera blíður. c.
berjast fyrir lífi þínu og heiðri!

Við

Konan biður heyrað heilsa. En umst!
ég segi að
sjálfsögðu c!
Lygari!
haha! ókei,
hversu oft
hefurðu …

Raddstýring er framtíðin
– viðtal við íslenskan
starfsmann Apple.
■ Gelgjan
Ertu að
spjalla við
Pierce?

MARKAÐURINN
KEMUR ÚT Á MORGUN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það sem
eftir er af
honum.

/e77859,118í-$5.85

Foreldrar hans tóku
af honum bíllyklana,
vespuna, símann,
snjallsímann, fartölvuna og iPodinn.

Það er meira Svo má
frelsi en ég
hann
myndi gefa bara nota
honum.
samhljóða.

Hann verður að
senda morsskilaboð til Siggu,
sem þýðir þau og
birtir á Facebook
hjá honum.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Boðflennan var mætt á svæðið og Fiskidagurinn
mikli eins og við þekkjum hann var liðinn...
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■ Barnalán
Hjólastjóll? af
hverju fékk ég
hjólastól?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mér líst
ekki á
blikuna.

Ég gæti NEI! sérðu ekki Við vildum ekki fá allar gjafir
hvað er að
notað
í heiminum! Við erum búin
hann þegar gerast? Einhver að vera gráðug! Núna skil
ég verð annar átti að fá
ég flugvélasöguna hans
hjólastólinn!
gamall.

pabba!

Ætlarðu
ekki að
segja
eitthvað?

Ég er enn þá
að pæla í hvort
ein af sögunum
hans pabba
hafi virkilega
meikað sens.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (  ¶        

HÖFUM OPNAÐ

NÝJA

SKOÐUNARSTÖÐ
AÐ GRJÓTHÁLSI 10
Láttu okkur skoða bílinn þinn við bestu aðstæður
í nýju skoðunarstöðinni okkar að Grjóthálsi 10.
Þaulreyndir fagmenn taka vel á móti þér og það
er alltaf heitt á könnunni.
GRJÓTHÁLS

BITRUHÁLS

Opið kl. 8-17 virka daga

HÖFÐABAKKI

VESTURLANDSVEGUR

FOSSHÁLS

Í sama húsi er hin frábæra Bón og Þvottastöð svo
auðvelt er að slá tvær flugur í einu höggi og keyra
brosandi burt á nýskoðuðum og tandurhreinum bíl.

Reykjavík

Reykjavík

Hafnarfjörður

Kópavogur

Reykjanesbær

Grjótháls 10
Sími 590 6940

Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hjallahrauni 4
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Skemmuvegi 6
(bleik gata)
Sími 590 6935

Holtsgötu 52
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is
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FRÖNSK KVIKMYNDAHÁTÍÐ

menning@frettabladid.is

Alliance Française í Reykjavík, Sendiráð Frakklands á Íslandi og
Græna ljósið standa fyrir franskri kvikmyndahátíð sem verður haldin í 12. sinn dagana 27. janúar til 9.
febrúar í Háskólabíói og í Borgarbíói á Akureyri 17. til 20. febrúar. Árlega sækja um 10.000 gestir frönsku
kvikmyndahátíðina, en að þessu sinni er sérstök áhersla lögð á kvikmyndir eftir kvenleikstjóra.

GERÐIST NÁNAST AF SJÁLFU SÉR
Tónlistarkonan Myrra Rós
Þrastardóttir gefur út sína
fyrstu plötu, Kveldúlfur,
í næstu viku og heldur í
þriggja vikna tónleikaferðalag um Pólland.

KVELDÚLFUR Myrra Rós hlaut góða hjálp við gerð fyrstu plötu sinnar, meðal annars frá KK og Hjálmum og fleiri vinum og

vandamönnum. Fatahönnuðurinn Mundi klæðir mannskapinn upp fyrir Póllandsreisuna sem stendur fyrir dyrum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

en upphaflega hugmyndin var
að halda fjölda hljóðfæra í lágmarki. Þar koma góðir gestir
við sögu, meðal annars KK, sem

ENNEMM / SÍA / NM49420

„Þessi plata hefði ekki orðið til
nema fyrir þá miklu hjálp og
frábæra stuðning sem ég fékk
frá vinum og vandamönnum og
öllum þeim sem höfðu trú á mér,“
segir tónlistarkonan Myrra Rós
Þrastardóttir um fyrstu plötu
sína, Kveldúlfur, sem kemur út á
vegum Geimsteins í næstu viku,
hinn 30. janúar. Á útgáfudaginn,
sem jafnframt er afmælisdagur
langömmu Myrru Rósar, heldur
hún í tæplega þriggja vikna langt
tónleikaferðalag um Pólland þar
sem hún kemur meðal annars
fram í einum glæsilegasta kastala landsins.
„Ég hef aldrei farið til Póllands
áður og er mjög spennt,“ segir
Myrra Rós, en með henni ferðast
bassaleikarinn Andrés Lárusson, sem hefur verið órjúfanlegur
hluti af ferli Myrru frá upphafi og
semur með henni lög, og trommarinn Júlíus Óttar Björgvinsson. „Ég kynntist pólskum strák,
honum Rafal, á Iceland Airwaveshátíðinni fyrir tveimur árum og
við höfum verið vinir síðan. Hann
þekkir inn á bransann þarna úti
og hefur unnið baki brotnu við að

skipuleggja túrinn, svara tugum
tölvupósta á dag og slíkt. Við spilum á fjórtán tónleikum og förum
í nýja borg á hverjum degi.“
Myrra Rós, sem leikur lágstemmt þjóðlagapopp en þó tilfinningaþrungið á köflum, tók
fyrst upp gítar tvítug að aldri og
kenndi sjálfri sér á gripinn með
hjálp netsins og nótnahefta.
„Ég orti mikið af ljóðum þegar
ég var yngri og málaði sömuleiðis, svo mér datt í hug að það væri
gaman að sjá hvað gerðist með
gítarinn. Ég var mjög léleg rosalega lengi og var bara að dútla
mér heima. Svo fór ég að gera
þetta af alvöru fyrir um fjórum
árum. Það gerðist nánast bara af
sjálfu sér, en í millitíðinni fór ég
í skóla að læra grafíska hönnun.
Þá uppgötvaði ég að tónlistin var
orðin svo fyrirferðarmikil að hún
bitnaði á náminu svo ég hætti í
skólanum,“ segir Myrra Rós, sem
síðan hefur komið fram á fjölda
tónleika hérlendis og einnig í
Danmörku og Þýskalandi.
Fyrsta platan hennar verður einnig gefin út í Þýskalandi
á árinu. „Þjóðverjar hafa mjög
gaman af því að heyra lögin á
íslensku. Þeim finnst íslenskan
svo hljómfögur,“ bætir hún við,
en á Kveldúlfi eru textar bæði á
ensku og íslensku.
Tónlistarkonan segir lögin
hafa vaxið að umfangi á upptökuferli plötunnar og þau séu
öll í hljómsveitarútsetningum,

leikur á gítar í titillaginu Kveldúlfur og hljómsveitin Hjálmar, sem spilar undir í tveimur
lögum. „KK og Kiddi í Hjálmum

eru æði og hjálpuðu mér mikið
með að koma plötunni í gang,“
segir Myrra Rós.
kjartan@frettabladid.is

Fleiri v
Nýtt!

Nú fylgja fjórar
erlendar
stöðvar

S ó arpið
Sjónvarpið
Sjón
ð beint
b
eða
ð með
klukkutíma seinkun
kluk
Um leið og þú tengist Sjónvarpi Símans
geturðu horft á opnu, íslensku stöðvarnar
og færð fjórar erlendar stöðvar að auki.
Á Plús-stöðvunum geturðu séð
útsendinguna með klukkutíma seinkun.

siminn.is
Greidd eru mánaðargjöld skv. verðskrá. Nánar á siminn.is
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Valgeir sló í gegn á afmælistónleikum

Þriðjudagur 24. janúar 2012

Tónleikar ★★★★

➜ Fræðsla
17.30 Fræðslukvöld æskulýðssviðs KFUM og KFUK á Íslandi verður
haldið að Holtavegi 28. Er þetta fyrsta
fræðslukvöldið af fjórum undir yfirskriftinni Viltu vita meira. Efni kvöldsins
er Biblían: Hvar er hún og hvað er hún
ekki. Allir áhugasamir eru velkomnir og
er aðgangur ókeypis.

Valgeir Guðjónsson
Spilaðu lag fyrir mig – sextugsafmælistónleikar í Hörpu
Sunnudaginn 22. janúar

Valgeiri Guðjónssyni var vel fagnað þegar hann steig á svið í Hörpu,
húsinu sem hann og margir aðrir
áhrifamenn innan geirans höfðu
barist svo ákaft fyrir, á sunnudagskvöld. Enda ekki að undra
þar sem áhorfendur þurftu ekki að
vera í minnsta vafa um það sem í
vændum var. Troðfullt húsið vissi
að runa af vinsælum lögum biði
þess, enda gæti Valgeir hæglega
troðfyllt þriggja kvölda tónleikadagskrá með eintómum risasmellum, svo veglegt er lagasafnið.
Að auki bjuggust líklega margir
við að Stuðmaðurinn sem einna
minnst hefur farið fyrir á undanförnum árum skreytti dagskrána
með laufléttu gríni eins og hans er
von og vísa. Þeir urðu ekki fyrir
vonbrigðum.
Afmælisbarnið hóf leik með
hnausþykku bandinu, sem samanstóð af Jóni Ólafssyni, Stefáni
Magnússyni, Eyjólfi Kristjánssyni og Stuðmönnunum Tómasi
Tómassyni og Ásgeiri Óskarssyni,
með titillagi tónleikanna og nýútkominnar safnskífu, Spilaðu lag
fyrir mig, og gaf þannig tóninn
fyrir vel heppnað kvöldið. Næsta
lag kynnti Valgeir sem fyrsta sitt
sem varð að einhverju, She Broke
My Heart sem Long John Baldry
söng svo snilldarlega á Sumar
á Sýrlandi (þótt sá hafi raunar
ávallt verið ósáttur við textann),
en ekki minni ánægja fylgdi því
að heyra höfundinn túlka, því

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

➜ Kvikmyndir
20.00 Kvikmyndin NO, Global Tour

eftir Spánverjann Santiago Sierra verður
sýnd í Bíó Paradís. Miðaverð er kr.
1.100, en ókeypis fyrir Menningarkortshafa.

➜ Fyrirlestrar
12.00 Peter Ørebech flytur erindið

SEXTUGUR Valgeir Guðjónsson fékk góða hjálp frá vinum og vandamönnum á stórgóðum afmælistónleikum í Hörpu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Valgeir var fremur lítið fyrir að
syngja sín eigin lög með Stuðmönnum á plötum, sérstaklega
framan af. Sömu sögu má segja af
laginu Úfó úr Með allt á hreinu,
og fleiri lögum á dagskránni, að
óvaninn gerði frammistöðuna
þeim mun eftirminnilegri. Þá átti
ung einkadóttir Valgeirs fallega
innkomu þegar hún flutti þrælgott frumsamið lag, Híalín, fyrir
og með pabba sínum.
Svo tíndust þau inn vinsælu
lögin, gullkornin og samstarfsfólkið. Diddú og Egill Ólafsson, en
því miður enginn Sigurður Bjóla,
fóru vel með Spilverks-smelli og
bar hæst óvenju kraftmikil Græna

byltingin (mætti heyrast oftar
í slíkri útsetningu því það svínvirkar) en óþarfi að skeyta saman
tveimur lögum í eitt (Skandinavíu
blues og Bráðabirgðabúgí) enda
ást Íslendinga á „tveir fyrir einn“tilboðum hugsanlega ofmetin (þótt
það sé svo „svo mikið í því“ eins
og Valgeir komst að orði). Með allt
á hreinu-útgáfan af Stuðmönnum
kláraði svo kvöldið með nokkrum
af stærstu smellunum (Popplag í
G-dúr, Slá í gegn, Ástardúett og
fleirum) og endurkomu rytmakóngsins Lars Himmelbjerg, sem
mun hafa dvalið lengi í finnsku
gítarklaustri og háði kostulegt
sólógítareinvígi við Þórð Árnason.

Allt tókst þetta einkar vel til og
þótt allir geti haft sínar skoðanir á lagavali á slíkum tónleikum
(undirritaður hefði til að mynda
kosið að fá að heyra minnst eitt
lag af Hrekkjusvínum og Punktur punktur komma strik til að
auka á fjölbreytnina) er ekki
nokkur leið til þess að allir fái
að heyra sitt uppáhald. Við
það verður að búa, enda það
sem í staðinn kemur ekki af
lakara taginu.Kjartan Guðmundsson

Makríldeilan undir sjónarhorni alþjóðalaga og stjórnmála á Lögfræðitorgi
Háskólans á Akureyri, M102 Sólborg v/
Norðurslóð. Allir velkomnir.
12.05 Fyrirlestur í hádegisfundaröð
Sagnfræðingafélags Íslands: Hvað eru
minningar? heldur áfram í Þjóðminjasafni Íslands. Sigrún Sigurðardóttir
flytur fyrirlestur undir yfirskriftinni Innrömmun.
Minningar, ljósmyndir
og saga. Aðgangur
er ókeypis og öllum
opinn.

Niðurstaða: Afar vel heppnaðir afmælistónleikar hjá Valgeiri og
stórkostlegur katalógur sem mætti
viðra oftar.

valkostir í Sjónvarpi Símans
Nettenging hjá Símanum gefur þér möguleika á Sjónvarpi
Símans og fjölbreyttu úrvali sjónvarps- og afþreyingarefnis.

Nýtt! Háskerpuk
útsending á 0 kr.

er opin án
endurgjalds
til
kynningar

Frelsi til að horfa
þegar þér hentar

Bestu lögin
l
skapa
k
stemninguna

Nú geta viðskiptavinir Símans leigt myndir

Með smelli á VOD takkann opnarðu

Ef þú smellir á MENU takkann og velur

og séð útsendingar í háskerpu. Ef tengingin

SkjáBíó með yfir 4000 titlum, bíómyndum,

útvarp opnast Bestu lögin, sérsniðnar

þín ber HD-útsendingar geturðu virkjað

þáttum, barnamyndum og efni á 0 kr. Í

tónlistarrásir fyrir öll möguleg tilefni.

aðganginn á þjónustuvefnum og séð

SkjáFrelsi, Stöð 2 Frelsi og RÚV Frelsi

Þar eru líka allar íslensku útvarps-

Sjónvarp Símans í allri sinni dýrð.

sérðu nýjustu þættina og fréttirnar þegar

stöðvarnar og tugir erlendra.

þér hentar.

➜ Tónlist
20.30 Djass-

tónleikaröð á
KEX Hosteli,
Skúlagötu 28,
hefst í dag
þegar Kvartett Jóels
Pálssonar
stígur á svið.
Aðgangur er
ókeypis.

Upplýsingar um
viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is
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FBL.

VINSÆLASTA MYNDIN Á
ÍSLANDI Í DAG!
DV

SÉÐ OG HEYRT/
KVIKMYNDIR.IS
BÍÓFILMAN.IS

FRÉTTATÍMINN

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

DV
GOLDEN GLOBE SIGURVEGARI

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
BÍÓFILMAN.IS

FRÉTTABLAÐIÐ

SÉÐ OG HEYRT/
KVIKMYNDIR.IS

MORGUBLAÐIÐ

SMÁRABÍÓ

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÉTTABLAÐIÐ
GOLDEN GLOBE SIGURVEGARI

TOPPMYNDIN Í USA
HÁSKÓLABÍÓ
5%

KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 8 - 10
KL. 8
KL. 6 - 10
KL. 3.40 - 5.50
KL. 3.40

16
16
L
16
12
14
L
L

Í HÖRPUNNI Erna Svala og Sigurður Bragi voru á meðal
tónleikagesta í Hörpunni.

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

HÚN ER MÆTT AFTUR Í
BESTU MYNDINNI TIL ÞESSA!
STRÍÐIÐ ER HAFIÐ!

GLERAUGU SELD SÉR

CONTRABAND
CONTRABAND LÚXUS
THE DESCENDANTS
UNDERWORLD / AWAKENING
FLYPAPER
THE SITTER
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3
STÍGVÉLAÐIKÖTTURINN 3D

Í MIKLU STUÐI Valgeir Guðjónsson var í miklu stuði á tónleikunum.

NÁNAR Á MIÐI.IS

5%
CONTRABAND
KL. 8 - 10.30
16
THE DESCENDANTS
KL. 5.30 - 8 - 10.30 L
IRON LADY
KL. 5.40 - 8 - 10.20 L
MY WEEK WITH MARILYN KL. 5.40
L
GIRL WITH THE DRAGON TATTOO KL. 10.30
16
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3
KL. 6
L

BORGARBÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

CONTRABAND

KL. 6 - 8 - 10.10

16

www.laugarasbio.is

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

SEXTUGUR

Valgeir í stuði
Tónlistarmaðurinn Valgeir Guðjónsson hélt
vel heppnaða tónleika í Eldborgarsal Hörpu á
sunnudagskvöld í tilefni sextugsafmælis síns
og útgáfu safnplötunnar Spilaðu lag fyrir mig.
Vinir Valgeirs og félagar úr Stuðmönnum og
Spilverki þjóðanna fluttu með honum perlur úr söngvasafni hljómsveitanna, auk þess
sem Valgeir gerði tónlist sinni skil með aðstoð
valinkunnra hljóðfæraleikara.

ÞRJÁR HRESSAR Elín, Ellen og Árný voru hressar á tón-

leikunum.

++++
H.S.K. - MBL

ING
750 kr.
POWERSÝN
KL. 10.15

+ ++
+++

B.G. - MBL

M.M. - Bíóﬁlman.is

750 kr.

SVERRIR OG KRISTJÁN Sverrir og Kristján Norland voru á

meðal gesta.

750 kr.

+ ++
+ + + + ++
+++ ++++
T.V. - Kvikmyndir.is

H.V.A. - Fréttablaðið

Þ.Þ. - Fréttatíminn

BESTA LEIKKONA
Í AÐALHLUTVERKI

Þriðjudagur er tilboðsdagur.

750 kr.

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

CONTRABAND

5.50, 8, 10.15(P)

THE IRON LADY

5.50, 8, 10.15

PRÚÐULEIKARARNIR

5.40, 8

TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY 10

LEONDARDO DICAPRIO

KRISTRÚN OG MARGRÉT Þær Kristrún og Margrét hlustuðu á
Valgeir spila öll sín bestu lög.

ER STÓRKOSTLEGUR Í NÝJASTA MEISTARAVERKI

CLINT EASTWOOD
앲앲앲앲 앲앲앲앲
chicago sun-times

Hollywood Reporter

Angelina Jolie ekki
aðdáandi Keibler

앲앲앲앲 앲앲앲앲
The New York Times

Los Angeles Times

Tilboð
750 kr.
Tilboð
750 kr.

앲앲앲앲

Tilboð
750 kr.

t.v. kvikmyndir.is

FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

Hún er mætt aftur í bestu myndinni til þessa! Stríðið er haﬁð...

Tilboð STIR”
E
Br.
0Á k
5Þ
7N

“EN

Tilboð
750 kr.

앲앲l
앲앲 kg- fb

Tilboð
750 kr.
80/100
BoxOfﬁce
Magazine

88/100
Chicago Sun Times

앲앲앲앲
STÆRRI BETRI FYNDNARI
-EMPIRE

앲앲앲앲

Kvikmyndir.is/Séð & Heyrt

SÝND MEÐ ENSKU TALI
OG ÍSLENSKUM TEXTA

CONTRABAND
CONTRABAND VIP
50/50
PRÚÐULEIKARARNIR
SHERLOCK HOLMES 2
NEW YEAR´S EVE
MISSION IMPOSSIBLE 4
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali
J EDGAR
UNDERWORLD: AWAKENING
PRÚÐULEIKARARNIR
50/50
SHERLOCK HOLMES 2

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA
kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 8 - 10:20
kl. 5:50 - 10:20
kl. 5:30 - 8 - 10:40

2D 16
2D VIP
2D 12
2D L
2D 12

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

2D
2D
2D

AKUREYRI
kl. 8
kl. 10:40
kl. 6
kl. 6
kl. 8 - 10:30
SELFOSS
kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 8
kl. 10:30
kl. 6

CONTRABAND
SHERLOCK HOLMES 2
THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
THE MUPPETS MOVIE

TVÆR FÍNAR Ragnheiður Þuríðardóttir og Sunna Axelsdóttir
voru í Hörpunni.

L

J. EDGAR
UNDERWORLD: AWAKENING
PRÚÐULEIKARARNIR m/ensk tali
50/50
SHERLOCK HOLMES 2
MISSION IMPOSSIBLE 4

2D

12

2D
2D

16

2D
2D

12

L

12

16
12
16
L

2D
2D
2D
2D
2D
2D

12
16
L
7
12
12

KRINGLUNNI

12
L

kl. 5:10 - 8 - 10:20
kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 5:40
kl. 8 - 10:45
kl. 8
kl. 5:20 - 10:40

J. EDGAR
SHERLOCK HOLMES 2
MISSION IMPOSSIBLE 4
PRÚÐULEIKARARNIR
NEW YEAR´S EVE

kl. 5:10 - 8 - 10:45
kl. 8 - 10:40
kl. 8 - 10:40

2D
2D

kl. 8

2D

16

kl. 10:20
kl. 10:20

2D 12
2D 12

kl. 8
kl. 5:40

2D
2D

L

kl. 6

2D

L

L

KEFLAVÍK

CONTRABAND
J. EDGAR
50/50
NEW YEAR´S EVE
PRÚÐULEIKARARNIR
FJÖRFISKARNIR M/ ísl. Tali

ÞRIÐJUDAGSBÍÓ Í DAG

Á SJÚKRAHÚS Kevin Federline var fluttur
á sjúkrahús í Sydney.

Fluttur á
sjúkrahús

LÍTIL VINÁTTA Angelina Jolie er ekki
hrifin af Stacy Keibler, kærustu George
Clooney. Hann er aftur á móti lítt hrifinn
af Jolie.
NORDICPHOTOS/GETTY

2D 12
2D 12
2D 12
L

kl. 5:50
kl. 5:40

Eitthvað hefur slest upp á vinskap George Clooney og þeirra
Angelinu Jolie og Brads Pitt ef
marka má US Weekly. Í frétt
blaðsins kemur fram að Clooney
og kærasta hans, glímukonan
Stacy Keibler, hafi deilt einkaþotu með Jolie og Pitt á leið til
Palm Springs og að andrúmsloftið um borð hafi ekki verið hlýlegt.
Fjórmenningarnir voru á leið
á Palm Springs-kvikmyndahátíðina 7. janúar síðastliðinn og sagði
Jolie ekki eitt aukatekið orð við
Keibler meðan á flugferðinni
stóð. „Hún lét sem Stacy væri
ekki til og leit ekki einu sinni í
áttina að henni. Hún kunni augljóslega ekki vel við hana. Angelina er ekki mjög stelpuleg, ólíkt
Keibler,“ var haft eftir heimildarmanni.
Sami heimildarmaður hélt því
einnig fram að Clooney væri
hreint ekki hrifinn af Jolie heldur. „Honum finnst hún leiðinleg
og finnst ekki gaman að eyða
tíma með henni.“

L

Kevin Federline, fyrrverandi
eiginmaður Britney Spears, var
fluttur á sjúkrahús í Sydney í
Ástralíu eftir að hafa fengið verk
fyrir brjóstið.
Hann var staddur í Ástralíu
við tökur á sjónvarpsþáttunum
Excess Baggage þar sem fólk
reynir að losna við aukakílóin.
Federline var með háan púls og
fékk súrefni en ekki er vitað hvort
hann fékk hjartaáfall. Þetta er í
annað sinn sem hann er fluttur
á sjúkrahús síðan hann kom til
Ástralíu fyrir níu vikum. Þá var
hann sagður hafa fengið sólsting.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS

CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is

ÞRIÐJUDAGUR: SUBMARINE 18:00, 20:00, 22:00  NO,
GLOBAL TOUR 20:00  THIS MUST BE THE PLACE 17:50,
22:10  Á ANNAN VEG (ENGL. SUBS) 18:00  ELDFJALL
18:00  SUPERCLASICO 20:00  PARTIR 22:00  MIDNIGHT IN PARIS 20:00, 22:00
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES.

Bíó Paradís er nú hluti af

EUROPA CINEMAS

SUBMARINE
FRÁBÆR BRESKUR HÚMOR!

THIS MUST
BE THE
PLACE
SEAN PENN

NO,

GLOBAL TOUR
SANTIAGO SIERRA
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EM

sport@frettabladid.is

í handbolta

2012

ÍSLENSKU STRÁKARNIR verða að vinna Spánverja í dag ætli þeir að eiga möguleika á því að spila um
sæti á EM í handbolta í Serbíu. Tapist leikurinn í dag þá mun íslenska liðið spila sinn síðasta leik á móti Frökkum
á morgun, sama hvernig aðrir leikir í riðlinum spilast. Aðeins þrjú efstu liðin í hvorum milliriðli fá að leika um sæti.
Tvö efstu liðin fara í undanúrslitin og liðin í þriðja sæti hvors riðils spila síðan um fimmta sætið á föstudaginn.

MEIRI INNRI RÓ YFIR VIGNI
Vignir Svavarsson segir að reynslan og þroskinn sé að gera hann að betri varnarmanni en hann var. Vignir
hefur sýnt frábæra takta á báðum endum vallarins á EM og verið með betri mönnum íslenska liðsins.
EM 2012 Vaskleg framganga Hafn-

GUÐJÓN VALUR Hefur aðeins klikkað á 2
vítum á Evrópumótinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

firðingsins Vignis Svavarssonar
á EM í Serbíu hefur vakið verðskuldaða athygli. Vignir hefur
verið í landsliðinu í nokkuð mörg
ár en er að spila stærra hlutverk
núna en oft áður.
Hann hefur líklega sjaldan leikið betur og verið besti varnarmaður íslenska liðsins í mótinu.
Vignir hefur þess utan nýtt hraðaupphlaupin sín vel og skorað mikilvæg mörk.

Guðjón Valur öflugur í vítum:

Vítaköstin eru
að nýtast betur
HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-

son hefur sýnt mikið öryggi á
vítalínunni á EM í Serbíu en hann
hefur nýtt 14 af 16 vítum sínum
í fyrstu fjórum leikjum íslenska
liðsins sem gerir 88 prósenta vítanýtingu.
Guðjón Valur varð vítaskytta
í forföllum Snorra Steins Guðjónssonar og Ólafs Stefánssonar
, og það vekur athygli að vítanýting íslenska liðsins er betri nú en
á síðustu stórmótum. Hér fyrir
neðan má sjá töflu yfir vítanýtingu íslenska liðsins á síðustu
stórmótum.
- óój

Þokkalega sáttur
„Ég er þokkalega sáttur við mína
frammistöðu. Ég hefði viljað gera
betur í Slóvenaleiknum eins og
allir leikmenn liðsins. Annars
hefur þetta gengið bara vel. Sverre
og Diddi hafa verið að spila svo
fína vörn síðustu ár að ég hef verið
að styðja þá. Nú er ég að spila
meira og kannski spila ég meira
næst,“ segir Vignir sem hefur ekki
bara verið sterkur í vörninni heldur líka klókur því hann fær færri
brottvísanir en oft áður.
„Ég er búinn að spila vörn í
mörg ár og veit svona út á hvað
þetta gengur. Eftir því sem árunum fjölgar áttar maður sig meira
á því um hvað þetta snýst. Það má
kannski segja líka að það sé meiri
innri ró yfir mér. Ég verð að halda
áfram á þessum veg. Ég hef líka
nýtt færin vel og það er ánægjulegt að skora. Það vilja allir,“ segir
Vignir og glottir við tönn.

Vítanýting Íslands á
síðustu stórmótum
EM 2012
Guðjón Valur Sigurðsson
HM 2011
Snorri Steinn Guðjónsson
Þórir Ólafsson
Ólafur Stefánsson
EM 2010
Snorri Steinn Guðjónsson
Ólafur Stefánsson
ÓL 2008
Snorri Steinn Guðjónsson
Ólafur Stefánsson
EM 2008
Snorri Steinn Guðjónsson
Guðjón Valur Sigurðsson
Ólafur Stefánsson
Logi Geirsson
HM 2007
Snorri Steinn Guðjónsson
Ólafur Stefánsson
Ragnar Óskarsson
Logi Geirsson
Guðjón Valur Sigurðsson

88 prósent
16/14 (88%)
80 prósent
14/11 (79%)
6/5 (83%)
6/5 (83%)
75 prósent
24/19 (79%)
4/2 (50%)
76 prósent
26/21 (81%)
3/1 (33%)
68 prósent
9/6 (67%)
9/6 (67%)
8/6 (75%)
2/1 (50%)
78 prósent
21/16 (76%)
23/19 (83%)
2/2 (100%)
2/0 (0%)
1/1 (100%)

Spilaði bara sókn um tíma í vetur
Þó svo að Vignir hafi meira verið í
hlutverki varnarmanns en sóknarmanns síðustu ár hefur slíkt ekki
verið uppi á teningnum í vetur hjá
félagsliði hans, Hannover-Burgdorf, í vetur.
„Þegar hinn línumaðurinn okkar
var meiddur spilaði ég bara sókn.
Þjálfarinn vildi meina að hann
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KÁTIR Í LEIKSLOK Vignir Svavarsson slær á létta strengi með þeim Guðjóni Val Sigurðssyni, Rúnari Kárasyni og Aroni Rafni

Eðvarðssyni eftir sigurinn á Ungverjum á sunnudaginn.

Ég er búinn að spila
vörn í mörg ár og
veit svona út á hvað þetta
gengur.
VIGNIR SVAVARSSON
LANDSLIÐSMAÐUR Í HANDBOLTA

þyrfti á kröftum mínum að halda í
sókninni í 60 mínútur. Því spilaði
ég bara sókn. Ég reyndi að segja

honum að ég gæti alveg spilað í
vörn líka en hann var greinilega
ekki að kaupa það og hann ræður.“
Samningur Vignis við þýska
félagið rennur út í sumar og framtíðin hjá honum er óráðin. Hann
hóf atvinnumannaferil sinn hjá
Skjern í Danmörku og fór þaðan
til þýska liðsins Lemgo.
„Það eru smá þreifingar komnar
í gang við þá en ég hef sett allar
slíkar bollaleggingar á hilluna

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

meðan þetta mót er í gangi. Ég er
opinn fyrir öllu og það kemur í ljós
hvað gerist,“ sagði Vignir.

Henry Birgir
Gunnarsson
& Vilhelm
Gunnarsson
fjalla um EM karla í handbolta í Serbíu
henry@frettabladid.is - vilhelm@frettabladid.is

Þreyta í íslenska hópnum fyrir erfiðan leik á móti Spánverjum á EM í dag:

Ekki veikur hlekkur hjá þeim
EM 2102 „Ég held að þetta sé besta

liðið eins og staðan er í dag. Þeir
eru taplausir og hafa sýnt ótrúlegan styrk. Það er ekki til veikur hlekkur í þessu liði. Hvorki
í sókn, vörn né markvörslu. Við
þurfum að eiga toppleik til þess að
eiga möguleika,“ sagði landsliðsþjálfarinn Guðmundur Guðmundsson um andstæðing dagsins á EM,
Spánverja.
Liðin mættust einnig á HM fyrir
ári síðan og þá fór spænska liðið
illa með strákana okkar.
„Við þurfum að gera miklu betur
en þá. Við gerðum marga tæknifeila í þeim leik og þeim verður að
fækka. Við verðum að vera klókir
í sókninni. Ég veðja á að þeir byrji
í 5/1 vörn gegn okkur. Það gerðu
þeir í fyrra og við leystum það
mjög illa.“
Ástandið á hópnum er ekki nógu
gott en fjórir leikmenn eru að
glíma við meiðsli. Alexander Petersson, Aron Pálmarsson og Þórir
Ólafsson hvíldu á æfingu í gær en
Arnór Atlason æfði þó svo hann sé
slappur.
„Ástandið hefur verið betra.
Þeir höfðu gott af því að hvíla,
strákarnir en Arnór er ótrúlegur
og vildi æfa. Það er seigt í honum.
Strákunum verður tjaslað saman
en Alexander byrjar á bekknum.
Hann getur vonandi hjálpað okkur
samt,“ segir Guðmundur.
Það tekur gríðarlega á að taka
þátt í stórmóti. Gildir það fyrir

SVONA ÁTTU AÐ GERA ÞETTA STRÁKUR Guðmundur Guðmundsson segir nýliðanum
Rúnari Kárasyni til í leiknum á móti Ungverjum á sunnudaginn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

alla sem að liðinu koma enda unnið
myrkranna á milli. Mátti sjá í gær
að margir væru orðnir svolítið
þreyttir.
„Þetta tekur á. Þegar maður sér
sjálfan sig á hliðarlínunni þá hugsar maður að það sé ekki skrítið að

maður sé þreyttur,“ segir Guðmundur og hlær við.
„Ég var nánast kominn inn í
vörnina gegn Ungverjum. Ég hefði
alveg getað slappað af undir lokin
en var kominn í fíling.“
- hbg
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– Lifið heil

· Gefur orku og eykur liðleika
· Viðheldur heilbrigði húðarinnar
· Örvar litafrumur
· Gegn stirðleika og harðsperrum
· Þú jafnar þig fyrr eftir æfingar

Fyrir þig
í Lyfju
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 57779 12/11

Astaxanthin

MAÐUR KVÖLDSINS Joshua Brown var
með 49 stig þegar KR sló Snæfell út úr
bikarnum í gærkvöldi. Hér umkringja
Hólmarar hann.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚRSLIT Í GÆR
Poweradebikar karla í körfu
KR - Snæfell 111-104 (91-91, 83-83, 45-47)
Stig KR: Joshua Brown 49/8 fráköst/5
stoðsendingar, Robert Lavon Ferguson 18/7
fráköst, Hreggviður Magnússon 16/4 fráköst,
Dejan Sencanski 14/5 fráköst, Finnur Atli
Magnusson 10/15 fráköst, Skarphéðinn Freyr
Ingason 2, Martin Hermannsson 2.
Stig Snæfells: Quincy Hankins-Cole 23/10
fráköst/3 varin skot, Jón Ólafur Jónsson
22/10 fráköst, Marquis Sheldon Hall 16/4
fráköst/5 stoðsendingar, Ólafur Torfason 13,
Hafþór Ingi Gunnarsson 13/4 fráköst, Pálmi
Freyr Sigurgeirsson 9/8 fráköst, Sveinn Arnar
Davidsson 8/5 fráköst.
Lið í undanúrslitum: Keflavík, Tindastóll, KFÍ (1.
deild) og KR.

Poweradeb. kvenna í körfu
Njarðvík - Keflavík
78-72 (67-67)
Stig Njarðvíkur: Shanae Baker-Brice 22/7
fráköst/5 stolnir, Lele Hardy 19/20 fráköst,
Petrúnella Skúladóttir 17, Ína María Einarsdóttir
12, Ólöf Helga Pálsdóttir 4, Salbjörg Sævarsdóttir
2, Harpa Hallgrímsdóttir 2/12 fráköst.
Stig Keflavíkur: Jaleesa Butler 30/14 fráköst/6
stolnir, Pálína Gunnlaugsdóttir 15/5 fráköst, Sara
Rún Hinriksdóttir 10/5 fráköst, Birna Ingibjörg
Valgarðsdóttir 8/6 fráköst, Helga Hallgrímsdóttir
6/8 fráköst, Shanika Chantel Butler 3.
Lið í undanúrslitum: Haukar, Stjarnan (1. deild),
Snæfell og Njarðvík.

EM í handbolta í Serbíu
MILLIRIÐILL EITT
Pólland - Makedónía

25-27 (12-18)

Bartosz Jurecki 5, Tomasz Tluczynski 4/2,
Krzysztof Lijewski 4 - Kiril Lazarov 9/6, Stevche
Aluševski 4, Vladimir Temelkov 4, Naumche
Mojsovski 4, Borko Ristovski 19 varin.

Danmörk - Þýskaland

28-26 (17-14)

Anders Eggert 7/2, Hans Lindberg 5, Thomas
Mogensen 4, Mikkel Hansen 4, Niklas Landin
16/1 varin - Uwe Gensheimer 4/2, Christoph
Theuerkauf 4, Lars Kaufmann 4, Michael Haas 4.

Serbía - Svíþjóð

24-21 (14-11)

Marko Vujin 5, Zarko Sesum 4, Ivan Nikcevic 3,
Rajko Prodanovic 3, Dalibor Cutura 3, Darko
Stanic 16/1 varin - Kim Ekdahl du Rietz 8, Niclas
Ekberg 4, Johan Sjöstrand 18 varin.

STAÐAN Í RIÐLINUM
Serbía
4
3 1 0 91-82
Þýskaland
4
2 1 1 100-96
Danmörk
4
2 0 2 109-109
Makedónía
4
1 1 2 108-108
Pólland
4
1 1 2 99-104
Svíþjóð
4
0 2 2 100-108
- Serbar eru komnir áfram í undanúrslit.

7
5
4
3
3
2

LOKAUMFERÐIN
Pólland - Þýskaland
Danmörk - Svíþjóð
Serbía - Makedónía

Mið. klukkan 15.15
Mið kl. 17.15
Mið. kl.19.15

MILLIRIÐILL TVÖ
Spánn
Króatía
Ungverjaland
Frakkland
Slóvenía
Ísland

3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
1

1
0
1
0
0
0

0 77-72
1 84-82
1 71-74
2 77-81
2 89-91
2 88-86

5
4
3
2
2
2

LEIKIRNIR Í DAG
Spánn - Ísland
Í dag klukkan 15.10
Frakkland - Króatía
Í dag kl. 17.10
Ungverjaland - Slóvenía
Í dag kl. 19.10

Sænski körfuboltinn

Sundsvall Dragons - Södertälje
78-84
Jakob Sigurðarson 20 (4 stoðs.), Hlynur
Bæringsson 14 (8 frák.). Pavel Ermolinskij er
meiddur.

Allt um leiki

gærkvöldsins
er að ﬁnna á

www.kexsmidjan.is

Fáðu þér ljúffenga súkkulaðiköku frá Kexsmiðjunni í næstu verslun!
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VIÐ TÆKIÐ KJARTAN GUÐMUNDSSON HORFÐI AFTUR Á ROCKY

> Stöð 2 kl. 20.10
Modern Family

Gömul kynni gleymast ei

Fjörið heldur áfram hjá
Pritchett-fjölskyldunni. Í
þættinum í kvöld tekur
fjölskyldan höndum saman
til að gera góðverk eftir
að hús nágranna þeirra
brennur til kaldra kola. En
góðverkum geta líka fylgt
vandræði, sérstaklega þegar
Pritchett-fjölskyldan á í hlut.

Þegar ég setti Rocky-kassann (allar myndirnar, eitt
til sex, á DVD) efst á jólaóskalistann fyrir nokkrum
vikum var ég grunlaus um að Skjár einn væri í þann
mund að hleypa af stað maraþoni með boxaranum
blíðlynda. Þó hefði ég ekki viljað bíða mínútunni
lengur með að endurnýja kynnin við ítalska
stóðhestinn í niðurníddri Fíladelfíunni. Þessa
dimmu og köldu desemberdaga var eitthvað sem kallaði á mig, hugsanlega sjálfur
jólaandinn (eða fjarskyldur frændi hans,
mannsandinn, sem af og til hefur sigur),
og eftirminnilegar setningar á borð við
„Yo Adrian!“, „Cut me, Mick!“ og „I ain‘t
no bum, Mick!“ héldu mér selskap í mesta
ofátstengda svefnleysinu. Hinir síðustu verða
fyrstir í Rocky, rétt eins og í Biblíusögunum.

Reyndar kom sér illa að texta-takkinn á
fjarstýringunni klikkaði á ögurstundu
því Stallone er ekki sá skýrmæltasti,
sér í lagi eftir að hafa hellt sig blindfullan til að komast í gegnum tilfinninga-sósuðustu senurnar eins og mun
hafa verið raunin. En að einhverjir
láti sér enn detta í hug að hlæja
að því að Rocky fékk Óskarinn sem
besta mynd ársins á sínum tíma er í
besta falli óskiljanlegt, í versta falli
glæpsamlegt. Eftir því sem líður á
seríuna fara handritin að láta á sjá,
en fyrsta myndin er meistaraverk og
margfalt áhrifameiri en milljón aðrar
myndir sem fínni þykja. Svo einfalt er það.

STÖÐ 2
13.45 Leiðarljós (Guiding Light)
14.25 Tóti og Patti (42:52)
14.36 Þakbúarnir (Höjdarna)
14.48 Skúli skelfir (24:52)
15.00 EM í handbolta BEINT frá leik í
milliriðli á EM í handbolta karla.

16.50 Táknmálsfréttir
17.00 EM í handbolta BEINT frá leik í
milliriðli á EM í handbolta karla.
19.00 Fréttir
19.04 EM í handbolta BEINT frá leik í
milliriðli á EM í handbolta karla.
20.40 EM-kvöld Í þættinum er farið yfir
leiki dagsins á EM í handbolta.
21.15 Djöflaeyjan Fjallað verður um leiklist, kvikmyndir og myndlist með upplýsandi
og gagnrýnum hætti. Einnig verður farið yfir
feril einstakra listamanna. Umsjónarmenn
eru Þórhallur Gunnarsson, Sigríður Pétursdóttir, Vera Sölvadóttir og Guðmundur Oddur
Magnússon.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Taggart – Uppstigningin (Taggart - The Rapture) Skosk sakamálamynd þar
sem rannsóknarlögreglumenn í Glasgow
fást við snúið sakamál. Meðal leikenda eru
Alex Norton, Blythe Duff, Colin McCredie og
John Michie. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi barna.
23.10 Aðþrengdar eiginkonur (4:23)
(Desperate Housewives VIII) (e) Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.55 Fréttir
00.05 Dagskrárlok

08.00 When Harry Met Sally
10.00 Ghosts of Girlfriends Past
12.00 Unstable Fables. 3 Pigs & a Baby
14.00 When Harry Met Sally
16.00 Ghosts of Girlfriends Past
18.00 Unstable Fables. 3 Pigs & a Baby
20.00 Year One
22.00 Fargo
00.00 Drop Dead Sexy
02.00 Day of Wrath
04.00 Fargo
06.00 Bjarnfreðarson

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (93:175)
10.15 Wonder Years (7:23)
10.40 Borgarilmur (8:8) Í Halifax skoðar
Ilmur meðal annars þá hluti sem skoluðust á
land eftir Titanic-slysið.
11.15 Mike & Molly (4:24)
11.35 Total Wipeout (3:12)
12.35 Nágrannar
13.00 Frasier (2:24)
13.25 America‘s Got Talent (21:32)
14.50 America‘s Got Talent (22:32)
15.40 Sjáðu
16.10 iCarly (6:25)
16.35 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (18:22)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Malcolm In The Middle (12:22)
19.45 Hank (5:10)
20.10 Modern Family (8:24)
20.35 Mike & Molly (20:24)
21.00 Chuck (19:24)
21.45 Burn Notice (3:20) Fjórða serían
af spennuþáttunum um njósnarann Michael
Westen sem var settur á brunalistann en það er
listi yfir njósnara sem eru komnir út í kuldann.
22.30 Community (16:25)
22.55 The Daily Show: Global Edition
23.20 The Middle (14:24)
23.45 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi
00.10 Grey‘s Anatomy (10:24)
00.55 Medium (12:13)
01.40 Satisfaction
02.30 Pride
04.15 Chuck (19:24)
05.00 Modern Family (8:24)
05.25 The Simpsons (18:22)
05.50 Fréttir og Ísland í dag

FM 92,4/93,5
06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með
KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar
á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03
Veðurfregnir 10.13 Samsöngur úr norðri 11.00
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00
Fyrr og nú 14.00 Fréttir 14.03 Sker 15.00
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Úr Bernskunni
15.25 Málstofan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið 20.30 Í heyranda hljóði
21.20 Tríó 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.15 Fimm fjórðu
23.05 Matur er fyrir öllu 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN
16.05 Spænski boltinn: Malaga Barcelona
17.50 Enski deildarbikarinn: Crystal
Palace - Cardiff Útsending frá fyrri leik liðanna í undanúrslitum Carling Cup.
19.35 Enski deildarbikarinn: Cardiff Crystal Palace BEINT frá seinni leik liðanna
í undanúrslitum Carling Cup.
21.45 Spænsku mörkin
22.15 EAS-þrekmótaröðin EAS-þrekmótaröðin er stigakeppni fjögurra móta þar
sem reynir á þrek, styrk og þol keppenda.
22.45 Enski deildarbikarinn: Cardiff Crystal Palace

14.25 Everton - Blackburn
16.15 Norwich - Chelsea
18.05 Premier League Review 2011/12
19.00 Man. City - Tottenham
20.50 Arsenal - Man. Utd.
22.40 Football League Show Sýnt frá
síðustu leikjum í neðri deildum enska boltans.

23.10 Sunderland - Swansea

19.10 The Doctors (33:175)
19.50 Bones (15:22)
20.35 Better Of Ted (4:13)
21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 The Block (4:9) Áströlsk raunveruleikasería sem sló fyrst í gegn árið 2004.
Fylgst er með fjórum pörum gera upp fjórar eins íbúðir. Nú fá þátttakendur sem fyrr
híbýli til yfirhalningar og eiga svo að reyna
að fá sem hæst verð fyrir eignina.
22.35 The Glades (4:13)
23.25 Celebrity Apprentice (11:11)
00.50 Twin Peaks (5:22)
01.35 Malcolm In The Middle (12:22)
02.00 Hank (5:10)
02.25 Bones (15:22)
03.10 The Doctors (33:175)
03.50 Íslenski listinn
04.15 Sjáðu
04.40 Fréttir Stöðvar 2
05.30 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Rachael Ray (e)
09.30 Pepsi MAX tónlist
14.15 Minute To Win It (e)
15.00 90210 (2:22) (e)
15.50 Parenthood (21:22) (e)
16.35 Rachael Ray
17.20 Dr. Phil
18.05 Live To Dance (3:8) (e)
18.55 America‘s Funniest Home Videos (10:50) (e)
19.20 Everybody Loves Raymond
19.45 Will & Grace (18:25) (e)
20.10 Outsourced (20:22) Móðir Tonyu
er í heimsókn og Todd er staðráðinn í að
heilla hana upp úr skónum.
20.35 Mad Love (12:13) Þegar Tiffany
ákveður að skilja og fara frá New York þarf
Connie að leita sér að nýrri vinnu.
21.00 Charlie‘s Angels - LOKAÞÁTTUR (8:8) Sjónvarpsþættir byggðir á hinum sívinsælu Charlie´s Angels sem gerðu garðinn
frægan á áttunda áratugnum. Nú er komið
að lokaþættinum um ævintýri englanna.
21.45 Prime Suspect (1:13) Bandarísk
þáttaröð sem gerist á strætum New York
borgar. Aðalhlutverk eru í höndum Mariu
Bello. Jane Timoney er lögreglukona sem
starfar í karlaveldi.
22.35 Jimmy Kimmel
23.20 CSI (3:22) (e)
00.10 Flashpoint (3:13) (e)
01.00 Everybody Loves Raymond (e)
01.25 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 08.10 Humana
Challenge 2012 (1:4) 11.10 Golfing World
12.00 Golfing World 12.50 Humana Challenge 2012 (1:4) 14.55 Chevron World Challenge (3:4) 18.05 Golfing World 18.55
PGA Tour - Highlights (3:45) 19.45 Volvo
Golf Champions (2:2) 22.00 Golfing World
22.50 US Open 2006 - Official Film 23.50
ESPN America

06.05 The Weakest Link 06.55 Keeping Up
Appearances 09.00 Dalziel and Pascoe 10.35
Come Dine With Me 11.25 EastEnders 11.55
Michael McIntyre‘s Comedy Roadshow 12.40
Top Gear 13.35 Keeping Up Appearances 15.35
QI 16.40 Top Gear 17.30 Michael McIntyre‘s
Comedy Roadshow 18.15 Come Dine With Me
19.05 QI 20.10 Top Gear 21.00 Live at the Apollo
21.45 Nighty Night 22.45 Live at the Apollo
23.30 QI 00.30 Live at the Apollo 01.15 Nighty
Night 02.15 The Graham Norton Show

11.10 Horisont 11.35 Torpedo 12.35 Aftenshowet
13.30 Kæft, trit og flere knus 14.00 DR Update nyheder og vejr 14.10 Livet i Fagervik 15.05
Postmand Per. Specialposttjenesten 15.20 Timmytid 15.30 Lille Nørd 16.00 Rockford 16.50 DR
Update - nyheder og vejr 17.00 Skattejægerne
17.30 TV Avisen med Sport 18.05 Aftenshowet
19.00 Hammerslag 19.30 Hjælp, vi skal føde
20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 21.00 SportNyt
2012 21.10 Johan Falk - Gruppen för särskilda
insatser 23.05 Uopklarede mord 23.30 OBS

12.05 Førkveld 12.45 Verdensarven 13.00 NRK
nyheter 13.05 Salt &amp; Pepper 13.35 Norge
rundt 14.00 NRK nyheter 14.10 Jessica Fletcher
15.00 NRK nyheter 15.10 Herskapelig redningsaksjon 16.00 NRK nyheter 16.10 Solgt! 16.40
Oddasat - nyheter på samisk 16.55 Tegnspråknytt
17.00 Førkveld 17.40 Distriktsnyheter 18.00
Dagsrevyen 18.45 Ut i naturen 19.45 Extratrekning 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen
21 20.30 Sherlock 22.00 Kveldsnytt 22.15
Ingen grenser

09.00 Fråga doktorn 09.45 Gäster med gester
10.30 Humor godkänd av staten 10.45 Prelude to
a fight 11.45 Guldbaggen 2012 13.45 Dårskapens
hus 15.00 Rapport 15.05 Gomorron Sverige
15.30 Min stad 15.45 Jonathan Ross show 16.35
Alpint 17.00 Rapport 17.10 Regionala nyheter
17.15 Go‘kväll 18.00 Kulturnyheterna 18.15
Regionala nyheter 18.30 Rapport 19.00 Mot alla
odds 20.00 Veckans brott 21.00 Dox 22.00
Äkta människor 00.00 Rapport 00.05 Auto Focus
01.50 Rapport 01.55 Boardwalk Empire

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur

OMEGA
18.00 Að norðan 18.30 Tveir gestir 21.00
Bæjarstjórnarfundur

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

KEMUR HEILSUNNI Í LAG

SJÁ NÁNAR Á VITAMIN.IS

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA / FÆST Í APÓTEKUM UM LAND ALLT

Icepharma

SYKURLAUSAR
EIN TAFLA Á DAG
LITLAR VÍTAMÍNTÖFLUR SEM GOTT ER AÐ GLEYPA

Síðustu dagar
útsölu
Kringlan sími: 533 1740 // Smáralind sími: 534 1740 // www.karenmillen.com

70%

70%
afsláttur

Síðustu
dagar útsölu

afsláttur

HERRAR

DÖMUR

70%

síðustu
dagar útsölu
Síðustu dagar
útsölu

70%

afsláttur

Oasis Kringlu s. 553-5111
Oasis Smáralind s. 554-7980

Saints Kringlunni s. 517-3890
Saints Smáralind s. 522-8350

24. janúar 2012 ÞRIÐJUDAGUR

34

MORGUNMATURINN

Hjartalæknir með reggíplötu

„Ég borða prótínsjeik með
þremur hráum eggjum, haframjöli og mjólk. Set allt í blandara og negli í magann í einum
sopa, eins og tekíla skoti.“
Eiður Birgisson, framkvæmdastjóri 800
bars á Selfossi.

Tónlistarmaðurinn og hjartalæknirinn Helgi
Júlíus Óskarsson hefur gefið út reggíplötuna
Kominn heim, sem er hans önnur á tveimur
mánuðum. Hin nefnist Haustlauf og hafði að
geyma þjóðlagaskotna popptónlist þar sem
Svavar Knútur kom við sögu.
„Ég samdi mest af þessum lögum fyrir
rúmlega ári. Þá kom einhver reggíalda yfir
mig,“ segir Helgi um nýju plötuna. Hann ætlaði upphaflega að fá Hjálma til að aðstoða sig
við plötuna en fékk á endanum Kristin Snæ
Agnarsson, fyrrum liðsmann Hjálma, sér til
aðstoðar. Í gegnum hann fékk hann til liðs
við sig góðan hóp hljóðfæraleikara og Valdimar Guðmundsson úr hljómsveitinni Valdimar. „Hann ætlaði að syngja eitt eða tvö lög
en svo komst hann í svo mikið stuð að hann
söng hálfa plötuna. Maður stoppar hann ekki

þegar hann er í stuði,“ segir Helgi. Eitt lag af
plötunni, Stöndum saman, hefur verið spilað í
útvarpinu en texti Helga fjallar um eftirköst
bankahrunsins.
Helgi starfaði sem hjartalæknir í 25 ár í
Bandaríkjunum en er núna fluttur heim. „Ég
ákvað að taka mér gott frí og gera það sem ég
hef gaman af. Tónlistin hefur hjálpað mér að
slaka á á kvöldin,“ segir hann. Eftir að hafa
fengið sér upptökutæki fyrir nokkrum árum
hefur hann staðið í ströngu við lagasmíðar og
er einmitt með þriðju plötuna í undirbúningi
þar sem blúsinn verður í fyrirrúmi.
- fb
TVÆR PLÖTUR Á TVEIMUR MÁNUÐUM Hjartalæknirinn

Helgi Júlíus hefur gefið út tvær plötur á tveimur mánuðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FRÉTTIR AF FÓLKI
Bjarni Fel hefur verið valinn sjálfboðaliði ársins
2011 af Knattspyrnudeild KR fyrir félagsstörf en
veittar voru viðurkenningar síðasta laugardag fyrir
sjálfboðaliðastarf knattspyrnudeildarinnar. Bjarni
var virkur í KR-útvarpinu allt síðasta sumar
og lýsti þar eins og honum einum er lagið
flestum leikjum sem Íslands- og bikarmeistarar KR-inga spiluðu.

Á UPPLEIÐ Edda Óskarsdóttir hefur haft nóg fyrir stafni síðan hún flutti til London til að reyna fyrir sér í fyrirsætubransanum.

ÁSGRÍMUR MÁR FRIÐRIKSSON: EDDA VIRÐIST VERA FÆDD Í STARFIÐ

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

Landar hverju verkefninu
á fætur öðru í Lundúnum
3
Edda Óskarsdóttir fyrirsæta
flutti til London fyrir þremur
vikum og hefur landað hverju
verkefninu á fætur öðru síðan
þá. Ásgrímur Már Friðriksson
hjá Eskimó segir þetta frábæran
árangur hjá Eddu sem er á skrá
hjá umboðsskrifstofunni Select í
London.
Edda hafði aðeins verið á skrá
hjá Eskimo í viku þegar Select
fékk augastað á henni, en Edda
hóf fyrirsætustörf í haust og
því telst þetta einstakur árangur. Fyrirsæturnar Natasha Poly,
Agyness Deyn, Stella Tennan,
Brooklyn Decker og karlfyrirsætan David Gandy eru á meðal
þeirra sem Select hefur á sínum
snærum.
„Edda fékk fyrsta verkefnið

1095.JA
16. -31.

N.

SKIPHOLTI 50c SÍMI 562 9090

mánuðir eru síðan
Edda Óskarsdóttir hóf
að starfa sem fyrirsæta. Hún hefur nóg að gera
í Lundúnum í dag.

þann 12. janúar og hefur varla
stoppað síðan. Hún er ekki búin
að vinna við þetta lengi en virðist vera fædd í starfið. Hún er
mjög fótógenísk en líka skemmtileg og heillandi þannig þetta er
henni auðvelt,“ segir Ásgrímur
Már. Meðal þeirra verkefna sem
Edda hefur tekið að sér er myndaþáttur fyrir vefverslanirnar Asos
og Temperley, vefauglýsing fyrir
tískurisann Burberry og auglýsing fyrir næstu jólaherferð tísku-

verslunarinnar Miss Selfridge.
Auk þess var hún boðuð í prufumyndatöku hjá ljósmyndaranum
Emmu Summerton sem hefur
mikið myndað fyrir tímaritið ID
en einnig ítalska Vogue, Dazed &
Confused og W.
Edda er nítján ára gömul og
ákvað að taka sér frí frá skóla og
tónlistarnámi til að láta reyna á
fyrirsætustarfið. Hingað til hefur
það gengið að óskum en Ásgrímur
segir mikla samkeppni ríkja innan
bransans og því þurfi breitt bak
og eljusemi til að ná langt. „Þetta
er bara eins og hvert annað starf,
það tekur tíma að vinna sig upp en
mér heyrist á öllu að Edda sé að
standa sig með prýði.“
Ekki náðist í Eddu við vinnslu
fréttarinnar.
sara@frettabladid.is

Heiður að skrifa um Bob Dylan
„Mér finnst þetta mikill heiður,“ segir tónlistarmaðurinn og
Utangarðsmaðurinn fyrrverandi
Michael Pollock.
Hann er á meðal þeirra sem
skrifa í nýja bók sem er tileinkuð
bandaríska tónlistarmanninum
Bob Dylan og gefin út með hans
samþykki. Aðdáendur Dylans víðs
vegar um heiminn skrifuðu sínar
hugleiðingar um Dylan í bókina og
var Pollock á meðal þeirra. Bókin
nefnist How Does it Feel og er til
dæmis fáanleg á síðunni Amazon.
Allur ágóði hennar rennur til samtakanna Feed America sem Dylan
hefur sjálfur styrkt í gegnum árin.
Meðal annars rann allur ágóði af
jólaplötu hans, Christmas in the

Heart, sem kom út fyrir þremur
árum til samtakanna sem reyna að
vinna bug á hungursneyð í Bandaríkjunum.
Það var bandaríski Dylan-aðdáandinn Joe Ladwig sem átti hugmyndina að bókinni. Mike Pollock
sá póst frá Ladwig á Facebook þar
sem verkefnið var kynnt og setti
sig í samband við hann. „Ég spurði
hvort ég mætti leyfa honum að sjá
hvað ég hefði að segja og hann var
stóránægður með það,“ segir hann.
Pollock fer hlýjum orðum um
Dylan í bókinni. „Hann er eitt
merkasta núlifandi ljóðskáldið
í heiminum, það fer ekki á milli
mála. Ég vona bara að þessi bók
veiti fólki innblástur.“
- fb

MIKILL HEIÐUR Michael Pollock er mjög

ánægður með að hafa fengið að skrifa í
bókina Feed America. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FORSALA Á

KAJÖKUM
ER HAFIN Í ELLINGSEN

Hafðu beint samband við sölumann:
Þór Ragnarsson, 580 8506

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

112883

Ellingsen býður sérstakt tilboð við forpöntun á kajökum. Verð hér að neðan eru
sértilboð til þeirra sem panta fyrir 4. febrúar næstkomandi, en kajakarnir koma
til landsins um miðjan apríl.

PERCEPTION Triumph 13 Angler

PERCEPTION Scooter Gemini

Triumph Angler veitir nægt rými fyrir stangveiði án þess
að missa sveigjanleika, lipurð og hraða. Hann er tilvalinn
fyrir veiðiklær sem vilja samt ekki gefa neitt eftir í gæðum.

Scooter Gemini tekur 2 í sæti. Það er auðvelt að
stýra honum og hann hentar einstaklega vel á
lygnu vatni.

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Verð 199.990
90 kr.

Verð
rð 159.990
159.9
kr.

PERCEPTION Prodigy II 14.5

PERCEPTION
C
Essence 17

Sæti fyrir tvo, sérstyrktur botn og stefni. Hann er
lipur og stöðugur og hentar vel á lygnu vatni og í
léttum straumi.

Sérhannaður kjölur og V-lögun kajaksins gera hann
afar stöðugan og auðveldar beygjur. Hentar bæði fyrir
byrjendur og lengra komna.

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Verð 194.990 kr.

Verð 294.990 kr.

149.990 kr.

138.990 kr.

119.990
0 kr.

209.990 kr.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

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

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

FRÉTTIR AF FÓLKI
5.000 sáu Nýdanska
Tónleikurinn svokallaði Nýdönsk í
nánd var sýndur í síðasta sinn um
helgina. Alls sáu um fimm þúsund
manns Björn Jörund Friðbjörnsson í hlutverki Bingó Bjössa og
hina félaga hans úr Nýdanskri stíga
á svið í Borgarleikhúsinu. Miðað við
þessar miklu vinsældir er greinilegt
að eftirspurnin eftir
þeim Nýdönsku
er vel fyrir hendi
þrátt fyrir að
hljómsveitin hafi
ekki verið sérlega
áberandi í tónlistarbransanum
upp á síðkastið.

Takm
arkað
magn

Gerið gæða- og verðsamanburð

ÚTSÖLULOK
naða
12 má ausar
l
vaxta ðslur
i
gre

 

<

af völdum vörum
Skiptidýnur, útlitsgallaðar dýnur og sýningardýnur
Lök, hlífðardýnur, pífur, sængurverasett og fleira

>
>

- fb, óká

Mest lesið
1

Þetta voru greinilega mistök
hjá okkur

2

Fjórir struku af
unglingaheimili í nótt

3

Egill aftur kærður fyrir
nauðgun

4

Mikki mús styður Ólaf Ragnar
áfram í embætti forseta

 ;=
Hágæða heilsudýnur

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær
tónlist alla virka morgna
kl. 6.50 – 9.00

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Fyr tur fær
fyrs

Latínan er bara bull
Advania, nýtt nafn Skýrr og fleiri
sameinaðra fyrirtækja, er síður en
svo andvana fætt miðað við vangaveltur sem upp hafa sprottið um
nafnið á netinu. Raunar eru þær svo
miklar að Stefán Hrafn Hagalín,
forstöðumaður samskiptasviðs
fyrirtækisins, steig fram á Facebook
til að leiðrétta rangfærslur um að
„Ad vania“ væri latína sem þýddi „til
einskis“. Hann segir Google Translate hafa fallið „á latínuprófi í Lærða
skólanum“, enda sé „ad vania“
ekki til sem hugtak í latínu. „Orðið
„vania“ fyrirfinnst yfirhöfuð ekki í
latínu. Forsetningin „ad“
er vissulega til og
nafnorðið „vanitas“ sömuleiðis,
rétt eins og
lýsingarorðið
„vanus“. En orðið
„advania“ er bara
stafabrengl og „ad
vania“ er klárlega
bull,“ segir
Stefán Hrafn.
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