
veðrið í dag

VIÐSKIPTI Lífeyrissjóðirnir munu 
fara fram á að dómskvaddir mats-
menn verði fengnir til að leggja 
mat á hvort gögn sem lögð voru 
fram í umdeildu skuldabréfaútboði 
Glitnis í mars 2008 hafi endur-
speglað raunverulega stöðu bank-
ans. Sjóðirnir vilja meina að þeir 
hafi verið blekktir til að kaupa 
víkjandi skuldabréf í útboðinu 
fyrir samtals 10,7 milljarða króna 
og hafa stefnt slitastjórn Glitnis 
vegna þessa. Alls keyptu sjóðirnir 
tæplega 72% af öllum skuldabréf-
unum sem í boði voru í útboðinu. Undirbúningur að 
málarekstrinum hefur staðið yfir mánuðum saman.

Hann snýst um að lífeyrissjóðirnir vilja skulda-
jafna bréfunum en því hefur slitastjórn Glitnis 
hafnað. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins 

stendur málið þannig að sjóðirn-
ir hafa reynt að knýja fram fyrir 
dómstólum að Glitni verði gert að 

leggja fram margvísleg gögn sem 
þeir telja líklegt að sýni fram á 
að bankinn hafi verið öðruvísi og 
mun verr staddur en útboðsgögnin 
sögðu til um. Eiginfjár- og lausa-
fjárstaða hans hafi verið verri auk 
þess sem áhættuskuldbindingar 
Glitnis hefðu verið vanmetnar. 

Í skýrslu úttektarnefndarinn-
ar um starfsemi lífeyrissjóða í 
aðdraganda bankahrunsins 2008 

segir að fjárfesting í umræddum skuldabréfum sé 
dæmi um „mjög mislukkaða fjárfestingu“. Það er 
niðurstaða nefndarinnar að lífeyrissjóðir ættu ekki 
að fjárfesta í slíkum gerningum nema lög heimili 
það sérstaklega.  - þsj / sjá Markaðinn

LÖGREGLUMÁL Sautján nálgunarbönn hafa 
verið sett á síðastliðin tvö ár. Notkun úrræð-
isins hefur aukist mikið en tveir höfðu í heild-
ina verið úrskurðaðir í nálgunarbann fjögur 
ár á undan. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá ríkislög-
reglustjóra voru nálgunarbönn tíu talsins í 
fyrra. Þau voru sjö árið 2010 og eitt nálgunar-
bann var í gildi árin 2008 og 2006. Árin 2007 
og 2009 voru engin nálgunarbönn úrskurðuð. 

„Þetta eru í mjög mörgum tilvikum erfið 
samskipti fólks eftir aðskilnað – skilnað eða 
sambúðarslit,“ segir Jón H. B. Snorrason, 
aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæð-
inu. Hann segist telja að nálgunarbann sem 
úrræði hafi smátt og smátt verið að sanna sig 
og sé nú talin lausn í málum. Það skýri líklega 

þá miklu fjölgun nálgunarbanna sem orðið 
hefur. 

„Nálgunarbannið er úrræði sem hægt er 

að grípa til ef einstaklingur eða einstak-
lingar verða fyrir áreiti og jafnvel brotum,“ 
segir Jón. Ekki þarf að vera um brot að ræða. 
„Þetta er líka mögulegt sem úrræði ef ein-
hver ónáðar viðkomandi með því að koma að 
heimili eða vinnustað og skirrist ekki við þó 
að hann fái skilaboð um að ekki sé óskað eftir 
nærveru hans.“ 

Ný lög um nálgunarbönn og brottvísun af 
heimili tóku gildi um mitt síðasta ár. Jón segir 
nýmæli hvað varðar nálgunarbönn að nú geti 
lögregla tekið ákvörðun um að beita úrræðinu 
og ber það síðan undir dómara. Áður þurfti 
að bíða eftir að dómari fjallaði um málið svo 
bann tæki gildi. „Nú kemur úrræðið til fram-
kvæmdar strax. Þetta er skilvirkara úrræði.“   
 - þeb

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Sími: 512 5000

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup júlí - september 2011
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Safnasafnið á Svalbarðsströnd,  Sjóræningjahús-
ið á Vatneyri við Patreksfjörð og tónlistarhátíðin 
Við Djúpið á Ísafirði eru tilnefnd til Eyrarrósar-
innar 2012. Eyrarrósin er viðurkenning fyrir 
framúrskarandi menningarverkefni á lands-
byggðinni. Hún verður veitt í áttunda sinn á 
laugardag.
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Í meira en hálfa öld hafa milljónir manna um allan heim notað BIRKENSTOCK®  sér til heilsubótar. Hvað um þig? Teg: Arisona. Verð: 12.885,- 
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Sími 551 2070

Ráðstefnan Hestamennska fyrir fólk með fötlun fer fram í hestamannafélaginu Herði á laugardag. Eflir sjálfstraust  og styrk

Þ egar Gunnar Logi fer á hestbak liggur 
við að maður sjái ekki að hann sé fatlað-
ur. Þetta eykur honum mikið sjálfstraust 
og sjálfstæði enda getur hann sjálfur 

stjórnað hvert hann er að fara,“ segir Auður Sig-
urðardóttir formaður fræðslunefndar fatlaðra hjá 
Hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Félagið 
stendur, ásamt Íþróttasambandi fatlaðra, fyrir ráð-
stefnu um hestamennsku fyrir fólk með fötlun í 
félagsheimili Harðar, laugardaginn 11.febrúar frá 
klukkan 10 til 16.
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Svansmerkt
prentverk!

Rannsakar rætur 
kreppunnar
➜ Jesper Rangvid fer fyrir rann-

sóknarnefnd um fjármálakreppuna í Danmörku

➜ Segir mikilvægt að læra af því sem aflaga hefur farið

➜ Býst ekki við álíka viðbrögðum og við íslensku rannsóknarskýrslunni

Geta brotið upp fyrirtæki
Samkeppniseftirlitið (SE) hefur gefið út umræðu-skjal þar sem fram koma drög að leiðbeiningum um beitingu ákvæðis sem gerir því m.a. kleift að skipta upp fyrirtækjum án þess að þau hafi fram-ið samkeppnislagabrot. Heimildin var lögfest í fyrra. Í skjalinu er því lýst hvernig SE hyggst beita markaðsrannsóknum sem undanfara beit-ingu ákvæðisins, en framkvæmd slíkra rann-sókna er nýlunda í starfi þess. Markaðsrannsókn er „hagfræðileg greining á samkeppni á tilteknum markaði [...] Hún lýtur eftir atvikum m.a. að verð-myndun vöru og þjónustu, kostnaðaruppbyggingu, uppbyggingu markaðar, stærð hans og þróun, ný-sköpun, tækniframförum, lagaumhverfi og öðru regluverki, aðgangshindrunum, kostnaði fyrir við-skiptavini að skipta um fyrirtæki, þátttöku opin-berra og hálfopinberra aðila á markaðnum, lóð-rétta og lárétta samþættingu fyrirtækja, fjölda fyrirtækja og eignartengslum þeirra, markaðshlut-deild, fjölda birgja, fjárhagslegri afkomu fyrir-tækja og framlegð þeirra“. 
SE óskar nú eftir sjónarmiðum markaðsaðila sem gætu nýst við ákvörðun um fyrstu markaðs-rannsókn. Á liðnum misserum hefur mestur hluti ráðstöfunartíma SE farið í: Matvöru-/dagmark-að, fjármálamarkað, fjarskiptamarkað og flutn-ingsmarkað. Óskað er eftir sjónarmiðum fyrir 15. mars. 

- ÞSJ

Bjó

Nýr tilboðsbæklingur í dag

Njóttu lífsins með
heilbrigðum lífsstíl

Ný

bragðtegund.

Karamella!

14 dagar 
til Öskudags
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Sjáðu 
búningana 

okkar á 

Facebook

Barnabúningar: 

1.490, 2.990  

og 4.990ogoog

Sautján settir í nálgunarbann
Tíu voru úrskurðaðir í nálgunarbann í fyrra og sjö árið á undan. Árin á undan var úrræðið nánast ekkert 
notað, en er að sanna gildi sitt að mati aðstoðarlögreglustjóra. Sambúðarslit eru oft bakgrunnur málanna. 

Samkvæmt lögum um nálgunarbönn frá því í 
fyrra er manni í nálgunarbanni bannað að koma á 
tiltekinn stað eða svæði, veita eftirför, heimsækja 
eða setja sig með öðru móti í samband við annan 
mann. Bönn af þessu tagi geta varað í allt að ár. 
Þeim er alltaf afmarkaður ákveðinn tími sem ekki 
má framlengja nema með nýrri ákvörðun. Viðurlög 
við broti á nálgunarbanni eru sektir og allt að ár í 
fangelsi. 

Brot varðar árs fangelsi

www.vetrarhatid.is

Fylgir Fréttablaðinu í dag!

Lífeyrissjóðir telja að stjórnendur Glitnis hafi veitt rangar upplýsingar:

Matsmenn leggi mat á blekkingu

milljarða króna víkjandi 
skuldabréf telja lífeyrissjóð-
irnir að þeir hafi verið blekktir 
til að kaupa í umdeildu 
skuldabréfaútboði Glitnis. 

10,7

Teiknaði gjöf Apatows
Hugleikur Dagsson teiknaði 
mynd sem leikstjórinn Judd 
Apatow fékk í afmælisgjöf.
fólk 34

Dreymir um stærra hús
Sigþrúður Guðmundsdóttir 
stýrir Kvennaathvarfinu á 
30 ára afmælisári.
tímamót 18

Spennandi verkefni
Patrekur Jóhannesson ætlar 
sér að gera góða hluti með 
austurríska landsliðið.
sport 30

DREGUR ÚR VINDI   vestan-
lands eftir því sem á daginn líður. 
Sunnan og vestan til verða skúrir 
eða slydduél en nokkuð bjart norð-
austanlands. Hiti víða á bilinu 0 til 
6 stig.

VEÐUR 4

DREGUR ÚR VINDI estan

3

3 3
3

3

ÆVINTÝRALAND Í SMÍÐUM   Guttormur Þorfinnsson (lengst til hægri) og sonur hans Þorfinnur (fyrir miðju) munu næstu daga tæma 
60 kassa af legókubbum í Tjarnarsal Ráðhússins. Byggður verður ævintýraheimur sem er hluti af Vetrarhátíð borgarinnar. Gestum og gangandi verður boðið 
að koma og skoða, en þeir sem vilja geta látið reyna á sköpunargáfu sína. Með þeim á myndinni er legógeggjarinn Þorvaldur Breiðfjörð Berglindarson. 
Sjá síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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SAMGÖNGUR Hættulegasti vegur 
landsins er leiðin milli Neskaup-
staðar og Stöðvarfjarðar sem 
meðal annars liggur í gegnum Odd-
skarð. Þetta kemur fram í rann-
sókn sem birtist í Læknablaðinu 
nýverið. 

Það voru þeir Þóroddur Bjarna-
son félagsfræðingur og Sveinn 
Arnarson félagsfræðinemi sem 
framkvæmdu rannsóknina. Niður-
stöðurnar eru athyglisverðar, ekki 
síst vegna þess að Reykjanesbraut-
in á milli Hafnarfjarðar og Reykja-
nesbæjar er ein öruggasta leiðin á 
Íslandi. Fræðimennirnir reiknuðu 

út að miðað við milljón ekna kíló-
metra væru fæst slys á Reykjanes-
brautinni, en aftur á móti kemur 
fram að flest slys verða þar. Mun-
urinn er hins vegar sá að miðað 
við umferðina er vegurinn nokkuð 
öruggur. 

Tímabilið sem var skoðað var 
frá 2007 til 2010. Fram kemur að 
hættulegasti vegarkaflinn utan 
þéttbýlis er leiðin milli Neskaup-
staðar og Stöðvarfjarðar um Odds-
skarð og Fáskrúðsfjarðargöng. Í 
öðru sæti var vegurinn frá Hellis-
sandi að Stykkishólmi en vegur-
inn frá Þingeyri til Súðavíkur um 

Gemlufallsheiði og Vestfjarða-
göng í þriðja sæti. Í fjórða sæti var 
kaflinn frá Seyðisfirði til Reyðar-
fjarðar um Fjarðarheiði og Fagra-
dal. Vegurinn milli Jökulsárlóns og 
Skaftafells er sá öruggasti á land-
inu, miðað við sömu forsendur.

Þannig segir í greininni að sé 
litið á umferðaröryggi út frá for-
sendum lýðheilsu er brýnast að 
draga úr fjölda slysa á Reykjanes-
braut, Suðurlandsvegi allt að Hvols-
velli og Vesturlandsvegi norður 
yfir heiðar til Akureyrar, og helstu 
vegum á Mið-Austurlandi. 

  - vg, shá

Tvisvar höfum við 
flúið á gistiheimili til 
að fá svefnfrið

SERGIY OKHREMCHUK
Í SUÐURGÖTU 15.

Eygló, var kerfið kannski alveg 
sjóðbullandi ruglað bara?

„Það voru margir sjóðbullandi rugl-
aðir á árunum fyrir hrun.“

Eygló Harðardóttir, alþingismaður Fram-
sóknarflokksins, vill að Alþingi skipi 
rannsóknarnefnd til að skoða starfsemi 
lífeyrissjóða hérlendis árin 1997 til 2011. 

VIÐ FÁSKRÚÐSFJARÐARGÖNG Stóraukið 
umferðaröryggi fékkst með opnun 
Fáskrúðsfjarðarganga. Þrátt fyrir það er 
leiðin milli Stöðvarfjarðar og Neskaup-
staðar hættulegri en flestar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leiðin milli Stöðvarfjarðar og Neskaupstaðar er hættulegasti vegkaflinn á Íslandi:

Reykjanesbrautin nú ein öruggasta leiðin

SVEITARFÉLÖG Starfshópur allra 
sveitarfélaganna á höfuðborgar-
svæðinu segir að með því að efla 
samstarf þeirra megi bæta þjón-
ustu við innflytjendur. Verkefni 
hópsins var að kanna kosti þess 
að endurvekja samstarf um inn-
flytjendur.

Lagt er til samstarfs um 
fræðslu og þjálfun, samvinnu 
vegna túlkaþjónustu og að komið 
verði á fót sérfræðiteymi með 
aðkomu ríkisins í tilraunaskyni 
til tveggja ára. „Það er sýn hóps-
ins að með þessum aðgerðum 
megi bæta þjónustu við innflytj-
endur,“ segir starfshópurinn. - gar

Starfshópur sveitarfélaga:

Samvinna um 
innflytjendur

Á LEIÐ Í SKÓLA Lögreglan brýnir fyrir 
ökumönnum að sýna aðgát í grennd 
við skóla. 

LÖGREGLUMÁL Ekið var á tvö gang-
andi börn í gær, en þau voru bæði 
á leið í skóla. 

Slysin urðu í Garðabæ og Hafn-
arfirði en börnin, tíu ára stúlka 
og tólf ára drengur, slösuðust 
ekki alvarlega. 

Lögreglan brýnir fyrir öku-
mönnum að fara varlega, ekki 
síst í nágrenni skóla. Gangandi 
vegfarendur þurfa líka að sýna 
aðgát og vera með endurskins-
merki til að gera sig sýnilegri. Þá 
mega ökumenn eiga von á því að 
lögreglan verði sýnilegri í eftir-
liti á næstu dögum en vant er. 
  - þeb

Slösuðust ekki alvarlega:

Keyrt á tvö 
gangandi börn

LÖGREGLUMÁL Stúlka leitaði sér 
aðhlynningar á slysadeild í 
hádeginu í gær eftir að hópur 
stúlkna réðst á hana í Fjölbrauta-
skólanum við Ármúla.

Í tilkynningu frá lögreglu 
segir að árásin hafi verið nokkuð 
harkaleg og samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins brotnuðu 
meðal annars gleraugu stúlk-
unnar. Lögregla veit hverjir ger-
endurnir eru og hyggst stúlkan 
leggja fram formlega kæru á 
hendur þeim.

Barnaverndaryfirvöldum var 
gert viðvart um málið.  - sh

Hópur stelpna réðst á eina:

Brotin gleraugu 
eftir hópárás

FÓLK „Það er búið að vera alveg ógeðslega kalt eða 
gusåkalt eins og Svíarnir segja alltaf,“ segir Hall-
bera Guðný Gísladóttir, landsliðskona í fótbolta sem 
nýverið gerðist atvinnumaður með sænska liðinu 
Piteå í Svíþjóð. Gríðarlegur kuldi hefur verið í Evr-
ópu undanfarna daga og þar á meðal í Piteå sem er í 
norðurhluta Svíþjóðar. 

„Við æfum sem betur fer inni en við fórum um 
helgina í bæinn Storforsa og ætluðum að fara á 
gönguskíði. En þar sem mælirinn sýndi 39 gráðu 
frost á laugardeginum þurftum við að halda okkur 
innandyra. Daginn eftir var aðeins hlýrra eða 30 
stiga frost. Þá fórum við í göngutúr og ég var í föður-
landi, þrennum buxum, tveimur flíspeysum, dún-
úlpu, lopasokkum og í öllum græjum en samt var ég 
að frjósa,“ segir Hallbera hlæjandi. 

„Mér var samt aðallega kalt í andlitinu og eftir 
korters göngu úti byrjuðu augun eiginlega að lím-
ast saman því að augnhárin voru komin með svona 
ískrap.“

Hallbera er nýkomin til Piteå en hefur ekki náð að 
skoða bæinn sem skyldi vegna kuldans.

„Ég fer ekkert mikið út í þessum kulda, rétt hleyp 
út í súpermarkaðinn til þess að kaupa í matinn en það 

sem er samt gott við þetta veður er að oftast er alveg 
logn og sól, bara dáldið mikið kaldara en maður á 
að venjast,“ segir Hallbera sem bíður eftir sendingu 
sem á eftir að koma að góðum notum. 

„Á morgun fer ég á pósthúsið að sækja lopapeysu 
sem mamma var að senda mér í póstinum,“ segir 
Hallbera Guðný en um 20 stiga frost var í Piteå í 
gær. - kh

Hallbera Guðný Gísladóttir, landsliðskona í fótbolta, kynntist Vetri konungi í Piteå:

Augnlokin frusu saman í kuldanum

HALLBERA Í PITTEÅ Frostið í Svíþjóð fór niður í 39 stig á 
Celsíus um helgina og þá frusu augnlokin á Hallberu næstum 
því saman.  MYND/ÚR EINKASAFNI

40 konur á smábátum
Landssamband smábátaeigenda 
hefur fengið þær upplýsingar frá 
Siglingastofnun að alls voru 1.423 
sjómenn skráðir á smábáta í fyrra 
og var meðalaldur þeirra 43 ár, en 
af þeim voru 40 konur.  Flestir eru á 
aldursbilinu 40-49 ára 321 eða 23%, 
en 79% voru eldri en 20 ára og yngri 
en 60 ára.  

SJÁVARÚTVEGUR

FJÖLBRAUTASKÓLINN Í ÁRMÚLA Lög-
reglan veit hvaða stúlkur voru að verki.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UMHVERFISMÁL „Þetta er alveg 
hrikalegt þegar maður er með lítið 
barn og getur ekki verið með það 
heima,“ segir Sergiy Okhremchuk, 
íbúðareigandi í Suðurgötu 15, sem 
fast er við Tjarnarbíó þaðan sem 
berst svo mikill hávaði að heil-
brigðisreglugerðir bresta.

Sergiy segir að eftir að breyt-
ingar voru gerðar á Tjarnarbíói 
og það tekið aftur í notkun haust-
ið 2010 hafi hávaðinn þaðan keyrt 
um þverbak. Virðist sem sú ein-
angrun sem fyrir var hafi horfið 
í framkvæmdunum. Fjórar íbúðir 

eru í Suðurgötu 
15, tvær eru í 
einkaeigu og 
tvær á Hjálp-
ræðisherinn.

„ Þ et t a  er 
farið að taka 
á taugarnar,“ 
segir Sergiy 
sem á þriggja 
ára son með 
konu si n n i . 

„Tvisvar höfum við flúið með 
barnið á gistiheimili til að fá 
svefnfrið. Það var ekki hægt að 
vera þarna, sérstaklega þegar 
voru Airwaves-tónleikar. Það var 
eins og jarðskjálfti. Ljósin í loft-
inu og ísskápurinn titraði.“

Fyrir hönd eigendanna í Suð-
urgötu 15 hefur Sergiy leitað til 
ýmissa í borgarkerfinu til að fá 
lausn á málinu. Í minnisblaði frá 
fyrirtækinu Verkís um hugsan-
legar endurbætur á hljóðeinangr-
un Tjarnarbíós kemur fram að 
ýmsar aðgerðir sem hafi verið 
reyndar hafi ekki skilað tilætluð-
um árangri. Aðalvandinn er lág-
tíðnihljóð frá bassahátalara. 

Meðal annars hafi hátalarinn 
verið látinn hvíla á púða og hengd-

ur í „fjaðrandi upphengi“ en án 
árangurs.

Verkís leggur því til að vegg-
irnir milli Suðurgötu 15 og Tjarn-
arbíós verði skornir í sundur, nýir 
veggir steyptir og hljóðeinangr-
un sett á milli. Þetta kosti um 20 
milljónir króna. Aðrir valkostir 
séu að banna rafmagnaða tónlist í 
Tjarnarbíói eða leggja af íbúðirn-
ar í Suðurgötu og nota húsið undir 
skrifstofur. Rekstrargrundvöllur-
inn sé horfinn með skorðum sem 
settar hafi verið við starfsem-
inni í bíóinu. Borgarráð frestaði 
afgreiðslu málsins á síðasta fundi.

Sergiy hefur ekki trú á þeim 
aðgerðum sem lagðar eru til. 
Miðað við núverandi stöðu sé 
varla mögulegt að selja íbúðirn-
ar nema með talsverðum afföll-
um enda séu þær nánast óíbúðar-
hæfar. Það megi þó skoða sölu ef 
borgin vilji leysa íbúðirnar til sín 
á sanngjörnu verði.

Það er hópur sjálfstæðra leik-
hópa sem rekur Tjarnarbíó með 
samningi við Reykjavíkurborg. 
Friðrík Friðriksson, sem situr í 
stjórn Tjarnarbíós, segir endur-
bæturnar á húsinu og aðstöðuna 
hafa verið eins og draum sem hafi 
ræst. Nú sé draumurinn að snúast 
upp í andhverfu sína því húsið nýt-
ist ekki eins og til stóð. „Okkur 
langar ekki til að skila inn lykl-
inum heldur langar okkur til að 
leysa vandann. Þetta er hins vegar 
mjög, mjög erfitt,“ segir Friðrik.

  gar@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Í TJARNARBÍÓI Hljóðeinangrunin er svo léleg að íbúar í Suðurgötu 15 haldast varla 
við þegar rokktónleikar eru í Tjarnarbíói. Þungarokkshljómsveitin Skálmöld kom fram 
í húsinu í fyrra.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRIÐRIK 
FRIÐRIKSSON

Hávaði úr Tjarnarbíói 
hrakti fólk að heiman
Hljóðleki er svo mikill frá Tjarnarbíói að það stenst ekki heilbrigðiskröfur. Íbúi 
í næsta húsi segir ástandið hrikalegt. Hátalarar voru settir á púða en allt kom 
fyrir ekki. Grundvöllur rekstrarins er horfinn með skorðum við starfseminni.

Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli.
Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og 
fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir nikótíni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta 
eða að draga úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert 
með ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðrum innihaldsefnum eða  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn 
eða lyfjafræðing ef þú hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan 
skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti máttu 
einungis nota lyfið í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né 
sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.

ínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og 
ni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta 
atyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert 
  reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn 
tastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan 
arstarfsemi eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti máttu 
yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né 
san ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.
y g

20%
afslátturGildir einungis í verslunum Lyfja & heilsu
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FOSSHÁLS

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.

Opið kl. 8-17 virka daga

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.

SKOÐUNARSTÖÐ
AÐ GRJÓTHÁLSI 10

HÖFUM OPNAÐ

NÝJA

www.adalskodun.isReykjavík
Grjótháls 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970
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KARÓLÍNA PRINSESSA Ásamt eigin-
manni sínum, Ernst August von Hann-
over.  NORDICPHOTOS/AFP

FRAKKLAND, AP Mannréttindadóm-
stóll Evrópu hefur kveðið upp 
úrskurð, sem gæti haft mikil 
áhrif á myndbirtingar í fjölmiðl-
um.

Dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að þýskt tímarit hafi 
verið í fullum rétti til að birta 
árið 2002 ljósmynd af Karólínu 
Mónakóprinsessu og eiginmanni 
hennar þar sem þau voru á skíða-
ferðalagi. Ljósmyndarinn hafi 
ekki farið dult með störf sín og 
þau hafi verið á opinberum vett-
vangi.

Áður hafði sami dómstóll sagt 
það brot á mannréttindum henn-
ar þegar þrjú þýsk tímarit birtu 
myndir af henni og börnum henn-
ar á einkabaðströnd.  - gb

Dæmt í máli Karólínu:

Tímarit mátti 
birta myndir

26 vilja undanþágur
Frestur sveitarfélaga til að skila til 
sjávarútvegsráðuneytisins óskum um 
sérreglur um byggðakvóta rann út 
nú um mánaðarmótin. Alls sendu 26 
sveitarfélög ráðuneytinu tillögur um  
sérstök skilyrði við úthlutun byggða-
kvóta.

SVEITASTJÓRNARMÁL 

GENGIÐ 07.02.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

222,2476
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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Fremur hægur vindur en 

vaxandi síðdegis með 
úrkomu S- og V-lands.

FÖSTUDAGUR
Fremur hægur vindur á 

landinu.
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SKÚRIR              
eða slydduél verða 
á landinu sunnan- 
og vestanverðu 
í dag en bjart 
eða nokkuð bjart 
norðan og austan 
til. Það dregur úr 
vindi eftir storm 
næturinnar eftir því 
sem á daginn líður. 
Í kvöld bætir svo 
í úrkomuna, fyrst 
sunnan- og vestan-
lands.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL Hagkerfið á Íslandi 
er að taka við sér. Hagvöxtur er 
að aukast, atvinnuleysið fer hægt 
minnkandi en verðbólgan helst þó 
enn fremur há á þessu ári, en fer 
eftir það lækkandi. Staða heimil-
anna fer hægt batnandi og eru þau 
að byrja að rétta úr kútnum eftir 
þrengingar síðustu ára.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í nýrri endurskoðaðri 
hagspá hagdeildar ASÍ sem birt 
var í gær. Spáin er fyrir árin 2012 
til 2014.

Í hagspánni segir að kaupmáttur 

ráðstöfunartekna heimilanna hafi 
vaxið um 6,5% í fyrra. Búast má 
við að það hægi á vexti ráðstöf-
unartekna á þessu ári. Hagdeildin 
spáir því að einkaneysla vaxi um 
2,2% á þessu ári, 1,1% á næsta ári 
og um 2,1% árið 2014.

Staðan á vinnumarkaði verð-
ur áfram erfið en batnar hægt í 
takt við jákvæðari horfur í efna-
hagsmálum. Í lok spátímans 2014 
er gert ráð fyrir að atvinnuleysið 
verði 4,9%.

Viðsnúningur varð í íslensku 
efnahagslífi í fyrra, segir í plagg-

inu en áætlanir gera ráð fyrir að 
hagvöxtur árið 2011 hafi verið 
3,1%. Áfram er gert ráð fyrir 
hægfara bata með vexti lands-
framleiðslu á bilinu 1,4% til 2% á 
ári næstu þrjú ár.

Gert er ráð fyrir að gengi krón-
unnar styrkist um 5% á spátím-
anum en verði áfram veikt og 
gengisvísitalan verði komin í 206 
stig árið 2014. Verðbólga verður 
mikil í ár eða 5,1% en hún minnk-
ar smám saman þegar líður á 
spátímann og verður 2% í árslok 
2014.   - shá

ASÍ gerir ráð fyrir því að staða á vinnumarkaði verði áfram erfið og atvinnuleysi verði 4,9% árið 2014:

Telur að hagur heimilanna muni vænkast

KAUPMÁTTUR SKRÍÐUR UPP Á VIÐ
Einkaneyslu er spáð hægvaxandi fram til 
ársins 2014.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK Tjarnarsalurinn í Ráðhúsi 
Reykjavíkur mun um komandi helgi 
hýsa ævintýraland byggt úr legó-
kubbum. Að baki þessum undra-
heimi stendur að öðrum ólöstuðum 
Guttormur Þorfinnsson húsasmið-
ur. Hann tók með sér að heiman 60 
þrjátíu lítra kassa af kubbum sem 
hann hefur frá barnsaldri viðað að 
sér.  

„Ég var legópolli og mömmu 
fannst betra að vita af okkur við að 
kubba en vera alltaf að slást. Maður 
sér rítalínbörnin læknast af þessu,“ 
segir Guttormur. Hann segist hafa 
tekið sér langt hlé frá unglingsár-
um allt fram að því að hann eignað-
ist sitt fyrsta barn. Sá er Þorfinnur 
sonur hans sem situr ásamt föður 
sínum klukkustundum saman niðri 
í Tjarnarsal við að undir búa undra-
heim Legó sem er hluti af Vetrarhá-
tíð Reykjavíkurborgar. Þar mun 
gestum og gangandi gefast tæki-
færi til að gefa ímyndunaraflinu og 
sköpunargáfunni lausan tauminn. 

Guttormur segir dætur sínar 
tvær hafa síðar gengið í lið með 
þeim feðgum við að sinna áhuga-
málinu en aðkoma móður þeirra 
hefur að mestu einskorðast við að 
hjálpa til við að ganga frá að leik 
loknum. „Bílskúrinn hefur lengi 
verið fullur af legókubbum og ég 
var orðinn hálfhræddur um að 
drepast áður en ég gæti gert eitt-
hvað verulega grand,“ segir Gutt-
ormur.

Þegar blaðamaður spyr í forundr-
an hvort hægt sé að meta hversu 
marga kubba þarf til að hálffylla 
bílskúr; hvort þeir skipti tugum eða 
hundruðum þúsunda, þá skýtur son-
urinn Þorfinnur því inn í viðtalið að 
líklega sé ekki hollt að hugsa mikið 
um það.

Legó eru dýr leikföng og ekki 

annað hægt en að spyrja eigand-
ann hvort áhugamálinu fylgi ekki 
töluverð fjárútlát. „Þetta eru svona 
tvö, þrjú jeppadekk á ári að safna 
Legó.“

Kastalar og aðrar miðaldabygg-
ingar, riddarar og annað sem því 
fylgir eru í sérstöku uppáhaldi 
hjá Guttormi. Hann sýnir blaða-
manni nokkur dæmi og er ekki 
hægt annað en að hrífast með. 

Ævintýraheimur Legó er flókinn 
og vandrataður og því margt sem 
verður til sýnis um helgina. Spurn-
ingunni um hvort einhver takmörk 
séu fyrir því sem hægt er að byggja 
úr legókubbum svarar Guttormur: 
„Ég efast um það.“

Eins og flestir vita þá eru leik-
föngin frá Legó frá dönsku fyrir-
tæki. Það liggur því beint við að 
spyrja Guttorm hvort hann hafi 

ekki „farið til Mekka“ einhvern 
tímann. „Í brúðkaupsferðinni, kall-
inn minn. En ég fékk engu öðru að 
ráða í kringum það umstang allt 
saman,“ segir Guttormur.

Undraheimur Legó opnar á föstu-
daginn 10. febrúar klukkan 10 og 
stendur til klukkan 17. Á laugardag 
og sunnudag verður opið frá klukk-
an 13 til 17.

svavar@frettabladid.is

Á bílskúr fullan af kubbum
Smiðurinn Guttormur Þorfinnsson er ásamt fleirum að setja upp ævintýraland úr legókubbum í Tjarnar-
sal Ráðhúss Reykjavíkur. Efniviðurinn, þúsundir og aftur þúsundir legókubba, er allur í eigu Guttorms og 
fjölskyldu hans og fyllir sextíu þrjátíu lítra kassa. Sýningin er hluti af Vetrarhátíð sem hefst á föstudag.

ÆVINTÝRAHEIMUR Í BYGGINGU Guttormur og sonur hans, Þorfinnur, vinna hörðum höndum að því að tæma 60 stóra kassa af 
legókubbum. Erfiðisins munu gestir og gangandi geta notið í Ráðhúsinu á Vetrarhátíð um helgina.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



Grænir bílar eru skilgreindir 
sem bílar með minnsta 
mögu legan útblástur sem 
eru flokkar A, B eða C og 
losa 0-120 g af koltvísýring  
á hvern ekinn kílómetra. 

Stefna Landsbankans um 
samfélagslega ábyrgð hefur 
sett bankanum þau mark mið 
að tengja starfshætti sína við  
efnahags-, samfélags- og 
umhverfismál.
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landsbankinn.is 410 4800Landsbankinn

Landsbankinn 
kynnir græna
bílafjármögnun

Skilmála og nánari upplýsingar má finna á landsbankinn.is eða hjá Bíla- og tækja �ármögnun Landsbankans í Sigtúni 42.

Landsbankinn býður betri kjör á fjármögnun á grænum bílum 

– 8,55% breytilegir óverðtryggðir vextir og ekkert lántökugjald.

Þessi kjör gilda til 1. mars.

8,55%
vextir Ekkert

lántökugjald
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LÖGREGLUMÁL Ögmund-
ur Jónasson innanrík-
isráðherra mun funda 
með ríkislögreglustjóra 
og lögreglustjóranum í 
Reykjavík í næstu viku 
vegna sprengjutilræðis-
ins nærri Stjórnarráðinu. 
Enn hefur enginn verið 
handtekinn vegna máls-
ins en nú er liðin meira 
en vika síðan atvikið átti 
sér stað. 

Ögmundur vildi ekki tjá sig 
efnislega um málið fyrr en fund-
urinn er afstaðinn, en verið er 
að skoða hvers vegna það tók 
lögreglu um tvo klukkutíma að 
bregðast við þegar hringt var og 

tilkynnt um sprengjuna. 
Lögreglan hefur lýst 

eftir þéttvöxnum, þung-
lamalegum manni á 
miðjum aldri vegna máls-
ins. Talið er að hann hafi 
verið á svæðinu þegar 
sprengjan sprakk. Mað-
urinn náðist á öryggis-
myndavél og var klæddur 
í víðar, bláar gallabuxur, 
dökka úlpu og hettupeysu. 

Vitni sá til mannsins þar sem 
hann hljóp upp í hvítan bíl af gerð-
inni Renault Kangoo og keyrði í 
burtu. Samkvæmt upplýsingum 
frá Umferðarstofu eru 759 slíkir 
bílar skráðir hér á landi. 

 - sv

DÓMSMÁL Það er einsdæmi að höfð-
að sé meiðyrðamál á hendur manni 
sem vill leiðrétta allt sem hefur 
verið missagt, og ljóst að annað 
en meidd æra liggur að baki meið-
yrðamáli sem Jón Ásgeir Jóhann-
esson hefur höfðað á hendur Birni 
Bjarnasyni, segir Jón Magnússon, 
verjandi Björns.

Meiðyrðamálið var höfðað 
vegna rangfærslna í bók Björns, 
Rosabaugur yfir Íslandi. Í bók-
inni var meðal annars ranglega 
sagt að Jón Ásgeir hefði verið sak-
felldur fyrir fjárdrátt í Baugsmál-
inu, þegar hið rétta er að hann var 
sakfelldur fyrir meiri háttar bók-
haldsbrot. Aðalmeðferð í málinu 
fór fram í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í gær.

Björn leiðrétti rangfærslurn-
ar í annarri prentun bókarinnar, 
í aðsendri grein í Morgunblaðinu 
og á vef sínum, og bað Jón Ásgeir 
afsökunar á ummælunum, sagði 
Jón Magnússon í dómsal í gær.

„Þetta er eitt sérkennilegasta 
meiðyrðamál sem höfðað hefur 
verið á Íslandi,“ sagði Jón. Hann 
sagði augljóst að enginn ásetning-
ur hafi verið hjá Birni að meiða 
æru Jóns Ásgeirs og erfitt að sjá 
hverju meiðyrðamál eigi að skila. 

Jón sagði að ekki þyrfti að gera 
annað en að lesa bókina í heild 
sinni til að sjá að rétt sé farið með 
allt sem máli skipti. Málið sé til-
raun til að koma höggi á Björn, og 
hafi ekkert með æru að gera.

Gestur Jónsson, lögmaður Jóns 
Ásgeirs, sagði vart hægt að deila 
um að með því að fullyrða að Jón 
Ásgeir hafi verið dæmdur fyrir 
fjárdrátt en ekki bókhaldsbrot hafi 
æra hans verið meidd. 

Þrátt fyrir að Björn hafi leit-
ast við að leiðrétta rangfærslurn-
ar gerði hann það aðeins að hluta, 
sagði Gestur. Í annarri prentun 
bókarinnar segi enn að Jón Ásgeir 

Aðalefni fundarins verður umfjöllun um skýrslu 
úttektarnefndar um starfsemi lífeyrissjóðanna,  
sem kynnt var sl. föstudag. Forráðamenn Sameinaða 
lífeyrissjóðsins fara yfir umfjöllun um sjóðinn í 
skýrslunni og svara fyrirspurnum fundarmanna. 

Hægt verður að fylgjast með fundinum á heimasíðu 
sjóðsins, lifeyrir.is, og hefst útsending kl. 17.30. 

Borgartúni 30, 105 Reykjavík
Sími 510 5000
mottaka@lifeyrir.is
lifeyrir.is

Sjóðfélagafundur Sameinaða lífeyrissjóðsins verður
haldinn fimmtudaginn 9. febrúar 2012 kl. 17.30  
á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2.

Sjóðfélagafundur
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HEILBRIGÐISMÁL Þær konur sem láta 
fjarlægja PIP púða úr brjóstum 
sínum á Landspítalanum munu ekki 
geta fengið aðra púða í sömu aðgerð. 
Ástæða þess er að brottnámsaðgerð-
in felur í sér nauðsynlega heilbrigð-
isþjónustu en ísetning nýrra púða 
telst fegrunaraðgerð. 

Einnig hefur sérfræðinefnd á 
vegum ESB komist að þeirri nið-
urstöðu að bólguviðbrögð í líkama 
kvenna sem eru með leka PIP-púða 
séu meiri en hjá þeim sem eru með 
vottað sílíkon, sem gerir brottnám 
erfiðara. Þær konur hér á landi 
sem vilja fá nýjar fyllingar greiða 

því sjálfar allan kostnað sem af því 
hlýst. Áætlaður kostnaður vegna 
brottnámsaðgerðanna er á bilinu 
90 til 150 milljónir króna. 

Allar aðgerðir vegna brottnáms 
brjóstapúðanna samkvæmt boði 
stjórnvalda verða gerðar á Land-
spítalanum. Samkomulag er milli 
spítalans og ráðuneytisins um að 
þær annist einungis læknar sem eru 
í fullu starfi á sjúkrahúsinu og ekki 
með sjálfstæðan stofurekstur.

Ríkisstjórnin samþykkti í gær að 
bjóða öllum sjúkratryggðum konum 
með PIP fyllingar að láta fjarlægja 
þær.  - sv

Enginn lýtalæknir á Landspítalanum með sjálfstæðan stofurekstur mun annast konur með PIP púða:

Fá ekki nýja sílíkonpúða í sömu aðgerð 

Vísindanefnd Evrópusambandsins gaf út skýrslu í síðustu viku um 
öryggi PIP brjóstapúða. Helstu niðurstöður hennar eru:

Brottnám PIP púða flóknara en annarra

FYRIR DÓMI Gestur Jónsson afhenti Jóni Finnbjörnssyni dómara gögn áður en 
málflutningur lögmanna í meiðyrðamálinu hófst í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Segir ærumissi ekki 
skýra meiðyrðamál
Meiðyrðamál Jóns Ásgeirs Jóhannessonar gegn Birni Bjarnasyni er tilraun til að 
koma höggi á Björn að mati verjanda hans. Alvarleg ærumeiðing að segja Jón 
Ásgeir dæmdan fyrir fjárdrátt en ekki bókhaldsbrot segir lögmaður hans.

Jón Ásgeir krafðist þess að eftirfarandi ummæli, auk annarra, yrðu 
dæmd dauð og ómerk:

Rangfærslur í bók

GÍFURLEGUR VIÐBÚNAÐUR Sérsveit lög-
reglunnar sendi sérfræðing og vélmenni 
á staðinn til að meðhöndla sprengjuna 
og setja hana af stað. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

Enn hefur enginn verið handtekinn vegna sprengjutilræðis í miðbænum:

Ráðherra fundar um sprengju

MIKLAR SKEMMDIR Ár hafa flætt yfir 
bakka sína í Búlgaríu. NORDICPHOTOS/AFP

BÚLGARÍA, AP Mikil flóð hafa verið 
í Búlgaríu og Grikklandi síðustu 
daga. Tugir húsa eru komnir á 
kaf í báðum löndunum.

Í Búlgaríu var lýst yfir þjóðar-
sorg eftir að stífla brast með 
þeim afleiðingum að átta manns 
fórust.

Almannavarnastofnun Búlgar-
íu sagði auk þess hættu á að tvær 
aðrar stíflur bresti vegna mikilla 
flóða í ám og fljótum landsins.

Norðar í álfunni halda vetr-
arhörkurnar áfram með miklu 
frosti.  - gb

Flóð í Evrópu:

Tugir húsa eru 
komnir á kaf

GRUNDARFJÖRÐUR Íbúar Grundar-
fjarðar þurfa ekki lengur að ótt-
ast að hætt verði að bera út póst 
í bænum vegna skorts á bréfber-
um. Eftir mikla leit hefur Póst-
inum tekist að ráða bréfbera til 
starfa í bænum.

Fram kemur í tilkynningu frá 
Póstinum að nýi starfsmaðurinn 
hafi komið til starfa fyrir helgi. 
Hann flutti frá Reykjavík til að 
byrja í starfinu, og leitar nú að 
húsnæði í bænum.

Fyrir var einn bréfberi í hálfu 
starfi, en enn er leitað að auka-
manni til að dreifa pósti á álags-
punktum.  - bj

Tókst að ráða nýjan bréfbera:

Grundfirðingar 
fá áfram póst

■ „Var frávísun 19. liðar, þar sem 
Jón Ásgeir var borinn sökum, 
einnig felld úr gildi.“

■ „Var Jón Ásgeir því dæmdur fyrir 
fjárdrátt og í 3 mánaða skilorðs-
bundið fangelsi.“

hafi verið sakaður um fjárdrátt í 
ákærulið þar sem hann hafi ekki 
verið ákærður, og sakfelldur fyrir 
þann ákærulið.

„Þessi ummæli sem krafist er 
ómerkingar á eru röng og meið-
andi, og fela í sér aðdróttanir,“ 
sagði Gestur í dómsal í gær. Um 
það breyti afsökunarbeiðni í skötu-
líki engu, enda verði ærumeiðing 
ekki refsilaus þó að gerandinn iðr-
ist.

Gestur sagði að horfa verði til 
þess að Björn sé löglærður maður 
og hafi starfað sem dómsmálaráð-
herra stærstan hluta þess tíma 
sem Baugsmálið var rekið hjá lög-
reglu og fyrir dómstólum. Til þess 
verði að líta við ákvörðun refsingu. 

Jón Ásgeir krefst einnar millj-
ónar króna í miskabætur af Birni 
og 300 þúsunda að auki til að kosta 
birtingu dómsins.

 brjann@frettabladid.is

■ Efnasamsetning iðnaðarsílíkons-
ins í púðunum er mjög breytileg. 

■ Talið er að hylki PIP púðanna leki 
fyrr en annarra brjóstapúða. 

■ Við leka frá PIP brjóstapúða er 
staðfest að bólgusvörun er meiri 
en hjá öðrum púðum sem gerir 
brottnám þeirra erfiðara. 

■ Vegna bólgunnar og áhrifa 
hennar á líkamann telja hérlendir 
sérfræðingar að minni líkindi séu 
til þess að mögulegt sé að setja 
inn nýja púða samhliða brott-
námi gamalla púða. 

■ Brottnám heilla brjóstapúða er 
einfaldara en brottnám lekra.

Vilja Vaðlaheiðagöng
Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti 
í gær samhljóða bókun um að 
framkvæmdir við Vaðlaheiðargöng 
hefjist hið fyrsta. „Gerð ganganna er 
mikilvæg samgöngubót fyrir alla þá 
sem ferðast um Norðurland, eykur 
umferðaröryggi og eflir atvinnu-
líf. Bæjarstjórn minnir á að aðrar 
samgöngubætur á samgönguáætlun 
munu ekki líða fyrir framkvæmd 
Vaðlaheiðarganga né heldur önnur 
brýn verkefni,“ segir meðal annars í 
bókuninni.

AKUREYRI

Eiga björgunarsveitirnar að 
taka gjald fyrir aðstoð við al-
menning vegna ófærðar?
JÁ 58,1%
NEI 41,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að ný stjórnmálaöfl 
muni njóta mikils fylgis í næstu 
alþingiskosningum?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN



NÁMSKEIÐ Í APP-FORRITUN Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI!
Promennt býður upp á stutt og hnitmiðuð grunn- og framhaldsnámskeið fyrir forritara í app-forritun 
fyrir iPhone/iPad og grunnnámskeið fyrir Android. Fyrstu námskeiðin verða haldin í febrúar og mars. 

Tveggja daga grunnnámskeið í app-forritun fyrir iPhone/iPad/iPodTouch. 
Æskilegt er að þátttakendur hafi grunnþekkingu á öðrum forritunar-
umhverfum eins og C#, C++, Python og Ruby (þó ekki endilega Objective C). 
Þátttakendur læra að búa til eigið app frá grunni ásamt því að dýpka 
þekkingu á ákveðnum sviðum í Apple SDK. Kennsla fer fram á ensku.

Námskeið hefst: 27. febrúar 
Lengd: 2 dagar (2x8 klst.)
Verð: 130.000 kr.

Kennari: Uffe Overgaard Koch, stofnandi og framkvæmdastjóri 
hjá Huge Lawn Software ApS

Tveggja daga grunnnámskeið í app-forritun fyrir Android-stýrikerfið sem 
hentar þeim sem hafa grunnþekkingu eða starfsreynslu af Java eða C# 
en vilja bæta enn frekar við sig og taka fyrstu skrefin í þróun á öppum 
fyrir Android. Þátttakendur munu öðlast þekkingu á þeim verkfærum sem 
eru notuð til að þróa öpp fyrir Android ásamt því að búa til app sem 
mun verða þróað í gegnum allt námskeiðið. Kennsla fer fram á ensku.

Námskeið hefst: 5. mars
Lengd: 2 dagar (2x8 klst.)
Verð: 130.000 kr.

Kennari: Tommy Dejberg Pedersen, Country Manager – Jutland 
hjá Miracle A/S, stofnandi Startup City og einn eigenda SimMark

ER APP MARKAÐSTÆKI SEM GETUR 
NÝST ÞÍNU FYRIRTÆKI? 
Tveggja daga námskeið sem er tilvalið fyrir markaðsfólk, 
verkefna- og vöruþróunarstjóra í stórum sem smáum fyrirtækjum. 

HVAR SKRÁI ÉG MIG?
Skráningar fara fram á vefnum okkar www.promennt.is 
og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar.

Þriggja daga framhaldsnámskeið í app-forritun fyrir iPhone/iPad fyrir 
þá sem vilja auka þekkingu sína og kunnáttu í app-forritun. Þátttakendur 
verða að hafa lokið grunnnámskeiði eða unnið í iPhone-umhverfinu. 
Unnið er með eftirfarandi efni: Blocks and Grand Central Dispatch, 
Custom UI programming, Core Data og Web Services. 
Kennsla fer fram á ensku.

Námskeið hefst: 29. febrúar
Lengd: 3 dagar (3x8 klst.)
Verð: 186.000 kr.

Kennari: Uffe Overgaard Koch, stofnandi og framkvæmdastjóri  
hjá Huge Lawn Software ApS

Þátttakendur fara skref fyrir skref yfir þau atriði sem hafa þarf í huga 
þegar kemur að því að meta hvort app sé markaðstæki og því að smíða 
app, allt frá fyrstu hugmynd til framkvæmdar. Kennslan er bæði í formi 
fyrirlestra og verkefnavinnu. 

Námskeiðið fer fram dagana 13. og 14. febrúar
Lengd: 2 dagar (2x4 klst.)
Verð: 35.000 kr.

Katrín Guðjónsdóttir, deildarstjóri markaðsdeildar N1:
„N1 appið hefur opnað nýja leið fyrir viðskiptavini til að eiga viðskipti við 
N1. Ég tel appið vera mikilvægt markaðstæki sem styttir boðleiðina á milli 
viðskiptavinar og fyrirtækis.“

iPhone/iPad GRUNNNÁMSKEIÐ

Árni Valdi Bernhöft, markaðssérfræðingur hjá Póstinum
„Pósturinn er að nálgast nútímann með því að staðsetja sig á markaðnum 
og stækka markhópinn. Með því að þróa og uppfæra appið sjáum við 
tækifæri til að hrista upp í gömlum hefðum og auka þægindi viðskiptavina.“

ANDROID GRUNNNÁMSKEIÐ

APP SEM MARKAÐSTÆKI

iPhone/iPad FRAMHALDSNÁMSKEIÐ

www.promennt.is

Ný námskeið hjá

Kennari: Helgi Pjetur Jóhannsson, 
Stokkur Software ehf.
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Ný námskeið hjá

LÆRÐU 
AÐ BÚA TIL 
ÞITT EIGIÐ 

APP 
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FRÉTTASKÝRING
Hvernig ganga sameiningar grunn-
skóla í Reykjavík? 

Sex grunnskólar í Reykjavík voru 
um áramótin sameinaðir í þrjá. 
Að auki stendur til að leggja niður 
unglingadeildir í tveimur grunn-
skólum. Breytingarnar eru hluti 
af viðameiri breytingum í skóla-
málum á grunn- og leikskólastigi. 

Mestu breytingarnar koma til 
framkvæmda í Grafarvogi. Búið er 
að sameina Borgaskóla og Engja-
skóla í Vættaskóla auk þess sem 
Korpuskóli og Víkurskóli hafa sam-
einast í Kelduskóla. Þá munu ung-
lingadeildir Hamraskóla og Húsa-
skóla leggjast af á næsta skólaári 
og börn úr hverfunum munu færast 
í Foldaskóla. 

Foreldrar barna í Hamra- og 
Húsaskóla hafa margir verið ósátt-
ir við þessar breytingar. Tveir for-
eldrar hafa sagt sig úr stýrihóp 
sem hefur umsjón með breytingun-
um og fjölmennur fundur í síðustu 
viku fór fram á að hætt yrði við 
sameininguna. Kristinn Breiðfjörð 
Guðmundsson, skólastjóri Folda-

STJÓRNSÝSLA Tillögur fagráðs inn-
anríkisráðuneytisins að breyting-
um á regluverki og lagaumgjörð 
er varða kynferðisbrot eru nú til 

skoðunar innan 
ráðuneytisins. 
Ögmundur Jón-
asson innan-
ríkisráðherra 
segir fagráð-
ið hafa unnið 
mikið og gott 
starf síðan það 
var stofnað. 

„Við erum 
hér að stíga 

mjög mikilvæg frumkvæðisskref 
í þessum efnum og ég bind mikl-
ar vonir við framhald þessarar 
vinnu,“ segir Ögmundur.

Fagráðið skilaði minnisblaði 
með tillögum að hinum ýmsu 
breytingum um miðjan síðasta 
mánuð. Það hefur verið starfandi 
síðan í maí í fyrra.   - sv

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga leitar eftir efnilegum unghundum sem 
hentað gætu til þjálfunar á leiðsöguhundum. Leiðsöguhundar 
aðstoða blinda og sjónskerta einstaklinga við að komast leiðar 
sinnar á öruggan og sjálfstæðan hátt og er leiðsöguhundurinn 
skilgreindur sem hjálpartæki í umferli.

Skilyrði fyrir því að hundur fái að vinna sem leiðsöguhundur eru 
ótalmörg en mikilvægast af öllu er að hundurinn sé áreiðan-
legur, öruggur í umhverfi og öruggur með ókunnugu fólki.

Óskað er eftir hvolpum eða unghundum tveggja mánaða til 
þriggja ára.

Þeir sem áhuga hafa á að aðstoða okkur í því að skapa betri 
aðstæður fyrir blinda og sjónskerta með því að fjölga leiðsögu-
hundum, vinsamlegast hafið samband við Drífu Gestsdóttur, 
þjálfara leiðsöguhunda, í síma 860-9499 eða í netfangið 
drifa@midstod.is

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð 
fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga, leitar eftir 
efnilegum unghundum til þjálfunar.

FOLDASKÓLI Frá og með haustinu munu unglingar í 8. til 10. bekk úr bæði 
Hamraskóla og Húsaskóla flytjast yfir í Foldaskóla.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Skiptar skoðanir um sam-
einingar í grunnskólum 
Sameiningar grunnskóla í Reykjavík hófust um áramót þegar þrír nýir skólar urðu til úr sex. Fleiri breyt-
ingar eru á döfinni og foreldrar í sumum hverfum hafa verið mjög ósáttir við fyrirhugaðar breytingar. 

Breytingarnar eiga að spara 138,5 milljónir 
á þessu ári og sparnaðurinn á að aukast 
þegar allar breytingar komast að fullu til 
framkvæmda. 

Auk þessara breytinga var upphaflega 
lagt til að sjöundu bekkir í Vesturbænum 
færðust yfir í Hagaskóla og að Hólabrekku-
skóla og Fellaskóla yrði skipt upp í yngri 
barna og eldri barna skóla. Málefni Vestur-
bæjar eru enn í skoðun en fallið hefur 
verið frá aldursskiptingu í Breiðholti, að 
minnsta kosti að sinni. 

Þá hefur Ártúnsskóli verið sameinaður 
leikskólanum Kvarnaborg og frístunda-
heimilinu Skólaseli undir nafni Ártúns-
skóla. Til stóð að sameina Fossvogsskóla, 
leikskólann Kvistaborg og frístundaheimilið 
Neðstalandið með sama hætti en þeirri 
sameiningu var frestað fram til ársins 2013. 

Aðrar sameiningar í grunnskólum

BANDARÍKIN, AP Bann við hjóna-
böndum samkynhneigðra brýtur 
gegn stjórnarskrá Bandaríkj-
anna. Þetta er niðurstaða áfrýj-
unardómstóls í Kalíforníuríki. 

Áður hafði undirréttur komist 
að sömu niðurstöðu árið 2010, að 
bannið bryti á mannréttindum 
samkynhneigðra og væri ekki í 
samræmi við stjórnarskrá. 

Hjónabönd samkynhneigðra 
voru leyfð í Kalíforníu árið 2008 
en íbúar ríkisins sneru ákvörð-
uninni við nokkrum mánuðum 
síðar.    - þeb

Hjónabönd samkynhneigðra:

Bannið í bága 
við stjórnarskrá

ÖGMUNDUR 
JÓNASSON

Hrósar vinnu fagráðsins:

Skoða breyting-
ar á lögum um 
kynferðisbrot

Fundu ekki þjófinn
Lögreglu var tilkynnt um að þjófur 
hefði stolið tölvu í Skipholti um 
þrjúleytið í gær. Þá var þjófurinn 
enn talinn í húsinu. Lögreglumenn 
fóru á vettvang og leituðu þjófsins 
ásamt starfsmönnum í húsinu en án 
árangurs.

LÖGREGLUFRÉTTIR

skóla, veit af óánægju foreldra í 
hverfunum, en segir aðspurður að 
foreldrar barna í Foldaskóla séu 
ekki eins óánægðir. „Eitt af því 
sem hefur verið ásteytingarsteinn 
er sérdeild sem er í Hamraskóla,“ 
segir Kristinn. Foreldrar hafa lýst 
yfir áhyggjum af afdrifum deild-
arinnar, en hún mun að öllum lík-
indum flytjast yfir í Foldaskóla. 
„Hópur sem skipaður er tveimur 
frá skóla- og frístundasviði borg-
arinnar og tveimur foreldrum er 
nú að fara yfir þessi mál.“ 

Jóhanna S. Vilbergsdóttir, skóla-
stjóri nýs Vættaskóla, segir sam-
einingarferlið þar hafa gengið vel. 
Frá og með næsta hausti mun ein 
sameiginleg unglingadeild verða 
við skólann, en unglingar þurfa að 
sækja tíma á báðum stöðum. „Hér 
er jákvæðni og bjartsýni, þó að 
sjálfsögðu fylgi svona breytingum 
alltaf óöryggi. Við erum í upphafs-
skrefum í mikilli faglegri stefnu-

mótun og erum að vinna í því. Ung-
lingarnir voru með skólaþing og 
foreldrar og starfsmenn héldu líka 
skólaþing. Starfsmenn og stjórn-
endur eru á stefnumótunarfund-
um og við erum að vinna að þessu 
jafnt og þétt,“ segir Jóhanna. Hún 
segist ekki hafa heyrt af mörgum 
ósáttum foreldrum þó hún viti að 
einhverjir séu það. „En ég veit líka 
af gríðarlega stórum hópi sem er 
mjög ánægður og sér rökin fyrir 
þessu.“

Korpuskóli og Víkurskóli hafa 
verið sameinaðir í Kelduskóla. 
Engin unglingadeild hefur verið 
í Korpuskóla og hafa ungling-
ar þaðan því stundað nám í Vík-
urskóla frá árinu 2008, að sögn 
Árnýjar Ingu Pálsdóttur skóla-
stjóra. Engin breyting verður 
þar á. „Við erum bara að vinna að 
okkar stefnumótun um framtíð-
arsýn um nýjan Kelduskóla, við 
höfum haldið góðan fund með for-

eldrum og starfsfólki og ætlum að 
gefa okkur góðan tíma og vanda 
okkur vel í þessu,“ segir hún. 

Um áramótin sameinuðust svo 
Hvassaleitisskóli og Álftamýrar-
skóli í Háaleitisskóla. Unglinga-
deild Hvassaleitisskóla verður felld 
niður í haust og unglingar þaðan 
munu geta haldið áfram í Háaleitis-
skóla í Álftamýri eða farið í Réttar-
holtsskóla. Foreldrar í Hvassaleitis-
skóla voru upphaflega margir 
ósáttir við áformin. „Ég finn ekki 
annað en samhug um að láta þetta 
ganga upp barnanna vegna,“ segir 
Brynhildur Ólafsdóttir, skólastjóri 
Háaleitisskóla. „Við erum búin að 
eiga einn stefnumótunarfund með 
foreldrum, einn með nemendum 
og einn með starfsfólki. Svo heldur 
þetta áfram fram á vorið og auð-
vitað tekur þetta einhver ár svona 
endanlega, en við stefnum á að vera 
einn skóli í haust.“ 

 thorunn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Rúmlega tvítugur maður var í Hér-
aðsdómi Reykjaness í gær úrskurðaður í gæslu-
varðhald til 21. febrúar grunaður um manndráp 
í heimahúsi í Hafnarfirði aðfaranótt mánudags. 
Hann mun jafnframt sæta geðrannsókn.

Maðurinn kom sjálfur á lögreglustöðina að 
Flatahrauni í Hafnarfirði á mánudagsmorgun og 
kvaðst hafa unnið konu mein á heimili sínu. Að 
öðru leyti var erfitt að ráða í framburð hans.

Lögreglumenn fóru á heimili hans að Skúla-
skeiði í Hafnarfirði og fundu þar látna konu. 
Aðkoman var ljót og mikið blóð á staðnum. Svo 
virtist sem konunni hefði verið ráðinn bani með 
hníf sem fannst á vettvangi og hefur verið sendur 
í lífsýnagreiningu.

Maðurinn er 23 ára og hefur verið í mikilli 
óreglu. Hann hefur hlotið tvo dóma fyrir minni 
háttar afbrot á undanförnum mánuðum.

Konan var 35 ára og hafði einnig verið í óreglu. 
Þau höfðu átt í sambandi um nokkurt skeið. Konan 
lætur eftir sig tæplega tvítugan son.  - sh

Á VETTVANGI Konan fannst í þessu húsi við Skúlaskeið í 
Hafnarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ungur maður sem talinn er hafa myrt kærustu sína mun sæta geðrannsókn:

Grunaður morðingi í varðhald

1. Hvaða deild Háskóla Íslands 
ætlar að taka upp inntökupróf í 
fyrsta skipti fyrir haustið?

2. Hvaða listabókstaf hefur nýtt 
framboð Lilju Mósesdóttur fengið?

3. Hvaða lið vann dönsku 
bikarkeppnina í handbolta?

SVÖR: 

1. Hagfræðideild. 2. Bókstafinn C. 3. AG.

STJÓRNMÁL „Samstaða á að höfða 
til kjósenda sem hafa fengið nóg af 
spillingunni í samfélaginu og hafa 
fengið nóg af misskiptingunni á 
milli þeirra sem eiga og hinna sem 
skulda.“ Þetta sagði þingkonan Lilja 
Mósesdóttir þegar hún kynnti nýjan 
stjórnmálaflokk sinn, Samstöðu – 
flokk lýðræðis og velferðar, í Iðnó í 
gær. Flokkurinn hefur fengið lista-
bókstafinn C.

Lilja er formaður flokksins til 
bráðabirgða, en gert er ráð fyrir að 
aðalfundur í maí eða júní kjósi for-
ystu, nema blásið verði til kosninga 

fyrr. Sigurður Þ. Ragnarsson veður-
fræðingur og og Agnes Arnardótt-
ir atvinnurekandi gegna nú vara-
formennsku. Lilja sagði að sextán 
manna undirbúningshópur hefði 
unnið að stofnun flokksins. Í honum 
er meðal annars að finna fyrrver-
andi liðsmenn Vinstri grænna, 
Framsóknarflokksins og Sjálfstæð-
isflokksins. Samstaða leggur einna 
mesta áherslu skuldaleiðréttingu 
heimila og aukna lýðræðisþátttöku 
almennings. Liðsmenn hans stað-
setja sig hvorki til vinstri né hægri 
á hinu pólitíska litrófi. - sh

Lilja Mósesdóttir fer fyrir Samstöðu, flokki sem er hvorki til hægri né vinstri:

Fyrir þá sem eru þreyttir á spillingu

APPELSÍNUGULUR EINKENNISLITUR 
„Það þarf ákveðið C-vítamín í þetta 
samfélag til að koma hjólum atvinnu-
lífsins í gang,“ sagði Lilja á blaðamanna-
fundinum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ?
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BRASILÍA Brasilíski rithöfund-
urinn Paulo Coelho hvetur 
almenning til þess að hlaða 
bókum hans niður ólöglega. 

Coelho, sem 
þessa dagana 
tekur þátt í 
herferð The 
Pirate Bay, 
einnar af 
helstu deilis-
íðum heims, 
segir að 
þremur árum 
eftir að bók 
hans Alkem-
istinn hafi orðið aðgengileg í 
Rússlandi með ólöglegu niður-
hali hafi hann selt yfir milljón 
bækur í landinu. Samkvæmt 
nýjasta uppgjöri hafi selst 12 
milljónir eintaka.

Rithöfundurinn segir að líki 
fólki byrjunin á bók sem það les 
á netinu kaupi það bókina næsta 
dag. Ekkert sé meira þreytandi 
en að lesa bók á netinu. - ibs

BANDARÍKIN, AP Alríkisdómari í Bandaríkjun-
um hafnaði því á mánudag að vísa frá máli sem 
gæti skorið úr um hvort dýr njóti sömu verndar 
gegn þrælahaldi og menn. Dýraverndarsam-
tökin PETA hafa höfðað málið fyrir hönd fimm 
háhyrninga.

Í stefnu PETA segir að farið sé með háhyrn-
ingana eins og þræla í sædýrasöfnum Sea-
world. Þeir séu neyddir til að skemmta gestum 
og búa í glerbúrum.

Theodore Shaw, lögmaður Seaworld, krafð-
ist þess að málinu yrði umsvifalaust vísað frá 
dómi, en hafði ekki erindi sem erfiði. Hann 
sagði dómsmálið sóun á bæði tíma og pening-
um.

PETA vísar til ákvæða í stjórnarskrá Banda-
ríkjanna, sem leggur blátt bann við þrælahaldi. 
Þessu mótmælir Shaw og bendir á að stjórnar-
skráin nái aðeins yfir réttindi manna. Þar sé 
raunar ekkert fjallað um mannréttindi dýra, 
hvorki smáhvela né annarra. Slík réttindi gætu 
að auki haft áhrif víðar, til dæmis mætti líta til 
lögregluhunda, eldiskjúklinga og annarra dýra.

Dómarinn ákvað að vísa málinu ekki strax 
frá, heldur tekur sér umhugsunarfrest til að 
íhuga næstu skref þessa óvenjulega dómsmáls. 

Óvíst er hvort háhyrningarnir Tilikum, 
Katina, Kasatka, Corky og Ulises bíða spennt-
ir eftir niðurstöðunni, þó að málið sé höfðað í 
þeirra nafni.  - bj

HVALIR Háhyrningurinn Tilikum sýnir listir sínar í 
sædýrasafni Seaworld.

Dýraverndunarsinnar í Bandaríkjunum líkja aðstæðum smáhvela í sædýrasöfnum við þrælahald:

Háhyrningar höfða mál gegn sædýrasafni

PAOLO COELHO

Heimsfrægur rithöfundur:

Hvetur almenn-
ing til að hlaða 
niður ólöglega

SVÍÞJÓÐ Móðir þriggja ára drengs 
í Svíþjóð hefur verið ákærð fyrir 
misnotkun og brot á áfengis-
lögum, eftir að upp komst að 
hún hafði látið drenginn reykja 
sígarettu og drekka bjór. 

Atvikið var tekið upp á mynd-
band. Þar sést konan kveikja í 
sígarettu og hvetja soninn til þess 
að reykja hana. Aðrir viðstaddir 
réttu honum svo bjórdós. Fólkið 
heyrist grínast með það hvað 
myndi gerast ef félagsmálayfir-
völd sæju myndbandið. Þá sést 
drengurinn hósta og fullorðna 
fólkið hlæja að honum. Móðirin 
og aðrir viðstaddir hafa haldið 
því fram að ætlunin hafi verið að 
láta hann fá viðbjóð á sígarettum. 
Þá halda þau því fram að vatn 
hafi verið í bjórdósinni.  - þeb

Móðir í Svíþjóð ákærð:

Lét þriggja ára 
son sinn reykja 
og drekka bjór

KOLI OG HVÍTT – 5900 kr.

FORRÉTTUR
PARMASKINKA , GLÓÐAÐ BRAUÐ 
OG GEITAOSTASÓSA

AÐALRÉTTUR
PÖNNUSTEIKTUR KOLI, FENNEL , 
MASCARPONE, BYGG OG PERUSÓSA

EFTIRRÉTTUR
SÚKKULAÐI, KARAMELLA, 
MJÓLK OG LAKKRÍS

Kolabrautin er á 4ðu hæð Hörpu

Borðapantanir 519 9700 

info@kolabrautin.is
w w w.kolabrautin.is

TAJ MAHAL Í JAPAN Eftirmynd 
indversku Taj Mahal-hallarinnar gerð 
úr snjó í borginni Sapporo í Japan. 
 NORDICPHOTOS/AFP

MÓTMÆLI Í AÞENU Mótmælin gegn nýju aðhaldsaðgerðunum urðu ekki jafn fjölmenn og oft áður, enda hafa fáir lengur efni á launalausum verkfallsdegi, auk þess sem veður 
var slæmt í gær. NORDICPHOTOS/AFP

GRIKKLAND Viðræður grísku stjórn-
arinnar við lánardrottna, björgun-
armenn og eigin flokksfélaga um 
nýjar aðhaldsaðgerðir og fjárhags-
aðstoð hafa dregist á langinn dag 
eftir dag, þrátt fyrir mikla pressu. 
Litlar líkur þóttu til þess í gær að 
niðurstaða fengist, en vonast var 
til að hún lægi fyrir í dag.

Íbúar Grikklands héldu tugþús-
undum saman út á götur í gær til 
að mótmæla nýjum aðhaldsáform-
um stjórnvalda, sem á hinn bóginn 
eru undir miklum þrýstingi frá 
Evrópusambandinu og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum. Fjárhagsað-
stoð frá þeim fæst ekki fyrr en 
áætlun um niðurskurð og sparn-
að þykir orðin sannfærandi, en 
án fjárhagsaðstoðar kemst gríska 
ríkið í greiðsluþrot 20. næsta mán-
aðar. 

Gríska stjórnin hefur verið treg 
til að fallast á frekari niðurskurð 
sem íþyngir almenningi, ofan á 
allar þær skattahækkanir, launa-
lækkanir og aðrar aðgerðir sem 
meðal annars hafa aukið mjög á 
atvinnuleysi og fátækt í landinu.

Þriggja manna nefndin frá ESB, 
AGS og Seðlabanka ESB hefur á 
ströngum fundum síðustu vikuna 
krafist þess að dregið verði úr 
ríkisútgjöldum um 1,5 prósent af 
landsframleiðslunni, eða 3,3 millj-
arða evra. Heimildir grískra dag-
blaða fullyrtu að niðurstaðan yrði 
sú að sparnaðurinn verði 2,5 millj-
arðar evra og megnið af því, eða 
1,1 milljarður evra, fáist með því 
að draga úr kostnaði í heilbrigðis-
kerfinu.

Þjóðverjar og Frakkar hafa á síð-
ustu dögum sett fram nýjar kröf-
ur um að peningarnir frá ESB og 
AGS fari inn á sérstakan reikning, 
sem gríska stjórnin geti eingöngu 
notað til þess að greiða lánardrottn-
um sínum.

Traust evruríkjanna til Grikkja 
er greinilega af skornum skammti 
og talin þörf á að tryggja að gríska 
stjórnin noti ekki peningana í 
önnur verkefni ríkisins en þau að 
greiða niður skuldirnar.

Þetta vantraust stafar meðal 
annars af því að grísku stjórninni 
hefur ekki gengið sem skyldi að 
standa við fyrri sparnaðar áform 
sín. Þannig hafa metnaðarfull 
áform um sölu ríkiseigna, sem átti 
að skila miklu í ríkissjóðinn, ekki 
gengið eftir nema að litlum hluta 
– ekki síst vegna þess að eftir-
spurnin hefur engan veginn verið í 
samræmi við þær væntingar, sem 
stjórnin hafði.

Neelie Kroes, varaforseti fram-
kvæmdastjórnar ESB, segir það 
reyndar ekki rétt að evrusamstarf-
ið muni hrynja ef eitt ríki segir 
skilið við það.

„Það er alltaf sagt að ef einu 
ríki er leyft að fara út, ef það biður 
um það, að þá muni allt kerfið 
hrynja. En það er einfaldlega ekki 
rétt,“ sagði hún í viðtali við hol-
lenskt dagblað. „Grikkir verða að 
átta sig á því að við Hollendingar 
og Þjóðverjar getum því aðeins 
boðið skattgreiðendum okkar upp 
á neyðar aðstoð handa Grikkjum ef 
raunveruleg merki sjást um vilja til 
góðra verka.“ gudsteinn@frettabladid.is

Viðræðurnar dragast enn
Grísku stjórninni tókst ekki í gær, frekar en síðustu daga, að leggja lokahönd á nýja aðhaldsáætlun til að 
tryggja fjárhagsaðstoð frá ESB og AGS. Almenningur í Grikklandi efndi til mótmæla um land allt í gær.

Kræklingavinnsla hafin
Vinnsla á kræklingi hófst hjá Drangi 
ehf. á Drangsnesi í gær. Áætlað er að 
framleiðslan verði um fimmtíu tonn 
í ár. Kræklingurinn hefur verið rækt-
aður í tilraunaskyni í Steingrímsfirði, 
en tíu manns starfa við vinnsluna að 
því er fram kemur á BB.is. 

SJÁVARÚTVEGUR

Ríkisskuldir Grikklands
(prósent af vergri þjóðar-
framleiðslu)

Maastricht-sáttmálinn frá 1992: 
Skyldar evruríkin til að halda ríkis-
skuldum innan við 60 prósent af 
þjóðarframleiðslu.

Skuldbreyting:
Einkabankar sjá 
fram á 65-70 
prósenta tap á 
200 milljarða evra 
skuldbreytingu. Ný 
30 ára skuldabréf 
bera líklega 3,6 
prósenta vexti.

Lífeyris-
lækkun:
ESB og 
AGS vilja að 
lífeyris-

greiðslur úr ríkissjóði 
lækki um 15 prósent 
í viðbót.

Lágmarkslaun:
Lækkuð úr 75 
evrum í 600 evrur 
á mánuði. !5.000 
opinberum 

starfsmönnum verði sagt upp. 
Hætt verði að greiða orlofs-
uppbætur.

Viðbótarniðurskurður 
upp á tvær milljónir 
evra:
Niðurskurður í heil-
brigðismálum, varnar-

málum og starfsmannahaldi hins 
opinbera jafngildir einu prósenti af 
vergri þjóðarframleiðslu.

2008 2009 2010 2011 2012

Heildarskuldir Grikklands 
(áætlað í milljörðum evra)135,2%

115,3%

104,5%

127,8%

141,0%

Erfiðar björgunaraðgerðir
Evrópusambandið, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabanki ESB krefjast þess að 
gríska stjórnin samþykki frekari aðhaldsaðgerðir áður en 130 milljarða evra fjár-
hagsaðstoð verður samþykkt, til viðbótar fyrri aðstoð upp á 110 milljarða evra.

 346,4 M 

€ 47,7 M

€ 17,9 M

€ 55,0 M

€ 225,8 M

ESB-ríkin

AGS

Seðlabanki 
ESB 
(umdeild 
tala)

Einkafjár-
festar



ÚTSALA

799-999 kr.
1299-1699 kr.
1999-2499 kr.
2999-3999 kr.
4499-6999 kr.
7999-8999 kr.

UPPHAFLEGT 
VERÐ

ÚTSÖLU 
VERÐ

50% VIÐBÓTAR 
AFSLÁTTUR

500 kr.
1000 kr.
1500 kr.
2000 kr.
3000 kr.
4000 kr.

250 kr.
500 kr.
750 kr.

1000 kr.
1500 kr.
2000 kr.

50%
VIÐBÓTARAFSLÁTTUR
af öllum útsöluvörum!

SÍÐASTI SÉNS!
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NÁMIÐ SKEMMTILEGRA Rasmus Borch upplýsingatækniráðgjafi segir nemendur í 
Odder nú afla sér þekkingar á nýjan hátt og nota hana í nýju samhengi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

MENNTAMÁL Allir grunnskólanem-
endur í Odder í Danmörku, alls 
2.200 talsins, hafa fengið spjald-
tölvur frá sveitarfélaginu til þess 
að nota í skólanum. Það hafa kenn-
ararnir 400 einnig fengið. 

„Nemendur eru himinlifandi. 
Þeir eru ánægðir með að hafa 
fengið spjaldtölvu sem þeir mega 
nota að vild heima samtímis því 
sem þeim þykir námið í skólanum 
skemmtilegra. Kennararnir eru 
einnig ánægðir. Þeir segja nem-
endur einbeittari og áhugasamari 
og kennslustundina nýtast betur,“ 
segir Rasmus Borch upplýsinga-
tækniráðgjafi, einn fyrirlesara á 
menntaráðstefnu sem epli.is hélt 
um spjaldtölvuvæðingu skólakerf-
isins.

Borch segir í viðtali við Frétta-
blaðið að markmiðið í Odder hafi 
verið að samhæfa skólastarfið 
reynslu nemenda utan skólans. 
„Nemendur nota tölvur heima í 
margs konar tilgangi. Í skólanum 
hefur aðallega verið unnið með 
texta og kennarinn hefur staðið við 
töfluna. Námsáhugi nemenda, eink-
um drengja, fór minnkandi eftir 
sjötta bekk. Það þurfti að bregðast 
við þessu. Námið hefur verið mjög 
kennarastýrt en með spjaldtölvu-
væðingunni verða nemendurnir 
virkari. Þeir afla sér þekkingar á 
nýjan hátt og nota hana í nýju sam-
hengi. Kennarinn verður leiðbein-
andi.“

Stjórnmálamenn voru ekki allir 
sannfærðir í fyrstu um nauðsyn 
spjaldtölvuvæðingarinnar, að því 

er Borch greinir frá. „Sú skoðun 
varð hins vegar ofan á að þetta væri 
nauðsynlegt til þess að búa börnin 
undir framtíðina.“

Gerður hefur verið samningur 
við tvö stærstu bókaforlögin í Dan-
mörku um að kennslubækurnar 
verði settar beint inn á spjaldtölv-
urnar. En þótt nemendur lesi skóla-
bækurnar í spjaldtölvum verða 
gamlar skólabækur enn í notkun. 
„Það er engin ástæða til þess að 
fleygja gömlum bókum. Þetta snýst 
um að velja rétta verkfærið fyrir 
ákveðið verk,“ segir Borch.

Stóri spjaldtölvudagurinn í Odder 
var 5. janúar síðastliðinn en þá 
fengu nemendurnir spjaldtölvurnar 
sínar. Kennarar höfðu fengið spjald-
tölvur í október síðastliðnum auk 
nemenda í tveimur bekkjum sem 
fengu að prufukeyra nýju tæknina.

Það kostar sveitarfélagið Odder 
um átta milljónir danskra króna, 
eða nálægt 175 milljónum íslenskra 
króna, að spjaldtölvuvæða alla nem-
endur og kennara grunnskólans. 
Odder er fyrsta sveitarfélagið í 
Evrópu sem kaupir spjaldtölvur 
handa öllum grunnskólanemum og 
kennurum.  ibs@frettabladid.is

Nemendur 
fengu allir 
spjaldtölvur
Danska sveitarfélagið Odder spjaldtölvuvæddi alla 
grunnskólanema og kennara. Kennslubækurnar 
settar beint inn á tölvurnar frá forlögum. Nemend-
urnir himinlifandi. Kennararnir segja þá einbeittari.

SKIPULAGSMÁL Sveitarstjórn 
Strandabyggðar hefur höggið á 
hnútinn í deilu tveggja húseig-
enda á Kópnesbraut á Hólma-
vík sem höfðu „ósamrýmanleg“ 
sjónarmið um mörk lóða sinna. 

Eigandi geymsluhúsnæðis 
vildi að land sem sveitarfélagið 
á milli húsanna yrði allt innlim-
að í lóð hans. Eigandi einbýlis-
húss við hliðina vildi hins vegar 
að þeir skiptu með sér landi 
sveitarfélagsins eftir miðlínu á 
milli skúrs við hús hans annars 
vegar og geymsluhússins hins 
vegar. 

Sveitarstjórnin hefur nú stað-
fest niðurstöðu skipulagsnefnd-
ar sem setur línuna einn metra 
frá skúrveggnum. 

Eigandi geymslunnar hafi 
meiri hagsmuni af því að fá 
stærri viðbót við sína lóð.  - gar

Lóðadeila á Hólmavík:

Ósamrýmanleg 
sjónarmið sætt

PERSÓNUVERND Stjórnarformað-
ur Karls K. Karlssonar ehf. mátti 
skoða tölvupóst fyrrverandi for-
stjóra samkvæmt áliti sem Persónu-
vernd hefur sent frá sér.

Í álitinu segir að stjórnarfor-
manninn hafi grunað að eftir að for-
stjórinn var hættur hefði hann notað 
pósthólf KKK til að senda út póst 
um að fyrirtækið væri á leið í gjald-
þrot. Birgjar hefðu í kjölfarið hótað 
að segja upp samningum og sumir 
jafnvel látið verða af því og valdið 
félaginu tugmilljóna tjóni. Ekki hafi 
verið hægt að láta forstjórann fyrr-
verandi vita að til stæði að skoða 
pósthólfið því þá myndi hann geta 
eytt póstinum. Forstjórinn fyrrver-
andi sagðist eingöngu hafa rætt það 
lauslega að fjárhagsstaða KKK væri 

með öðru orsök þess að hún hætti 
hjá fyrirtækinu. „Sú staða var birgj-
um félagsins vel kunn, enda hafði 
KKK þá átt í langvarandi vanskil-
um og vanefndum gagnvart birgj-
um sínum og fleirum. Voru margir 
þeirra þá þegar löngu hættir við-
skiptum við KKK og farnir annað,“ 
segir lögmaður forstjórans í grein-
argerð sem vitnað er til í álitinu.

Persónuvernd segir að forstjórinn 
hafi haft ráðrúm til að eyða tölvu-
pósti áður en vinnutölvunni var skil-
að til KKK. Fyrirtækið hafi mátt 
skoða póstinn til að kanna hvort 
ólöglegir viðskiptahættir hefðu átt 
sér stað. Hins vegar megi fyrir-
tækið ekki halda slíku áfram fyrr 
en starfsmenn hafi verið fræddir 
um tilhögunina.  - gar

Karli K. Karlssyni ehf. heimilt að leita af sér grun:

Mátti skoða tölvupóst 
fyrrverandi forstjóra

KJÖTKVEÐJUHÁTÍÐ Eftirlíking af 
Nikolas Sarkozy Frakklandsforseta á 
hestbaki var áberandi á kjötkveðjuhá-
tíð í Viareggio á Ítalíu.  NORDICPHOTOS/AFP

MALDÍVEYJAR, AP Mohammed Nasheed, fyrsti 
lýðræðislega kjörni forseti Maldíveyja, 
sagði af sér í gær eftir öflug mótmæli gegn 
honum.

Mohammed Waheed Hassan varaforseti, 
sem áður hefur verið yfirmaður hjá UNI-
CEF, tók við embættinu og hét því að vernda 
Nasheed fyrir hefndaraðgerðum mótmæl-
enda.

Fyrr um daginn hafði lögreglan gengið 
til liðs við mótmælendur, tekið ríkisútvarp 
landsins á sitt vald og lent í átökum við her-
inn.

Hassan var kosinn forseti árið 2008. Hann 
naut mikilla vinsælda í byrjun og lofaði 
miklum umbótum í átt til lýðræðis og mann-

réttinda. Hann var þekktur baráttumaður 
fyrir mannréttindum og umhverfismálum 
víða um heim. Meðal annars hafði hann 
setið í fangelsi fyrir gagnrýni sína á forvera 
sinn í embætti, Maumon Abdul Gayoom, sem 
hafði ríkt í 30 ár.

Undanfarið ár hafa mótmæli gegn honum 
hins vegar farið vaxandi. Landsmenn voru 
ósáttir við efnahagsumbætur og töldu hækk-
andi verðlag mega rekja beint til þeirra.

Upp úr sauð svo nýverið þegar hann lét 
handtaka Abdulla Mohamed, yfirdómara 
sakadómstóls landsins. Dómarinn hafði 
unnið sér það til sakar að láta lausan stjórn-
arandstæðing, sem hafði gagnrýnt forsetann 
harðlega.  - gb

Lögreglumenn í hörðum átökum við herinn í uppreisninni á Maldíveyju:

Mótmælendur hröktu forsetann úr embætti

[Kennarar] segja 
nemendur einbeittari 

og áhugasamari og kennslu-
stundina nýtast betur

RASMUS BORCH
UPPLÝSINGATÆKNIRÁÐGJAFI

MÓTMÆLENDUR FAGNA Fréttir af því að lögreglan 
hefði gengið til liðs við mótmælendur vöktu ómældan 
fögnuð.  NORDICPHOTOS/AFP
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HEILSA Sýking í munni sem orsak-
að getur krabbamein í hálsi, á kyn-
færum, í ristli og í höfði er tölu-
vert algengari í körlum en konum 
samkvæmt niðurstöðum nýrrar 
rannsóknar sem gerð var á vegum 
Læknafélagsins í Bandaríkjunum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að um 
það bil sjö prósent þátttakenda 
voru með svokallaða HPV-sýkingu 
í munni. Um tíundi hver karlmaður 
var með sýkinguna en um 3,6 pró-
sent kvenna. 

Dr. Maura Gillison, sem stýrði 
rannsókninni, segir niðurstöðuna 
mikilvæga í þróun krabbameins-

lyfja. Auk þess geti hún skipt sköp-
um þegar kemur að því að fyrir-
byggja krabbamein í höfði og háls. 

Oft má rekja meinin til reykinga 
og áfengisneyslu, en talið er að árið 
2020 verði hægt að rekja þau flest 
til HPV-veirunnar. 

Rannsóknarteymi við krabba-
meinsdeild Háskólans í Ohio hefur 
fundið út að HPV-sýking í munni 
auki hættu á krabbameini um 50 
prósent. Líkur á að veiran nái ból-
festu í fólki aukast með aldri og 
auknum fjölda kynlífsfélaga, hvort 
heldur sem um munnmök eða kyn-
mök sé að ræða.  - trs

FERÐAMENN Ferðamálastofa telur brott-
farir frá flugstöðinni í hverjum mánuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMGÖNGUMÁL Erlendir gestir til 
Íslands hafa aldrei verið fleiri í 
janúar en í ár, samkvæmt tölum 
frá Ferðamálastofu. 

Um 26 þúsund erlendir gestir 
fóru frá landinu í janúar, en það 
er tæplega fjórum þúsundum 
fleiri en í fyrra. Gestum fjölgaði 
því um 17,5 prósent milli ára. 

Bretar voru fjölmennastir í 
hópi ferðamanna, rúmlega 26 
prósent. Fimmtán prósent ferða-
mannanna komu frá Bandaríkj-
unum. Danir voru rúm sex pró-
sent af fjöldanum og Norðmenn 
sömuleiðis.  - þeb

Talningar Ferðamálastofu: 

Metfjöldi ferða-
manna í janúar

KRABBAMEINSFRUMA Nú hefur verið fundið út að HPV-sýking í munni eykur hættu 
á krabbameini.

Um sjö prósent eru með HPV-veiruna í munni sem getur orsakað krabbamein:

Sýking algengari hjá körlum en konum

KÓPAVOGSVÖLLUR Nýir salir í stúkunni 
verða auglýstir til leigu samkvæmt 
ákvörðun bæjarráðs. 

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Kópa-
vogs hefur samþykkt að tveir 
salir, fundarherbergi og eldhús í 
nýrri stúku Kópavogsvallar, verði 
auglýstir til leigu. Er þetta gert 
til reynslu fram á næsta haust.

Í nýju stúkunni er meðal ann-
ars fullbúið eldhús og salur sem 
nota má sem kaffihús. Íþrótta-
félögin og tómstundafélög í 
bænum hafa notað salina án þess 
að greiða fyrir. „Húsnæðið hefur 
hins vegar ekki nýst sem skyldi 
fram að þessu,“ segir í minnis-
blaði sem lagt var fyrir bæjarráð. 
„Yfir sumarmánuðina fer fram 
ýmiss konar starfsemi á Kópa-
vogsvelli og svæðinu þar í kring, 
sem ætla mætti að gæti skapað 
tekjur með réttri nýtingu hús-
næðisins.“  - gar

Bætt nýting á Kópavogsvelli:

Stúkan leigð til 
að afla peninga

Ný reiðhöll rís
Verið er að leggja lokahönd á bygg-
ingu 1.100 fermetra reiðhallar í landi 
Saltvíkur rétt sunnan við Húsavík. 
Hestamannafélögin Grani og Þjálfi 
fengu styrk frá ríkinu til að byggja 
höllina. Byggingin mun bæta aðstöðu 
hestamanna á svæðinu mikið.

HÚSAVÍK

VIÐSKIPTI Sala á nýjum einkabíl-
um í V-Evrópu minnkaði um 8,7 
prósent í janúar miðað við sama 
mánuð í fyrra. Alls seldust 933.333 
einkabílar á svæðinu í janúar sam-
kvæmt upplýsingum frá LMC 
Automotive. 

Sala á nýjum bílum minnkaði 
um 0,4 prósent í Þýskalandi þar 
sem markaðurinn fyrir einkabíla 
er stærstur. Í Frakklandi minnkaði 
salan um 20,7 prósent en í Bret-
landi var salan óbreytt. 

Salan í janúar þykir staðfesta 
spár um erfiðleika á þessu ári.  - ibs 

Erfiðleikar í V-Evrópu:

Sala á nýjum 
bílum minnkar

KÍKTU Á KYNNINGARFUNDINN 
Í KVÖLD KL. 20:00 Í VERSLUN 
66°NORÐUR, FAXAFENI 12.

66°NORÐUR og Íslenskir Fjallaleiðsögumenn þjálfa 
þig til að komast á toppinn á Hvannadalshnúki í 

byrjun maí. Boðið verður upp á æfingadagskrá þar 
sem hópurinn hittist einu sinni í viku til æfinga og 
undirbúnings. Nokkrar helgar fer hópurinn saman 

á hærri fjöll s.s. Skarðsheiði og Eyjafjallajökul.

Nánari upplýsingar á 66north.is og fjallaleidsogumenn.is
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HALLDÓR

Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra 
ritar grein í Fréttablaðið þann 4. febrú-

ar sl. Þar ræðir hann hvernig megi „sporna 
við útbreiðslu“ hinna ýmsu krabbameina.  
Það skrítna er að ekki er minnst einu orði 
á krabbamein í ristli og endaþarmi. Það er 
þó eitt algengasta krabbameinið á Íslandi 
og hefur tíðni þess þrefaldast hjá körlum 
og tvöfaldast hjá konum á síðustu fimmtíu 
árum. Ristilkrabbamein er önnur algeng-
asta dánarorsökin af völdum krabbameina á 
Íslandi. Nú greinast að meðal tali ríflega 130 
einstaklingar með meinið á hverju ári og að 
meðaltali deyr einn einstaklingur í hverri 
viku af völdum þess.

Dauðsföll af völdum krabbameina í ristli 
er hægt að fyrirbyggja að stórum hluta 
með skimun. Árið 2002 gaf landlæknir út 
klínískar leiðbeiningar um skimun. Þar er 
ráðlögð skimun með leit að blóði í hægðum 
á hverju ári hjá einstaklingum 50 ára og 
eldri. Þessar leiðbeiningar landlæknis eru 
enn í gildi þó vissulega sé kominn tími til 
að þær verði endurskoðaðar í ljósri nýrrar 
þekkingar.

Alþingi hefur alloft fjallað um skimun 
fyrir krabbameinum í ristli og samþykkti 
þingsályktunartillögu þess efnis árið 2002.  
Málið var tekið upp aftur árið 2005. Árið 
2007 fól Alþingi heilbrigðis- og trygginga-

málaráðherra í samráði við landlækni að 
hefja undirbúning að skimun fyrir sjúk-
dómnum þannig að skipuleg leit myndi hefj-
ast á árinu 2008. Það síðasta sem við vitum 
til að Alþingi hafi fjallað um málið var í 
febrúar 2008 þegar málið var rætt á Alþingi 
í kjölfar fyrirspurnar Álfheiðar Ingadóttur 
til þáverandi ráðherra heilbrigðismála um 
hvað liði undirbúningi fyrir skimun.

Þrátt fyrir þetta er kerfisbundin skimun 
fyrir krabbameini í ristli enn ekki hafin á 
Íslandi. 

Það væri skammsýni að segja að ekki sé 
unnt að koma á skimun vegna erfiðleika í 
efnahagslífinu. Bandaríska krabbameins-
stofnunin hefur t.d. bent á tækifæri sem 
flýta megi baráttunni við krabbamein á 
krepputímum, og þá helst með því að efla 
tóbaksvarnir og auka þátttöku í skimun 
fyrir krabbameini í ristli. Kostnaður við 
skimun skilar sér nefnilega fljótt í sparn-
aði þar sem sjúkdómurinn getur greinst 
fyrr og þeim einstaklingum fækkar sem 
þurfa á dýrri meðferð við sjúkdómnum að 
halda, svo ekki sé talað um þær þjáningar 
og ótímabæru dauðsföll sem sjúkdómurinn 
veldur.

Það gengur ekki lengur að embættismenn 
Guðbjarts láti eins og krabbamein í ristli sé 
ekki til.

Hvað með ristilkrabbamein?
Heilbrigðis-
mál

Friðbjörn 
Sigurðsson
læknir

Kristín 
Skúladóttir
hjúkrunar-
fræðingur

A
lgjör breyting hefur orðið í forsjármálum barna á 20 
árum. Árið 1992 varð fyrst möguleiki samkvæmt lögum 
að foreldrar færu sameiginlega með forsjá barns eftir 
skilnað eða sambúðarslit. Fjórtán árum síðar varð sam-
eiginleg forsjá meginregla. Nú er svo komið að í  85% 

tilvika fara foreldrar sameiginlega með forsjá barna eftir skilnað.
Þetta er í samræmi við breytt viðhorf; annars vegar um að upp-

eldi og umönnun barna sé sam-
vinnuverkefni þar sem foreldrar 
bera jafna ábyrgð, og hins vegar 
um að hagur og réttur barnsins, 
þar á meðal til að njóta beggja for-
eldra sinna, sé í fyrirrúmi.

Þetta er jákvæð þróun en breyt-
ir því ekki að enn eru til ljót dæmi 
um að menn annars vegar firri sig 

ábyrgð á börnunum sínum og að hins vegar sé foreldrum sem raun-
verulega vilja og geta sinnt börnunum sínum meinað að umgangast 
þau. Hvort tveggja felur í sér brot á rétti barnanna.

Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp innanríkisráðherra til breyt-
inga á barnalögum sem miðar að því að styrkja rétt bæði barna og 
foreldra í umgengnis- og forsjármálum. Þar eru ýmis mikilvæg 
nýmæli, ekki sízt um að foreldrum beri skylda til að leita sátta 
með aðstoð fagfólks áður en hægt er að krefjast úrskurðar eða 
höfða mál um tiltekin ágreiningsefni. Lagt er til að setja í lögin 
skýrari ákvæði um að í forsjármálum sé tekið tillit til þess ef annað 
hvort foreldrið hefur beitt fjölskylduna ofbeldi. Þá er hert á ýmsum 
ákvæðum sem eiga að tryggja að komið verði á umgengni milli for-
eldris og barns sem umgengnisréttur hefur verið brotinn á.

Frumvarpið er því mikil réttarbót. Hins vegar hefur verið gagn-
rýnt að Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra skyldi fella úr því 
tillögu nefndarinnar sem samdi það; að dómari skuli hafa heimild 
til að úrskurða að foreldrar skuli fara sameiginlega með forsjá 
barns. Eins og Karvel A. Jónsson, stjórnarmaður í Félagi um for-
eldrajafnrétti, benti á í grein hér í blaðinu í gær er slík heimild í 
lögum í hinum norrænu ríkjunum og stendur ekki til að breyta því.

Í greinargerð með frumvarpinu er raunar ýtarlegur rökstuðn-
ingur fyrir kostum þess fyrirkomulags. Vísað er til þess að slík 
heimild dómara geti haft jákvæð áhrif á samstarfsvilja foreldra 
og sporni jafnvel gegn því að annað þeirra heimti að fá eitt forsjá 
vegna tilfallandi deilumála. Heimildin geti þannig aukið mikilvægi 
og gagnsemi ráðgjafar og sáttaumleitana í forsjárdeilum. 

Oft er það því miður svo að fólk leyfir sér að láta forsjárdeilur 
snúast um eitthvað allt annað en það sem snýr að hagsmunum 
barnsins – jafnvel ágætlega upplýst og skynsamt fólk að öðru leyti. 
Í tilvikum þar sem báðir foreldrar eru á annað borð metnir hæfir til 
að fara með forsjá barns og sinna þörfum þess er í raun nauðsyn-
legt að dómari hafi heimild til að höggva á hnútinn og segja: Hættið 
þessari vitleysu og sinnið foreldraskyldum ykkar í sameiningu.

Rökin fyrir því að fella þetta ákvæði út úr frumvarpinu eru 
furðulega rýr í greinargerðinni. Um málið eru sagðar „skiptar 
skoðanir“ og talið rétt að „stíga varlega til jarðar“. Því sé rétt að 
fá reynslu á hin nýju úrræði um sáttameðferð áður en lagðar séu 
til breytingar því hvernig stofnað skuli til sameiginlegrar forsjár. 

Alþingi ætti að íhuga að setja aftur inn í frumvarpið upphaflega 
tillögu, einmitt til að styrkja ákvæðin um sáttameðferð. Eða fara að 
minnsta kosti fram á skárri rökstuðning frá ráðherranum.

Dómarar ættu að geta dæmt sameiginlega forsjá:

Sameiginleg skylda

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN

Boðsferð og boðsferð
„Boðsferð þarf ekki að vera sama og 
boðsferð,“ sagði Ögmundur Jónasson 
innanríkisráðherra og fyrrverandi 
stjórnarformaður LSR í fréttum RÚV 
í gær. Hann hjó þar í sama knérunn 
og framkvæmdastjóri LSR hafði gert í 
Kastljósi kvöldið áður. Rökin eru þau 
að starfsmenn lífeyrissjóða hafi ekki 
endilega verið að þiggja boðsferðir 
þegar þeir flugu ítrekað utan í 
boði fyrirtækja til að kynna sér 
fjárfestingarkosti. Þeir hafi bara 
verið í vinnunni. Um þetta má 
deila. Ögmundur sagði 
að hann vildi varast 
alhæfingar um þessi 
mál.

Alhæfingaflóttinn
Sami Ögmundur Jónasson varaðist 
ekki alhæfingar um boðsferðir fyrir 
heilum tveimur vikum. Þá sagði hann 
gjörvallt íslenska embættismanna-
kerfið hafa ánetjast Evrópusamband-
inu, ekki síst vegna tíðra ferða 
á kostnað annarra en sjálfs 

sín til Brussel. Þar 
vildi fólk halda 
til og lifa á 
dagpeningum. 
Á því þurfti 

hann að biðjast 
afsökunar 

og er síðan 
orðinn 
orðvar.

Helmingur – hið minnsta
Sigurður Þ. Ragnarsson stormur er 
orðinn pólitíkus í liði Lilju Móses-
dóttur. Á kynningarfundi um fram-
boðið lá honum mikið á hjarta – ekki 
síst taldi hann nauðsynlegt að skipta 
auði þjóðarinnar á milli manna upp á 
nýtt. Óboðlegt væri að fimm prósent 
landsmanna ættu allt fé í landinu á 
meðan að minnsta kosti helmingur 

fólks lepti dauðann úr skel, 
hvorki meira né minna. Efast 
má um að þessi síðasta full-
yrðing Sigurðar eigi sér stoð 

í hagtölum. Hann getur 
spurt Lilju, hún var lengi 

prófessor í hagfræði. 
 stigur@frettabladid.is
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Nú liggja fyrir tillögur stjórnlagaráðs um 
breytingar á stjórnarskrá íslenska lýðveld-

isins sem er grundvallarlöggjöf samfélagsins 
og er mikil þörf á því að ræða þær á Alþingi og 
ekki síður meðal þjóðarinnar. Skipun stjórn-
lagaráðs var söguleg eins og menn muna, eftir 
kosningu sem dæmd var ógild af Hæstarétti, en 
ráðið hefur starfað og skilað af sér ítarlegum 
tillögum um nýja stjórnarskrá sem fela í sér 
miklar breytingar frá þeirri sem nú gildir. Ljóst 
er að áhersla var lögð á það í stjórnlagaráði að 
ná saman um tillögur, og endanleg niðurstaða er 
málamiðlun milli mismunandi sjónarmiða sem 
vissulega voru fyrir hendi innan ráðsins. Stjórn-
lagaráðið vann mikla vinnu við þetta verk – ekki 
síst í ljósi þess að því var ætlaður mjög skamm-
ur tími til þess að ná niðurstöðu.   

Það plagg sem nú liggur fyrir er ekki hafið 
yfir gagnrýni fremur en önnur mannanna verk. 
Nú er nauðsyn að tillögurnar fái vandaða og 
yfirvegaða umfjöllun, þá er mjög áríðandi að 
líta til lengri tíma og reyna eftir föngum að 
gera sér ljósa grein fyrir áhrifum þeirra á sam-
félagsþróunina til frambúðar. Í umfjölluninni er 
einnig nauðsynlegt að tryggja að ný stjórnarskrá 
verði skýr og gefi ekki tilefni til deilna um lög-
fræðileg túlkunarefni. Niðurstaðan verði síðan 
lögð í dóm þjóðarinnar. Nauðsyn ber til að skapa 
Alþingi svigrúm til þess að vinna þetta verk að 
sínum hluta og kynna málið með skipulegum 
hætti í þjóðfélaginu öllu.

Framsóknarmenn samþykktu tillögu um 
stjórnlagaþing  á flokksþingi árið 2009. Það var 
í kjölfar þess að dægurmálin urðu til þess að 
vinna endurskoðunarnefndar um stjórnarskrána 
strandaði. Ekki síst í ljósi þess ber að leggja sér-
staka áherslu á að láta ekki persónur, stjórn-
máladeilur dagsins eða þær hremmingar sem 
þjóðfélagið hefur gengið í gegnum síðustu árin 

yfirskyggja  alla sýn til framtíðar. Hins vegar 
skal hér bent á nokkur grundvallaratriði sem 
þarfnast úrlausnar og Framsóknarflokkurinn 
hefur lagt áherslu á:

■ Að eignarhald Íslendinga á auðlindum sínum 
verði tryggt í stjórnarskrá.

■ Að valdsvið og hlutverk forseta Íslands verði 
skilgreint með óumdeildum hætti.

■ Að þrígreining ríkisvaldsins verði styrkt. Ráð-
herrar sitji ekki á Alþingi með atkvæðisrétti 
samhliða ráðherradómi og ráðning hæstarétt-
ardómara verði aðskilin frá framkvæmdar-
valdinu.

■ Að auðlindaákvæði komi inn í stjórnarskrána.

■  Að stjórnarskráin sé grundvöllur mannrétt-
inda og lýðræðis.

■ Að um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu 
gildi skýrar reglur sem festar eru í löggjöf.

Skipulag fiskveiða hefur verið heitt deilumál 
í samfélaginu um árabil. Við framsóknarmenn 
leggjum áherslu á að auðlindir sjávar eru sam-
eign þjóðarinnar og nauðsyn er að fá sátt um 
veiðiréttinn og gjaldtöku fyrir hann. Auðlinda-
ákvæði þarf að mynda grunn fyrir slíka sátt, 
þótt útfærslan sé í löggjöf.

Hér er stiklað á stóru. Stjórnarskráin þarf 
að vera skýrt plagg um grundvallaratriði sam-
félagsskipunarinnar. Hún á ekki að innihalda 
orðmargar stefnuyfirlýsingar. Nú er nauðsyn að 
fram fari góð og gagnleg umræða í framhaldi 
af því starfi sem unnið hefur verið á vettvangi 
stjórnlagaráðs. 

Stjórnarskráin þarf að vera 
skýrt plagg um grundvallar-

atriði samfélagsskipunarinnar. Hún á 
ekki að innihalda orðmargar stefnu-
yfirlýsingar.

Liðlega 400 íslenskar konur 
fengu brjóstafyllingar frá 

franska framleiðandanaum Poly 
Implant Protèse (hér eftir nefnt 
PIP púðar) á árunum 2000-2010, 
langflestar hjá sama lækninum. 
Frönsku PIP púðarnir fengu 
CE-vottun og töldust því hæfir 
til notkunar í lækningaskyni á 
öllu Evrópska efnahagssvæðinu. 
Framleiðandinn stundaði kerfis-
bundin vörusvik með því að nota 
við framleiðslu sína iðnaðarsílí-
kon í stað læknisfræðilegs sílí-
kons. Um árabil komust eftirlits-
stofnanir Evrópusambandsins 
ekki að þessum svikum. Það var 
því ómögulegt fyrir notendur 
púðanna, hvort heldur lækna eða 
heilbrigðisstofnanir, að varast 
þessi svik. Málið er nú rannsak-
að sem sakamál og framleiðandi 
púðanna situr í varðhaldi.

Mikil umræða hefur spunnist 
undanfarið um PIP brjóstapúða, 
viðbrögð yfirvalda og ráðlegg-
ingar Læknafélags Íslands til 
hóps félagsmanna vegna máls-
ins. Þung orð hafa verið látin 
falla og í umræðunni hefur borið  
á  misskilningi og rangfærslum.  
Ástæða er til að vekja athygli á 
því að iðulega er blandað saman 
tveimur málum. Annars vegar 
snýst málið um úrræði stjórn-
valda fyrir konur sem fengið hafa 
PIP brjóstapúða, hins vegar um 
ósk landlæknis um að halda per-
sónugreinanlega skrá yfir allar 
konur sem farið hafa í brjósta-
stækkun á Íslandi frá árinu 2000. 
Á fyrra málinu er aðkallandi að 
finna góða lausn sem konurnar 
geta sætt sig við, hið síðara getur 
varla talist brýnt.   

Lýtalæknum barst bréf frá 
landlækni í byrjun ársins þar 
sem óskað var eftir skrá með 
kennitölum allra kvenna sem 
gengist hafa undir brjósta-
stækkunaraðgerðir hjá þeim frá 
árinu 2000. Hópur kvenna hafði 
samband við lýtalækna og lagði 
blátt bann við því að nöfn þeirra 
kæmu fram á slíkri skrá. Læknar 
hafa ríka trúnaðar- og þagnar-
skyldu gagnvart sjúklingum og 
setti krafa kvennanna um nafn-
leynd þá í verulegan vanda. Þess 
vegna óskuðu lýtalæknar eftir 
aðstoð frá Læknafélagi Íslands. 
Eftir nákvæma skoðun er það 
niðurstaða Læknafélags Íslands 
að óvíst sé að landlækni sé heim-
ilt að gera persónugreinanlega 
brjóstastækkunarskrá eins og 
að er  stefnt. Þetta var rætt á 
fundi Læknafélagsins með land-
lækni og var ákveðið að leita til 
Per sónuverndar sem er endan-
legur úrskurðaraðili í málum 
sem þessum. 

Mál þetta snýst ekki um að 
læknar vilji ekki af annar-
legum hvötum láta upplýsingar 
af hendi, heldur snýst það um 
trúnað lækna gagnvart sjúkling-
um og að læknar fari eftir lögum 

og reglum um persónuvernd 
sjúklinga. Læknar hafa engan 
persónulegan ávinning af því að 
afhenda ekki landlækni þau gögn 
sem til umræðu hafa verið. Lýta-
læknar hafa boðið fram aðstoð 
sína til þess að greiða úr PIP 
málinu á sem bestan hátt fyrir 
konurnar. Það kom skýrt fram á 
fundi lækna með velferðarnefnd 
Alþingis fyrir skömmu. Lýtalækn-
irinn sem framkvæmdi flestar 
PIP aðgerðirnar hafði milligöngu 
um að senda boðsbréf velferðar-
ráðuneytisins til þeirra kvenna 
sem fengið höfðu PIP púða. 

Margt hefur verið rætt og ritað 
um brjóstastækkunarmálið, sumt 
af hófsemi og skynsemi en margt 
hefur verið á misskilningi byggt 
eða átt rætur að rekja til hreinn-
ar fáfræði. Umræða hefur verið 
um hugsanlega skaðsemi sílí-
konsins í PIP púðunum og var 
því m.a. haldið fram á tímabili 
að sílíkonið væri krabbameins-
valdandi. Þær fréttir voru síðar 
dregnar tilbaka. Rannsóknir eru 
nú í gangi erlendis á hugsanlegri 
skaðsemi púðanna. Nánari upp-
lýsingar um PIP púða má finna 
á heimasíðu landlæknisembætt-
isins (http://www.landlaeknir.
is/Pages/1055?NewsID=2335). 
Það er mikilvægt að halda allri 
umræðu um þetta mál á skyn-
samlegum nótum til að magna 
ekki áhyggjur kvenna með PIP 
brjóstafyllingar. Vanda verður 
alla málsmeðferð og hraða henni 
um leið eftir föngum. 

Ein alvarlegasta rangfærslan 
sem sett hefur verið fram er sú 
að Læknafélag Íslands tefji fyrir 
því að konur með PIP púða fái 
úrlausn sinna mála. Ekkert er 
fjær sanni. Sú töf sem varð á því 
að konum með PIP púða væri 
boðin ómskoðun af brjóstum 
stafaði af ágreiningi heilbrigðis-
yfirvalda og Krabbameinsfélags 
Íslands um greiðslur fyrir þess-
ar skoðanir. Þetta hefur vel-
ferðarráðherra staðfest, m.a. í 
umræðum á Alþingi. Þessi drátt-
ur tengist hvorki Læknafélagi 
Íslands né lýtalæknum. Enda 
hefur það komið fram að lang-
flestar konur með PIP púða fengu 
sent bréf velferðarráðuneytisins 
strax og yfirvöld höfðu samið um 
þessar greiðslur. 

Það er dapurlegt að PIP 
málið, sem erfitt var að varast 
fyrir lækna og eftirlitsaðila, sé 
notað til árása á lækna og sam-
tök þeirra og til að tortryggja 
alla einkarekna heilbrigðisþjón-
ustu hér á landi. Gæði og árang-
ur íslenska heilbrigðiskerfisins 
undanfarna áratugi er meðal 
þess sem best gerist í Evrópu, 
eins og  getið er um í skýrslu ráð-
gjafarfyritækisins Boston Con-
sulting Group sem nýlega var 
unnin fyrir velferðarráðuneytið. 
Þetta hefur tekist þrátt fyrir að 
útgjöld til heilbrigðismála hafi 
verið hófleg. Ekki má gleyma því 
að hinn góði árangur sem náðst 
hefur í íslenskum heilbrigðis-
málum undanfarna áratugi hefur 
orðið til í kerfi sem er blanda af 
opinberum rekstri og einkarek-
inni starfsemi. Er einhver ástæða 
til að breyta því? 

PIP brjóstapúðamálið 
– um staðreyndir og 
villandi málflutning

Endurskoðun stjórnarskrárinnar
Ný stjórnarskrá

Birkir Jón 
Jónsson
varaformaður Framsóknarflokksins     

Heilbrigðismál

Þorbjörn 
Jónsson
formaður Læknafélags 
Íslands

AF NETINU

Ekki þó ég hefði reynt
Ég er nú – eins og ég þreytist seint á að taka fram – ekki 
mjög reikningsglöggur maður, og bókhald leikur ekki í 
höndunum á mér.
En ég get þó fullyrt að ef einhver hefði haft vit á því að 
skipa mig yfir lífeyrissjóðina, þá hefði mér ekki tekist að 
tapa 479 milljörðum á tveimur árum.
Ekki einu sinni þó ég hefði reynt.
Það er þó huggun harmi gegn, er það ekki, að þeir sem 
töpuðu öllum þessum peningum hafa vafalítið tapað 

minna af sínum lífeyri en við aumur pöpullinn.
http://blog.eyjan.is/illugi
Illugi Jökulsson

Hvað er samfélagsábyrgð 
fyrirtækja?

Morgunverðarfundur Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð 
fyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins, miðvikudaginn 15. febrúar 
kl. 8.30–10.00 á Icelandair Hótel Reykjavík Natura (þingsal 3).

Dagskrá:

 8. 1 5 – 8.30 Skráning og morgunverðarhlaðborð.

 8.30 – 9.00 Samfélagsábyrgð fyrirtækja. Hræsni eða heilindi? 

Róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands.

 9.00 – 9.1 5 Síminn og samfélagsábyrgð.

Anna Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri tæknisviðs Símans 

og stjórnarformaður Festu.

 9.1 5 – 9.30 Samfélagsábyrgð Landsvirkjunar og áskoranir við innleiðingu. 

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar.

 9.30 – 9.45 Siðræn neysla – hin hliðin á sama peningi. 

Brynhildur Pétursdóttir, ritstjóri Neytendablaðsins.

 9.45 – 10.00 Pallborðsumræður með þátttöku fyrirlesara.

Regína Ásvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Festu, stýrir fundi. Þátttökugjald er 2.500 kr. 

og er morgunverður innifalinn. Aðildarfélagar og háskólanemar greiða 1.500 kr. 

Skráning er á festa@ru.is.

SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 
FYRIRTÆKJA

FESTA
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Leiðtogar dagsins í dag, hvort 
sem er í stjórnmálum eða við-

skiptalífi, standa frammi fyrir 
áskorunum á borð við umhverf-
isvá sem fylgir vaxandi velmegun 
í heiminum, að ekki sé talað um 
aðra þætti mannlegs atferlis sem 
ógnað geta mannlegu samfélagi á 
borð við spillingu og slæma stjórn-
arhætti. Það er mikilvægt fyrir 
framtíð alls mannkyns að leiðtogar 
framtíðarinnar taki á slíkum við-
fangsefnum af ábyrgð og virðingu 
fyrir komandi kynslóðum en láti 
ekki skammtímasjónarmið ráða 
för. 

Háskólar gegna hér lykilhlut-
verki, þeir mennta forystufólk í 
viðskiptalífi, í stjórnmálum og í 
vísindum og eigi það markmið að 
takast að innleiða hugsun sjálf-
bærni og samfélagsábyrgðar 
inn í framtíðarstefnumótun, þá 
þurfa háskólarnir að vera í broddi 
þeirrar fylkingar. Menningar-
málastofnun Sameinuðu Þjóðanna 
(UNESCO) hefur tilnefnt áratug-
inn 2005-2014 áratug menntunar 
til sjálfbærrar þróunar en mark-
miðið með því er að tvinna lögmál, 
gildi og viðhorf sjálfbærrar þróun-
ar inn í alla kennslu og starfsemi 
menntastofnana og auka þannig 
vitund og skilning skólasamfélags-
ins á sjálfbærni og samfélagslegri 
ábyrgð.

Átak SÞ til menntunar 
ábyrgra leiðtoga
Háskólar um allan heim hafa eftir 
að efnahagskreppan skall á verið 
gagnrýndir fyrir það að hafa 
útskrifað fólk sem hafi einkum 
haft gróðahyggju og skammsýni 
að leiðarljósi við ákvarðanatöku en 
síður lagt áherslu á gott siðferði, 
góða stjórnarhætti, samfélags-
ábyrgð og virðingu fyrir umhverfi 
og hagsmunum heildarinnar.

Í tengslum við áratug SÞ um 
menntun til sjálfbærrar þróunar 
hefur verið komið á fót sameigin-
legu átaki þeirra menntastofnana 
sem vilja vinna markvisst að því 
að mennta ábyrga stjórnendur 
(PRME – Principles for respons-
ible management education). Nú 
þegar hafa um fjögur hundruð 
menntastofnanir skráð sig til þátt-
töku í átakinu, en Háskólinn á Bif-
röst er fyrstur íslenskra háskóla 
til að undirrita viljayfirlýsingu 
PRME. Átakið styður mennta-
stofnanir til að aðlaga kennslu-

skrá sína, rannsóknir, kennslu-
aðferðir og daglega starfsemi að 
hugmyndafræði sjálfbærrar þró-
unar á kerfisbundinn hátt. Á meðal 
þátttakenda eru margir virtustu 
viðskiptaháskólar heims en þátt-
takendur hafa skipulagt samstarf 
sín á milli og miðla hver öðrum af 
reynslu sinni af þátttökunni.

Sex markmið 
Stefna Háskólans á Bifröst er 
í endurskoðun með hliðsjón af 
markmiðum um menntun ábyrgra 
stjórnenda og verður ný stefna 
kynnt fyrir mitt ár 2012. Átak-
ið byggir á 6 markmiðum sem 
þátttakendur skuldbinda sig til 
að vinna að til en þau eru þessi í 
stuttu máli; 

■ að efla með markvissum hætti 
færni nemenda til að vinna að 
sjálfbæru hagkerfi í heiminum
■ að endurspegla hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar og samfélags-
ábyrgðar í námsskrá, námsefni og 
kennslufræði skólans 
■ að bjóða upp á aðstæður og 
aðbúnað í háskólanum sem gera 
nemendum kleift að efla færni 
sína sem ábyrgir stjórnendur
■ að stunda rannsóknir sem auka 
skilning á hlutverki og mögulegum 
áhrifum fyrirtækja á þróun félags-
legra, umhverfislegra og efna-
hagslegra gilda 
■ að leita eftir virku samstarfi 
við fyrirtæki til að auka skilning 
á þeim samfélagslegu og umhverf-
islegu áskorunum sem þau standa 
frammi fyrir og þróa í samstarfi 
við þau leiðir til að takast á við 
þær áskoranir 
■ að standa fyrir gagnrýnni 
umræðu á meðal fyrirtækja, fjöl-
miðla og annarra áhugasamra 
hagsmunahópa í samfélaginu um 
sjálfbærni og samfélagsábyrgð.

Við Háskólann á Bifröst er nú 
unnið markvisst að innleiðingu 
markmiðanna og hefur verið 
ráðinn sérstakur starfsmaður á 
skrifstofu rektors til að fylgja 
þeim eftir með endurskoðun allra 
námskeiðslýsinga, kennslufræði 
og annarra þátta í starfsemi skól-
ans. Ljóst er að til að slík innleið-
ing náist þurfa allir starfsmenn 
og nemendur skólans að koma að 
henni og hún verður ekki unnin 
á einni nóttu. Það þarf sífellt að 
hafa vökult auga fyrir því að eftir 
markmiðunum sé unnið. Það er 
von okkar að fyrsta þætti inn-
leiðingarinnar, að festa markmið-
in í opinbera stefnu skólans, verði 
lokið fyrir mitt þetta ár ásamt því 
að endurskoða allar námskeiðs-
lýsingar með hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar að leiðar-
ljósi. 

Menntun ábyrgra 
stjórnenda – 
ábyrgð háskóla

Karvel Aðalsteinn Jónsson 
skrifar grein í Fréttablaðið 7. 

febrúar þar sem hann spyr mig í 
fyrirsögn hvort ég telji mig vita 
betur en aðrir hvað varðar leiðir 
til að leysa úr forsjárdeilum. Kar-
vel Aðalsteinn vill að dómarar fái 
ákvörðunarvald til að fyrirskipa 
sameiginlega forsjá og bendir á 
að víða erlendis, t.d. á Norður-
löndum, sé sá háttur hafður á 
og séu hvergi uppi áform um  að 
fella niður slíka heimild dómara. 
Staðreyndin er sú að reynslan af 
þessu fyrirkomulagi er ekki ein-
hlít, langt í frá, og hef ég lesið 
skýrslur og reyndar einnig fylgst 
með meðferð einstakra mála sem 
vekja miklar efasemdir í mínum 
huga um að þetta sé rétt fyrir-
komulag.

Að sjálfsögðu vil ég að megin-
reglan sé sú að forsjá barna sé 
sameiginleg hjá báðum foreldr-

um, eins og fyrirkomulagið er nú. 
Barn á rétt á því að njóta beggja 
foreldra sinna. Vandi verður 
hins vegar á höndum þegar svo 
harðar deilur rísa með foreldr-
um eftir að þau eru skilin að 
skiptum að utanaðkomandi aðilar 
verða að koma að málinu. Sam-
kvæmt því frumvarpi sem ég hef 
lagt fram yrðu það aðilar sem 
hafa sérhæft sig í sáttameðferð 
og málefnum barna. Lögð yrði 
lagaleg skylda á herðar foreldra 
sem deila um forsjá og umgengni 
að fara í gegnum skipulegt ferli, 
sem yrði sniðið að því að ná sam-
komulagi. 

Ég tel þessa leið miklu betri 
fyrir barn, að reynt sé að ná sam-
komulagi og sátt í stað þess að 
lögmenn beggja aðila reyni að 
sýna fram á vankanta hins for-
eldrisins frammi fyrir dómara. 

Reynslan kennir að það er ein-
mitt það sem gerist frammi fyrir 
dómara. Er mér minnisstæð saga 
af foreldrum í öðru landi sem 
deildu afar harkalega um forsjá 
barns og fundu hvort öðru allt 
til foráttu. Þegar þau voru beðin 
hvort í sínu lagi að segja eitthvað 
jákvætt um hitt, þá töldu þau 

bæði hinu til tekna að það væri 
gott foreldri! Það sjónarmið hafði 
ekki komið fram í löngum deilum 
frammi fyrir dómara. 

Ekki óbreytt ástand
Ég ætla mér ekki þá dul að vita 
betur en aðrir í þessu máli en 
ég ætla dómurum ekki að gera 
það heldur. Samkvæmt rannsókn 
sem gerð var í Danmörku í kjöl-
far setningar laga, sem heimila 
dómara að dæma sameiginlega 
forsjá, hafa um 28% foreldra, 
sem hafa verið dæmd til að fara 
saman með forsjá barns síns, alls 
ekkert samband sín á milli og 
43% þeirra ræða ekki saman um 
málefni sem tengjast daglegum 
foreldraskyldum – sem hlýtur að 
vekja spurningar um líðan barns 
í slíkri stöðu. 

Það er mitt mat eftir ítarlega 
athugun á þessu viðkvæma máli 
að foreldrum sem annt er um vel-
ferð barna sinna farnist best með 
því að fara þá leið sem lögð er til 
í nýjum barnalögum. Þar er ekki 
talað um óbreytt ástand heldur 
nýja leið til að tryggja velferð 
barna í deilum þar sem foreldr-
arnir deila um forsjá þeirra.

Velferð barna í forsjárdeilum

Guðjón Baldursson læknir 
skrifaði í Fbl. og rökstuddi 

að Háskólasjúkrahús (HSH) við 
Hringbraut yrði slys aldarinnar 
og þeir Jóhannes M. Gunnarsson, 
læknisfræðilegur verkefnisstjóri 
nýs Landspítala, og Björn Zoëga, 
forstjóri Landspítalans, (JG/BZ) 
segja staðsetningu á öðrum stað 
en við Hringbraut sóun. Ráðherr-
um sem hafa lagt blessun sína yfir 
bygginguna yfirsést að HSH í Foss-
vogi er líka rekstur á einum stað. 

Hvernig væri að flytja lækna-
deild HÍ í Landspítalann og byggja 
HSH í Fossvogi? Læknadeildin 
myndi sóma sér vel í Landspítal-
anum. Hægt væri að byggja sam-
fellt háskólaþorp yfir allt svæðið 
frá Landspítala að HÍ. 

Þeir JG/BZ rökstyðja byggingu 
við Hringbraut með því að ráð-
herraskipuð nefnd hafi 2002 í sam-
ráði við Reykjavíkurborg ákveðið 
staðsetninguna. Ég er ekki sam-
mála því sem þeir segja vega þungt 
Hringbraut í hag, sbr. 1) - 10) hér 
að neðan.

● 1) 60.000 m² voru fyrir á lóð-
inni. => Miklu skiptir að hvað taki 
við af öðru í ferlinu og flutninga-
leiðir séu stuttar og fljótfarnar. 
Landspítalinn er dæmi um hvern-
ig þetta á ekki að vera. Í áranna 
rás hefur verið klastrað við hann 
og ekki batnar það með nýbygg-
ingunum. Þó allir þessir 60.000 m² 
væru nýttir undir starfsemi HSH 
er ekki þar með sagt að það kæmi 
betur út í kostnaði og rekstri miðað 
við stækkun í Fossvogi. 
● 2) Reykjavíkurborg útilokaði 
að hægt væri að tengja Borgar-
spítalann við stofnbrautir borgar-
innar. => Borgarspítalinn er betur 
tengdur við helstu stofnæðar, en 
HSH við Hringbraut getur nokk-
urn tímann orðið. Þeir sem koma 
úr vesturbænum eru innan við 5 
mínútum lengur inn á lóðina og 
vinna það upp með betra aðgengi 
að nógu mörgum bílastæðum. Með 
vegstubb neðst í Fossvogi er ein-
falt að tengja Kringlumýrarbraut 
beint við Borgarspítalann og stytta 
leið úr Kópavogi, Garðabæ, Hafn-
arfirði og af Suðurnesjum, sem þó 
var styttri fyrir.
● 3) Möguleikar væru á 22 hektara 
lóð til frekari þróunar. => Í Foss-
vogi er hægt að byggja stærra og 

hagstæðara hús á minni grunnfleti.
● 4) Nálægð við HÍ. => Keyrsla 
frá HÍ inn á lóð Borgarspítalans er 
innan við 5 mínútum lengri en inn 
á lóð Landspítalans.*
● 5) Umferðaraukning eftir 1. 
áfanga HSH sé ekki af þeirri 
stærðargráðu að gera þurfi víðtæk-
ar ráðstafanir í gatnakerfinu. => 
Hvernig verður það eftir 2. áfanga?
● 6) Uppbygging á alveg nýjum 
stað frá grunni sé margfalt dýr-
ari. => HSH í Fossvogi er ekki upp-
bygging frá grunni á alveg nýjum 
stað.*
● 7) Mikilvægt sé að bera saman 
raunverulega valkosti til að geta 
metið kosti og galla. => Þannig 
samanburð þarf að gera á Hring-
braut og Fossvogi.

● 8) Fari HSH austarlega í borgina 
þá þyrftu svo til allir starfsmenn 
að koma á einkabílum í vinnu í stað 
70% nú.* => Margfalt fleiri eru í 
göngufæri við HSH Fossvogi.
● 9) 4.500 starfsmenn HSH muni 
auka fjölbreytileika mannlífs í mið-
borginni. => Hvar hefur það þótt 
kostur að hafa spítala í miðborg?
● 10) Vinna nefndar um staðsetn-
ingu hafi verið vönduð og stað-
ist tímans tönn! => Er það? sbr. 
umræða í mörg ár.

*(Í rökstuðningi fyrir Hring-
braut hefur undanfarið verið til-
hneiging að gera samanburð við 
einhvern stað austan Elliðaáa).

Í næstu grein JG/BZ eru taldir 
upp kostir við Hringbraut. Óneit-
anlega er skondið þar sem segir 
„Núverandi húsnæði vart boðlegt 
sjúklingum. Allir sem til þekkja 
viðurkenna þörf á stórfelldum 
úrbótum í húsnæðismálum Land-
spítala … Endurbygging eldra 
húsnæðis kostar a.m.k. 50% af 
nýbyggingu og verður eigi að síður 
ófullnægjandi …“  Þar með fóru 
60.000m², sem vógu svo þungt í 
áliti ráðherraskipaðrar nefndar um 
staðarval. sbr. 1) og svo 10). Annað í 
greininni og seinni greinum mælir 
með að staðsetning HSH í Fossvogi 
sé betri en við Hringbraut.

Hjálmar Sveinsson fulltrúi í 
skipulags-, umhverfis- og sam-
gönguráði leggur áherslu á að 
borgaryfirvöld nýti sér tækifæri 
við byggingu HSH til að setja fram 

kröfur um vistvæna samgöngu-
stefnu ætli þau að standa við vist-
vænt skipulag í Reykjavík. Hjálmar 
bendir á „að æ fleiri sérfræðingar 
á sviði lýðheilsu vekja athygli á því 
að vel skipulagt borgarumhverfi, 
aukin hreyfing og vistvænn ferða-
máti bæti lýðheilsu“. Þetta er allt 
saman rétt hjá Hjálmari. Hins 
vegar er ekki rétt að bera Hring-
brautina saman við staðsetningu á 
Keldnaholti í staðinn fyrir í Foss-
vogi. Í fyrstu grein JG/BZ 07/01/12 
segir að „miðja íbúðabyggðar muni 
nú vera nálægt miðju Fossvogs-
hverfinu“. Á korti sést líka að mikið 
fleiri eru í hjóla- og göngufæri við 
Fossvoginn. HSH í Fossvogi nær 
til þeirra sem búa vestast í vestur-
bænum með góðri hjólabraut með-

fram Fossvogi um Skerjafjörð og 
Ægisíðu út á Seltjarnanes og Örfir-
isey. Þessi braut hefur þann kost að 
hún er lárétt og því fær flestum, 
hvort sem er til vinnu eða skemmt-
unar. Brautina mætti hita á vetr-
um með affallsvatni úr Öskjuhlíð, 
sem á sumrin vermir ylströndina í 
Nauthólsvík. 

JG/BZ segja 7,1 milljón króna 
sparast, hvern dag ársins með 
nýjum spítala við Hringbraut. 
Hvort sem þetta er rétt reiknað 
eða ekki þá er víst að sparnaður 
yrði meiri í Fossvogi. JG/BZ skrifa 
líka, „að á hefðbundnum legudeild-
um verja starfsmenn í umönnun 
tæplega 30% af vinnutíma sínum 
til gangs til eða frá sjúklingi. Með 
bestu hönnun má minnka þennan 
tíma um nær því helming.“ Í Foss-
vogi er auðvelt að hanna og byggja 
hús, sem miðað við Hringbrautina 
sparar mannafla, flýtir verkum 
og eykur öryggi. Það yrði dýrt að 
endasenda liðið fram og til baka á 
pönnukökunni við Hringbraut.

Upphaflega skyldi hátækni-
sjúkrahúsið fjármagnað með síma-
peningunum, sem týndust. Nú er 
horft til lífeyrissjóðanna, sem 
hafa tapað þúsundum milljóna 
með glannalegum fjárfestingum 
og skert greiðslur til allra nema 
opinberra starfsmanna og þing-
manna. 

Hafa þessir sjóðir leyfi til að 
gambla með lífeyrinn án þess að 
bera saman raunverulega valkosti 
til að geta metið kosti og galla?

Slys aldarinnar við Hringbraut 
eða sóun í Fossvogi?

Menntamál

Bryndís 
Hlöðversdóttir
rektor

Samfélagsmál

Ögmundur 
Jónasson
innanríkisráðherra

Nýr Landspítali

Sigurður 
Oddsson
byggingaverkfræðingur

Upphaflega skyldi hátæknisjúkrahúsið 
fjármagnað með símapeningunum, sem 
týndust. Nú er horft til lífeyrissjóðanna, 

sem hafa tapað þúsundum milljóna...
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Ristorante Pizza 
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á 
auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

timamot@frettabladid.is

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Birgir Nurmann Jónsson
síðast til heimilis að Austurbrún 6,

lést á Landakoti 1. febrúar sl. Útförin fer fram frá 
Fossvogskapellu föstudaginn 10. febrúar kl. 13.00.

Ellen Birgisdóttir
Linda Björk Birgisdóttir
Íris Ösp Birgisdóttir  Kristján Rafnsson
Axel Jón Fjeldsteð Birgisson Sólveig Anna Eyjólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Skúli Einarsson

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi að 
morgni sunnudagsins 5. febrúar. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 13. febrúar kl. 
13.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent á líknar-
deild LSH Kópavogi.

Ingifríður R. Skúladóttir      Guðmundur Örn Guðbjartsson
Árni Einar Skúlason            Ann-Sofie Bertholdsson
Einar Jón Skúlason Hansen Ann Hansen
Tómas Freyr Skúlason
og barnabörn.

Vaktsími: 
581 3300 & 896 8242

www.utforin.is 

Allan sólarhringinn 

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir Hermann Jónasson

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

„Það hafa ekki verið neinir aular sem 
komu Samtökum um kvennaathvarf á 
koppinn því stofnfundur var haldinn í 
byrjun júní 1982 og athvarfið var opnað í 
byrjun desember. Á þessu hálfa ári eign-
uðust samtökin hús, komu því í stand og 
fengu fólk til að standa vaktina. Fyrsta 
konan flutti inn á opnunardaginn,“ 
segir Sigþrúður Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastýra Kvennaathvarfsins, sem 
er þrjátíu ára á þessu ári. Allar götur 
síðan hefur það veitt konum og börn-
um þeirra skjól þegar dvöl á heimil-
um þeirra hefur verið óbærileg vegna 
ofbeldis. Á sjöunda þúsund gesta 
hafa dvalið í athvarfinu til lengri eða 
skemmri tíma og að auki hefur mikill 
fjöldi kvenna þegið ráðgjöf og stuðnings-
viðtöl, tekið þátt í sjálfshjálparhópum og 
leitað stuðnings og upplýsinga í neyðar-
síma athvarfsins. 

Spurð hvort hugmyndin um kvenna-
athvarf hafi mætt andstöðu í sam-
félaginu svarar Sigþrúður: „Ekki beint. 
Það voru ekki allir jafn vissir um að 

konur mundu nota sér þessa þjónustu 
en ég held að enginn hafi beitt sér gegn 
henni. Einhverjir karlar mættu á stofn-
fundinn en eftir því sem ég kemst næst 
hvíldi málið á kvennahreyfingunni og 
konum með reynslu og þekkingu úr 
starfi sem höfðu séð afleiðingar ofbeld-
is. Greinilega algerum kjarnakonum. Ég 
er akkúrat á leiðinni á fund með einni 
þeirra og ef ég er að segja þér einhverja 
vitleysu skal ég hringja í þig og leiðrétta 
hana!“

 Fjögur svefnherbergi eru í húsinu 
sem Kvennaathvarfið er í núna, einnig 
stofa og fundarherbergi sem oft þarf að 
breyta í svefnherbergi. „Athvarfið er 
aldrei fullt, samkvæmt skilgreiningu, en 
er samt stundum fullt. Á talsvert löngu 
tímabili í haust voru 19-21 manneskja í 
húsinu. Þá var mjög þröngt.“

Sigþrúður leggur áherslu á að um 
neyðarathvarf sé að ræða. „Konur hafa 
dvalið hér allt frá einum degi upp í hálft 
ár. Það síðarnefnda er undantekning-
artilfelli. Heimatilbúin þumalfingurs-

regla segir að engin ætti að dvelja hér 
lengur en fjórar vikur. Þá viljum við að 
einhver sé búinn að grípa inn í. Spurð 
hvað taki við þegar athvarfinu sleppir 
segir Sigþrúður sumar konur snúa aftur 
heim, aðrar fari til foreldra eða vina og 
eigi þar tímabundið úrræði en flestar 
fái nýtt húsnæði sem þær hafi kannski 
fengið aðstoð hjá Félagsþjónustunni til 
að verða sér úti um. 

„Draumur okkar er sá að komast í 
stærra húsnæði á afmælisárinu því 
þetta er alltof lítið,“ tekur Sigþrúður 
fram en sér hún eitthvað hilla undir það? 
„Nei, eiginlega ekki en við eigum þetta 
hús sem er yndislegt og vissulega dýr-
mæt eign, það er bara ekki nógu stórt. 
Við ætlum í fjársöfnun með vorinu, það 
er eitt þeirra verkefna sem unnið verð-
ur að á afmælisárinu. Planið er sem 
sagt að halda málefnum athvarfsins á 
lofti og eignast peninga en ekki síður að 
efna til funda um ofbeldi í nánum sam-
böndum, eðli þess, birtingarmyndir og 
afleiðingar.“ gun@frettabladid.is

SIGÞRÚÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR:  STÝRIR KVENNAATHVARFI Á 30 ÁRA AFMÆLI

Draumurinn er að komast í 
stærra húsnæði á afmælisári

FRAMKVÆMDASTÝRA KVENNAATHVARFSINS „Heimatilbúin þumalfingursregla er að engin ætti að dvelja hér lengur en fjórar vikur,“ segir  Sigþrúður 
Guðmundsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nasdaq kauphöllin tók til starfa þennan 
dag árið 1971. Hún er önnur af tveimur 
af helstu kauphöllum Bandaríkjanna.( 
Hin er New York Stock Exchange NYSE). 
Nasdaq, er skammstöfun fyrir National 
Association of Securities Dealers 
Automatic Quotation og þar fara fleiri 
viðskipti fram en í nokkrum öðrum 
kauphöllum í Bandaríkjunum en kaup-
hallir eru, sem kunnugt er, vettvangur 

þar sem kaupendur og seljendur verð-
bréfa eiga viðskipti. 

Lengst af komu kaupendur og selj-
endur hlutabréfa, ásamt milliliðum, 
saman á einum stað og áttu viðskipti 
upp á gamla mátann, augliti til auglitis 
en nú er yfirleitt skipst á tilboðum með 
rafrænum hætti. 

Nasdaq varð fyrsta kauphöllin til að 
taka upp rafræn viðskipti.

ÞETTA GERÐIST:  8. FEBRÚAR 1971

Nasdaq-kauphöllin opnuð

HALLDÓR KILJAN LAXNESS,  nóbelsskáld lést þennan dag árið 1998

„Eh, það er nú svo margt sem getur verið líkt mér.“ (svar við spurningu Svavars 
Gestssonar menntamálaráðherra um hvort skáldinu þætti styttan lík honum.)

1925 Læknir í Salem í Massachusettes í Bandaríkjunum lýsir 
því yfir að þrjár táningsstúlkur séu andsetnar af djöflinum 
og markaði þannig upphaf galdaofsókna í þorpinu.

1924 Nevada verður fyrsta ríki Bandaríkjanna til að taka mann 
af lífi með gasi.

1925 Tveir togarar farast á Halamiðum, Leifur heppni og 
Robertson, og með þeim 68 menn. Einnig ferst vélbátur 
með sex mönnum og fimm manns verða úti. 

1935 Enskur togari strandar við Svalvogahamra á milli Dýra-
fjarðar og Arnarfjarðar og 14 manna áhöfn hans ferst.

1974 Concorde-þota lendir í Keflavík.
1980 Ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen tekur við völdum.
1980 Kvikmyndin Veiðiferðin er frumsýnd í Reykjavík og á 

Akureyri. Leikstjóri er Arndrés Indriðason.
1984 Vetrarólympíuleikarnir hefjast í Sarajevó.
1989 Boeing 707 þota ferst á Asóreyjum. 144 farast.
2002 Opnunarhátíð Vetrarólympíuleikanna er haldin í Salt 

Lake City.
2005 Ísrael og Palestína samþykkja vopnahlé.

Merkisatburðir

AFMÆLI

JÓNATAN 
GARÐARSSON 
fjölmiðlamað-
ur er fimmtíu 
og sjö ára.

ARNBJÖRG 
HLÍF VALS-
DÓTTIR 
leikkona er 
þrjátíu og sex 
ára.

JÓHANN 
HJARTARSON 
skákmeistari 
er fjörutíu og 
níu ára.

SVALA BJÖRG-
VINSDÓTTIR 
söngkona 
er þrjátíu og 
fimm ára.

NICK NOLTE
leikari er 
sjötíu og eins 
árs.

ÁSLAUG DÓRA 
EYJÓLFSDÓTTIR
menn-
ingarmálasér-
fræðingur er 
fjörutíu og sjö 
ára. 
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Svansmerkt
prentverk!

Rannsakar rætur 
kreppunnar
➜ Jesper Rangvid fer fyrir rann-

sóknarnefnd um fjármálakreppuna 
í Danmörku

➜ Segir mikilvægt að læra af því sem 
aflaga hefur farið

➜ Býst ekki við álíka viðbrögðum og 
við íslensku rannsóknarskýrslunni

Geta brotið upp fyrirtæki
Samkeppniseftirlitið (SE) hefur gefið út umræðu-
skjal þar sem fram koma drög að leiðbeiningum 
um beitingu ákvæðis sem gerir því m.a. kleift að 
skipta upp fyrirtækjum án þess að þau hafi fram-
ið samkeppnislagabrot. Heimildin var lögfest í 
fyrra. Í skjalinu er því lýst hvernig SE hyggst 
beita markaðsrannsóknum sem undanfara beit-
ingu ákvæðisins, en framkvæmd slíkra rann-
sókna er nýlunda í starfi þess. Markaðsrannsókn 
er „hagfræðileg greining á samkeppni á tilteknum 
markaði [...] Hún lýtur eftir atvikum m.a. að verð-
myndun vöru og þjónustu, kostnaðaruppbyggingu, 
uppbyggingu markaðar, stærð hans og þróun, ný-
sköpun, tækniframförum, lagaumhverfi og öðru 
regluverki, aðgangshindrunum, kostnaði fyrir við-
skiptavini að skipta um fyrirtæki, þátttöku opin-
berra og hálfopinberra aðila á markaðnum, lóð-
rétta og lárétta samþættingu fyrirtækja, fjölda 
fyrirtækja og eignartengslum þeirra, markaðshlut-
deild, fjölda birgja, fjárhagslegri afkomu fyrir-
tækja og framlegð þeirra“. 

SE óskar nú eftir sjónarmiðum markaðsaðila 
sem gætu nýst við ákvörðun um fyrstu markaðs-
rannsókn. Á liðnum misserum hefur mestur hluti 
ráðstöfunartíma SE farið í: Matvöru-/dagmark-
að, fjármálamarkað, fjarskiptamarkað og flutn-
ingsmarkað. Óskað er eftir sjónarmiðum fyrir 15. 
mars. 

- ÞSJ

Bjórmarkaðurinn fjölbreyttari
Bjórmenning á Íslandi hefur breyst talsvert á síð-
ustu árum ekki síst vegna tilkomu minni brugg-
húsa. Vöruúrval hefur aukist og framleiðend-
ur leggja nú mikla áherslu á fjölbreytni. Um þess-
ar mundir eru í kringum 50 ólíkar tegundir af 
íslenskum bjór í boði í Vínbúðunum en voru ekki 
nema helmingur þess fyrir ekki svo mörgum árum. 
Fyrsta íslenska smábrugghúsið, Bruggsmiðjan, 
hóf framleiðslu árið 2006 á Árskógssandi við Eyja-
fjörð. Síðan hafa fjögur smábrugghús bæst í hópinn 
þótt eitt hafi síðan hætt starfsemi. Flest leggja litlu 
brugghúsin áherslu á bragðmikla og sérstaka bjóra 
auk árstíðabundinna bjóra.
 - MÞL SÍÐA 4
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Fróðleiksmolinn

Dagatal viðskiptalífsins

MIÐVIKUDAGUR 8. FEBRÚAR
➜ Fasteignamarkaðurinn eftir landshlutum
➜ Össur hf. ársuppgjör
➜ Erlend staða SÍ
➜ Vaxtaákvörðun SÍ

FIMMTUDAGUR  9. FEBRÚAR
➜ Talningar úr þjóðskrá
➜ Markaðsuppl. Lánamála ríkisins
➜ UTmessan:  Ráðstefna fyrir fagfólk UT
➜ Upplýsingatækniverðlaun Ský

FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR
➜ Evrópufundarröð Alþjóðamálastofnunar

MÁNUDAGUR 13. FEBRÚAR
➜ Gjaldeyrisforði og tengdir liðir-hagtölur SÍ
➜ Greiðslumiðlun-hagtölur SÍ
➜ Útboð ríkisvíxla

ÞRIÐJUDAGUR 14. FEBRÚAR
➜ Atvinnuleysi í janúar 2010
➜ Smásöluvísitala RSV
➜ Birting ársreiknings HS Orku hf. 

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

dagatal viðskiptalífsins

Samsetning bensínverðs
Algengt verð á einum lítra af bensíni er í dag í kringum 246 krónur á lítra. 
Af þessum 246 krónum fær Ríkið í sinn hlut u.þ.b. 119 krónur eða rúmlega 
48% sem skiptist í virðisaukaskatt (50 kr.), sérstakt bensíngjald (39,5 kr.), 
almennt bensíngjald (24,5 kr.) og kolefnisgjald (5 kr.).

Eftir standa þá 127 kr. hjá olíufélaginu. Eðli málsins samkvæmt liggja ekki 
fyrir nákvæmar upplýsingar um það hvernig þeirra kostnaður skiptist, en 
með því að skoða heimsmarkaðsverð á bensíni og gengi dollars má reikna 
út líklegt innkaupaverð þeirra. Verð á 95 oktana bensíni til afhendingar í 
New York höfn var um það bil 0,77 dollarar á lítra í byrjun febrúar eða u.þ.b. 
94,5 krónur miðað við gengi dollars á sama tíma. Það eru um það bil 38,4% 
af verðinu sem við greiðum. Rétt er að taka fram að þarna getur munað 
nokkrum krónum vegna lagerstöðu olíufyrirtækjanna, skammtímasveiflna á 
markaði og annarra þátta.

Sé miðað við þetta innkaupaverð standa nú eftir 32,5 krónur – eða um 
13,2% sem ætla má að fari í flutninga, tryggingar og álagningu olíufélagsins. 

Þessa skiptingu og þróun hennar má sjá á myndinni hér að neðan, en 
gögnunum er viðhaldið mánaðarlega á vef DataMarket á slóðinni http://
data.is/ynTka7
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● Líklegt innkaupaverð
● Flutningar, tryggingar, álagning
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ER ÞITT FYRIRTÆKI
MEÐ SAMNING?
Fyrirtæki sem eru með samning við Icelandair njóta 
þess í hagkvæmari rekstri, betri tímanýtingu og 
ánægðara starfsfólki.

Hlunnindi sem fyrirtækjasamningur veitir: 
  Sérstakur ferðaráðgjafi hefur umsjón með hverju 

fyrirtæki. 
  Neyðarnúmer sem er opið allan sólarhringinn – alla 

daga ársins. 
  Afsláttur sem býðst af fargjöldum til áfangastaða 

Icelandair.
  Nákvæmt viðskiptayfirlit á vefnum.

+ Allar nánari upplýsingar á www.icelandair.is/fyrirtaeki
 eða sendið fyrirspurnir á fyrirtaeki@icelandair.is

ECONOMY COMFORT 
Meiri þægindi, góð vinnuaðstaða,
rafmagnsinnstunga fyrir tölvu.

NAUÐASAMNINGAR
Þórður Snær Júlíusson
thordur@frettabladid.is

Kröfuhafar SJ Eignarhaldsfélag, 
sem áður hét Sjóvá, hafa sam-
þykkt nauðasamning félagsins. 
Í honum felst í raun að þeir fá 
um 7% af um 12 milljarða króna 
kröfum sínum, eða rúmlega  800 
milljónir króna. Kröfuhafarn-
ir, sem eru skilanefnd Glitnis, 
Landsbankinn, Eignasafn Seðla-
banka Íslands (ESÍ) og Lífeyris-
sjóður starfsmanna ríkisins (LSR) 
höfðu hins vegar af því áhyggjur 
að sú háa tekjufærsla sem myndi 
myndast við gerð nauðasamnings-
ins gæti haft í för með sér skatt-
skuldbindingu sem félagið myndi 
ekki ráða við að greiða. Því gæti 
nauðasamningurinn í raun kall-
að gjaldþrot yfir gamla Sjóvá með 
tilheyrandi skiptakostnaði. Á því 
höfðu kröfuhafarnir fjórir ekki 
áhuga. 

Því var ákveðið að fara þá leið 
í nauðasamningsferlinu að af-
skrifa öll hlutabréf og víkjandi 
lán en gefa síðan út ný hlutabréf 
sem nema 0,1% af samningskröf-
um til kröfuhafanna. Kröfuhafarn-
ir veittu síðan ný lán fyrir þeim 
99,9% krafna sem eftir standa. 
Lánin bera enga vexti og gjald-
dagi þeirra er 31. mars 2015. Þó 
má framlengja hann um allt að 
fjögur ár. Með þessari leið verð-
ur tekjufærslan sem skapast, af-
skrift víkjandi lána og andvirði 
0,1% af kröfum, nægilega lág til að 
hægt sé að nota uppsafnað nýtan-
legt skattatap á móti henni. Síðan 
munu kröfuhafarnir tæma félagið 
hægt og rólega eftir því sem eignir 
þess breytast í verðmæti. 

Samhliða gerð nauðasamnings-
ins var allt hlutafé, sem skilanefnd 
Glitnis hélt á, afskrifað. Sama gilti 
um víkjandi lán upp á tæplega þrjá 
milljarða króna. Eitt hinna víkj-
andi lána var frá Ingunni Wer-
nersdóttur. Lánið, sem stóð í 
tæpum milljarði króna, var hluti 
af greiðslu bræðra hennar, Karls 
og Steingríms Wernerssona, þegar 
þeir keyptu hana út úr Milestone. 
Hin víkjandi lánin voru veitt af 
fagfjárfestum, að mestu lífeyris-
sjóðum. Það nam um tveimur 
milljörðum króna. Stærsti einstaki 
lánveitandinn í þeim hópi var Al-
menni lífeyrissjóðurinn. 

Gamla Sjóvá skilar 
litlu til kröfuhafa
Gert er ráð fyrir að 7% fáist upp í kröfur félags sem áður hét Sjóvá. Kröfuhafar fóru 
afar óhefðbundna nauðasamningsleið. Vildu ekki skapa skiptakostnað. 

SJÓVÁ Tryggingarekstur Sjóvár var færður út SJ eignarhaldsfélagi yfir í nýtt félag, Sjóvá-
Almennar tryggingar hf., í lok september 2009. Íslenska ríkið lagði nýja félaginu til 11,6 
milljarða króna og Glitnir og Íslandsbanki lögðu því til fimm milljarða. Í fyrra keypti síðan 
SF1 slhf. meirihluta í nýja Sjóvá.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Stærsti hluti tugmilljarða afskrifta gamla Sjóvá var vegna krafna á Mile-
stone, fyrrum eiganda félagsins, og Földung, áður Vafningur, upp á samtals 
19,3 milljarða króna sem skiptist nokkuð jafnt milli félaganna. Krafan var 
tilkomin vegna lána sem gamla Sjóvá, þá tryggingafélag, var látið lána 
félögunum tveimur í gerningi sem kallaður hefur verið „Vafningsfléttan“ í 
fjölmiðlum. Hún snerist um að endurfjármagna lán til eignarhaldsfélaga í 
eigu Milestone og Einars og Benedikts Sveinssona sem þeir höfðu tekið hjá 
bandaríska fjárfestingabankanum Morgan Stanley árið 2007 til að endur-
fjármagna hlutabréf í Glitni. Lánin voru veitt í febrúar 2008 eftir að Morgan 
Stanley hafði ákveðið að framkvæma veðkall vegna lánanna. Í fléttunni var 
Vafningi lánað um 30 milljarða króna. Um þriðjungur þess láns kom frá 
gamla Sjóvá en afgangurinn frá Glitni. Til viðbótar fór sambærileg upphæð 
til Milestone til sömu nota, að endurfjármagna hlutabréf í Glitni. 

Vátryggingaskuld gamla Sjóvar við viðskiptavini sína, sem oft er kölluð 
bótasjóður, nam 22,7 milljörðum króna í lok árs 2008. Þar sem Milestone 
er gjaldþrota og Földungur er eignarlaust félag er ljóst að þau iðgjöld sem 
greidd voru inn í félagið á móti vátryggingaskuldinni töpuðust að nánast 
öllu leyti.

SJÓVÁ LÁNAÐI MILLJARÐA Í VAFNINGSFLÉTTU

Til viðbótar voru skuldir við 
dótturfélög gamla Sjóvá ekki 
hluti af nauðasamningnum. Þær 
voru tæpir 26 milljarðar króna í 
lok árs 2010. Einu eignir félags-
ins eru fasteignaverkefni á vegum 
sömu dótturfélaga. Þau eru meðal 
annars í Þýskalandi, Frakklandi 
og Belgíu. 

Gamla Sjóvá tapaði 3,9 millj-
örðum króna árið 2010, rúmlega 
33 milljörðum króna á árinu 2009 
vegna niðurfærsla og taps á fjár-
festingum og 30,2 milljörðum 
króna á árinu 2008. Trygginga-
rekstur félagsins var færður til 
nýs félags, Sjóvá-Almennra trygg-
inga ehf., í lok september 2009.



Í tvö ár höfum við unnið að því að sameina og
samþæ�a starfsemi Skýrr og dó�urfélaga 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 ve�vangi 
með traustri þjónustu og skapandi lausnum.

Við ætlum að standa undir nafni.

Skýrr, HugurAx og
norræn dó�urfyrirtæki
sækja fram
undir nýju nafni:

Sætún 10  |  105 Reykjavík  |  Sími 440 9000  |  advania@advania.is  |  www.advania.is www.advania.is
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FRÉTTASKÝRING
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

B
jórmenning á Íslandi 
hefur tekið stakka-
skiptum á síðustu árum. 
Fjöldi  og fjölbreytileiki 
íslensks bjórs hefur auk-

ist mikið og þá hafa árstíðabundn-
ar bjórtegundir orðið æ vinsælli. 
Um þessar mundir eru um 50 teg-
undir af íslenskum bjór í boði 
í Vínbúðum en voru ekki nema 
helmingur þess fyrir fáum árum. 
Þróunina má ekki síst rekja til til-
komu minni brugghúsa sem hafið 
hafa störf. Ölgerðin og Vífilfell eru 
þó enn langstærst á markaðnum

Fyrsta litla brugghúsið á Íslandi 
var Bruggsmiðjan á Ársskógs-
sandi. Hugmyndin vaknaði hjá 
hjónunum Agnesi Sigurðardótt-
ur og Ólafi Þresti Ólafssyni eftir 
að hafa séð frétt um lítið brugg-
hús í Danmörku. Fyrirtæki þeirra 
var stofnað í lok árs 2005 og fram-
leiðsla hófst ári síðar. Gerðu þau 
upphaflega ráð fyrir framleiðslu 
upp á 170 þúsund lítra á ári en hafa 
tvívegis aukið framleiðslugetuna 
sem er nú 550 þúsund lítrar.

„Við vorum algjörlega að renna 
blint í sjóinn. Okkar einu markmið 
voru að skapa störf og nýta frá-
bæra vatnið okkar,“ segir Agnes og 
heldur áfram: „Þetta hefur gengið 
vonum framar og aldrei átti ég von 
á því að hjón á Ársskógssandi gætu 
breytt bjórmenningunni á Íslandi.” 
Nefnir Agnes sem dæmi að árið 
2007, þegar þau hófu að brugga 
dökkan bjór, var enginn íslenskur 
dökkur bjór í framleiðslu. Nú séu 
þeir hins vegar orðnir algengir.

Sjö starfa hjá Bruggsmiðjunni, 
þar af fimm í fullu starfi, sem 
selur nú fimm bjórtegundir allan 
ársins hring undir nafninu Kaldi. 
Þá hefur fyrirtækið bruggað árs-
tíðabundna bjóra auk nokkurra 
bjóra fyrir aðra aðila. Til að mynda 
hefur það nýhafið bruggun á gos-
bjórnum Volcanic Energy sem er 
fyrsti íslenski gosbjórinn.

MISJAFNT GENGI
Árið 2007 hófu þrír aðilar til við-
bótar að selja íslenskan bjór í litlu 
upplagi. Fyrstan ber að nefna 
Eyþór Þórisson, veitingamann á 
Seyðisfirði, sem hóf að selja bjór-
inn El Grillo. Í dag eru tvær út-
gáfur af honum í sölu en Ölgerðin 
bruggar bjórinn fyrir Eyþór.

Þá voru tvö brugghús stofnsett 

árið 2007: Ölvisholt í Flóahreppi og 
Mjöður í Stykkishólmi. Ölvisholt 
kom sér upp framleiðslugetu upp 
á 300 þúsund lítra á ári og hefur 
framleitt bjórana Freyju, Móra, 
Lava Stout og Skjálfta auk árstíða-
bundinna bjóra. Mjöður í Stykkis-
hólmi framleiddi tvo bjóra: Jökul 
og Skriðjökul en hætti starfsemi á 
síðasta ári. Nýjasta brugghúsið er 
svo Gæðingur öl í Útvík í Skaga-
firði sem hóf starfsemi í fyrra. 
Gæðingur framleiðir fjóra bjóra 
undir eigin nafni og hefur einnig 
framleitt árstíðabundna bjóra.

„Við áætlum að framleiða 45 
þúsund lítra fyrsta starfsárið en 
eigum að geta framleitt 100 þús-
und lítra,“ segir Jóhann Axel Guð-
mundsson, bruggari hjá Gæðingi. 
Þá segir Jóhann viðtökurnar hafa 
verið framar vonum.

Þrátt fyrir góðar viðtökur virð-
ist rekstur litlu brugghúsanna hafa 
verið erfiður. Eins og áður sagði 
hætti Mjöður starfsemi í fyrra og 
þá varð fyrirtækið utan um fram-
leiðsluna í Ölvisholti gjaldþrota 
árið 2010. Í kjölfarið var rekstur-
inn keyptur af félagi í eigu starfs-
manna, innflutningsfyrirtækisins 
Karls K. Karlssonar og Eignar-
haldsfélags Suðurlands. Nýja fé-
lagið hefur enn ekki skilað árs-
reikningi en ætla má að skuldir 
reynist rekstrinum ekki jafn þung-
ar og þær gerðu eftir bankahrunið.

Bruggsmiðjan skilaði einnig tapi 
fyrstu rekstrarár sín, sýnu mest 
árið 2008. Árið 2010 skilaði fyr-
irtækið hins vegar 6,5 milljóna 
hagnaði og virðist því hafa komið 
undir sig fótunum rekstrarlega.

VÍFILFELL OG ÖLGERÐIN STÆRST
Eins og áður sagði eru það þó 
Vífil fell og Ölgerðin sem ráða 

lögum og lofum á bjórmarkaðn-
um. Vífilfell framleiðir rúmlega 
9 milljónir lítra á ári og Ölgerðin 
7 milljónir lítra. Samanlögð mark-
aðshlutdeild þeirra er því senni-
lega í kringum 90 prósent. Bæði 
fyrirtækin hafa aukið vöruúrval 
sitt á síðustu misserum og opnaði 
Ölgerðin eigið smábrugghús árið 
2010, Borg.

„Markmiðið með þessu var að 
búa til bjór sem er öðruvísi og 
kannski að mörgu leyti sérstakari 
en þessir klassísku bjórar okkar. 
Við viljum þjónusta þennan hóp 
sem er að leita að fjölbreyttari teg-
undum af bjór,“ segir Guðmund-
ur Mar Magnússon, bruggmeistari 
Ölgerðarinnar. Þá segir hann við-
brögðin við Borg hafa verið gríðar-
lega góð og hafi þeir vart undan að 
anna eftirspurn. Átta ólíkar bjór-
tegundir hafa verið framleiddar 
hjá Borg en fimm þeirra eru í sölu 
hjá Vínbúðunum núna.

Vífilfell er stærsti bjórfram-
leiðandi landsins með um helm-
ingsmarkaðshlutdeild. Þekktustu 
vörur Vífilfells eru Víking og 
Carlsberg en síðustu misseri hefur 
Vífilfell kynnt til sögunnar svo-
kallaða úrvalslínu sem inniheldur 
meðal annars árstíðabundna bjóra.

„Við byrjuðum með sérbjóra 
stuttu áður en litlu brugghúsin 
fóru að spretta upp. Við fluttum 
þá inn bjóra frá Jacobsen, í eigu 
Carlsberg. Þá hins vegar virtist 
markaðurinn ekki tilbúinn fyrir 
þessa bragðmeiri og sérstakari 
bjóra. Á þeim árum sem eru liðin 
hefur menningin hins vegar þróast 
hratt sem hefur kannski ekki síst 
endurspeglast í vinsældum tíðar-
bjóranna,“ segir Hreiðar Þór Jóns-
son, markaðs- og sölustjóri áfeng-
is hjá Vífilfelli.

BRUGGHÚS Á ÍSLANDI

Reykjavík
Ölgerðin

Gæðingur öl
Útvík í Skagafirði

Ölvisholt brugghús
Flóahreppi í Ölfusi

Bruggsmiðjan
Árskógssandi við Eyjafjörð

Akureyri
Vífilfell

Mikil gróska í bjór-
framleiðslu á Íslandi
Bjórmenning á Íslandi hefur breyst á síðustu árum ekki síst með tilkomu minni 
brugghúsa. Vöruúrval hefur aukist og framleiðendur leggja nú áherslu á fjölbreytni.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA Íslenskum bjórtegundum sem seldar eru í Vínbúðunum hefur fjölgað um helming á síðustu árum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Formlegar söluviðræður við einn 
af bjóðendum í  77% hlut þrotabúa 
Landsbankans og Glitnis í Iceland 
Foods gætu hafist eftir viku til 
tíu daga, samkvæmt heimildum 
Markaðarins. Frestur til að skila 
inn bindandi tilboðum í hlutinn 
rann út um síðustu mánaðamót. 
Reuters-fréttastofan hefur fullyrt 
að tveir fjárfestingasjóðir, Bain 
Capital og BC Partners, hafi skil-
að inn tilboðum. 

Heimildir Markaðarins herma 
að nú standi yfir óformlegar við-
ræður við báða aðilana. Þær snú-
ast meðal annars um að fara yfir 
hvort fjármögnun bjóðendanna 

sé örugg og hvers konar verðmiði 
þyrfti að vera undirstaðan í form-
legum viðræðum.  Enn er ekki úti-
lokað að hætt verði við söluna,

Iceland Foods matvörukeðjan 
er langstærsta seljanlega eign 
Landsbankans, sem á 67% hlut 
í henni. Hún er með um 2,1% 
markaðshlutdeild í Bretlandi og 
selur vörur árlega fyrir á fimmta 
hundrað milljarða króna. Talið 
er að þrotabú Landsbankans og 
Glitnis vilji fá rúmlega 220 millj-
arða króna fyrir hluti sína. Ekk-
ert hefur verið gefið upp opinber-
lega um hversu mörg né hversu há 
tilboðin voru.  - þsj

Söluferli Iceland Foods:

Óformlegar viðræður 
um fjármögnun og verð

STOFNANDINN Malcolm Walker stýrir Iceland Foods og á minnihluta í félaginu. Ekki er 
talið að hann hafi gert tilboð í hlut skilanefndanna. 

Lífeyrissjóðirnir munu fara fram 
á að dómskvaddir matsmenn verði 
fengnir til að leggja mat á það 
hvort gögn sem lögð voru fram 
í umdeildu skuldabréfaútboði 
Glitnis í mars 2008 hafi endur-
speglað raunverulega stöðu bank-
ans. Sjóðirnir vilja meina að þeir 
hafi verið blekktir til að kaupa 
víkjandi skuldabréf í útboðinu 
fyrir samtals 10,7 milljarða króna 
og hafa stefnt slitastjórn Glitnis 
vegna þessa. Undirbúningur að 
málarekstrinum hefur staðið yfir 
mánuðum saman.

Ef fallist verður á málatilbún-
að lífeyrissjóðanna gæti ávinn-
ingur þeirra orðið umtalsverður. 
Verði skuldabréfin flokkuð sem 
almenn krafa, líkt og þau eru nú, 
munu sjóðirnir líkast til ekki fá 
nema um fjórðung greiddan fyrir 

þau miðað við væntar endurheimt-
ur í þrotabúi Glitnis. Takist að 
fá skuldabréfin viðurkennd til 
skuldajöfnunar nýtist hins vegar 
mun meira af virði þeirra.  

Það væri þá hægt að nota bréf-
in til skuldajöfnunar gegn tapi 
á gjaldmiðlavarnarsamning-
um. Tap íslenskra lífeyrissjóða 
vegna þeirra gæti orðið rúmlega 
70 milljarðar króna eftir skulda-
jöfnun eins og staðan er í dag ef 
ýtrustu kröfur þrotabúa föllnu 
bankanna verða samþykktar. Tap 
sjóðanna vegna samninganna er 
bókfært á 36,4 milljarða króna í 
skýrslu úttektarnefndar sem birt 
var síðastliðinn föstudag. Þar er 
miðað við uppgjör á gengisvísitöl-
unni 175. Hvorki skilanefnd Kaup-
þings né Glitnis hafa fallist á upp-
gjör á þeim forsendum.  - þsj

Lífeyrissjóðir stefna Glitni vegna skuldabréfaútboðs: 

Gæti falið í sér 
milljarða ávinning 
fyrir sjóðina

NEFNDIN Skýrsla um starfsemi lífeyrissjóða í aðdraganda bankahrunsins var kynnt 
síðastliðinn föstudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Safnasafnið á Svalbarðsströnd,  Sjóræningjahús-
ið á Vatneyri við Patreksfjörð og tónlistarhátíðin 
Við Djúpið á Ísafirði eru tilnefnd til Eyrarrósar-
innar 2012. Eyrarrósin er viðurkenning fyrir 
framúrskarandi menningarverkefni á lands-
byggðinni. Hún verður veitt í áttunda sinn á 
laugardag.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS
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Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 

þurrkari >

<
h

Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

Boston 
leður 
svart, hvítt st. 35-48
rautt st. 36-42
blátt st. 36-47

Roma
Rúskinn
lj.blátt d.blátt 
36-42

Verona
svart, hvítt 
st. 36-41

Verona
Bari
leður 
rautt, sand, blátt
st. 36-42

Monako
leður 
svart, hvítt
rúskinn og 
microfib.
st. 36-46

Paris
leður 
svart, hvítt, 
blátt
m/microfib og 
rúskinnssóla
st. 36-42

sand, blátt
42
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Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Hugsaðu vel um fæturna

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Opið á laugard. 10-14.

Í meira en hálfa öld hafa milljónir manna 
um allan heim notað BIRKENSTOCK®  

sér til heilsubótar. Hvað um þig? 
Teg: Arisona. Verð: 12.885,- 

Hu

Sími 551 2070

Ráðstefnan Hestamennska fyrir fólk með fötlun fer fram í hestamannafélaginu Herði á laugardag.

 Eflir sjálfstraust 
 og styrk

Þ
egar Gunnar Logi fer á hestbak liggur 
við að maður sjái ekki að hann sé fatlað-
ur. Þetta eykur honum mikið sjálfstraust 
og sjálfstæði enda getur hann sjálfur 

stjórnað hvert hann er að fara,“ segir Auður Sig-
urðardóttir formaður fræðslunefndar fatlaðra hjá 
Hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ. Félagið 
stendur, ásamt Íþróttasambandi fatlaðra, fyrir ráð-
stefnu um hestamennsku fyrir fólk með fötlun í 
félagsheimili Harðar, laugardaginn 11.febrúar frá 
klukkan 10 til 16.
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Þegar Auður byrjaði í hesta-
mennsku í Herði árið 2010 lang-
aði hana að fá fjölskyldu sína 
með sér í sportið. Sonur hennar, 
Gunnar Logi Tómasson 15 ára, 
er í hjólastól og því biðlaði hún 
til formanns hestamannafélags-
ins um hvort ekki væri hægt að 
koma á félagsstarfi fyrir fatlaða. 
„Hann hafði mikinn áhuga fyrir 
slíku starfi og stofnaði nefndina 
þá og þegar,“ segir Auður glað-
lega og var þar með komin á fullt 
í félagsstarf Harðar. „Við fengum 
gott fólk með okkur og sömdum 
við konurnar í Hestamennt um að 
útvega hesta og sjá um kennslu 
á námskeiðum,“ segir Auður en 
markmiðið var að hafa gaman og 
leyfa fötluðum að stunda hesta-

mennsku. „Þessir krakkar eru 
allir með skerta getu af einhverj-
um toga. Það að geta stjórnað 

hátt í 400 kílóa skepnu er ótrú-
lega eflandi. Þetta eflir sjálfs-
traust, styrk, sjálfstæði, samhæf-
inu og er auðvitað líka þjálfun 
fyrir líkamann,“ segir Auður. 
Hún segist sjá mikinn mun bæði 
á syni sínum og öðrum fötluðum 
börnum sem sótt hafa námskeið-
in. „Mörg koma aftur og aftur og 
ljóma hreinlega af hamingju,” 
segir hún glaðlega.

Meðal efnis á ráðstefnunni 
á laugardaginn er kynning á 
sjúkraþjálfun á hestbaki, kynn-
ing á starfi fyrir fatlaða innan 
Harðar og haldið erindi um 
hlutverk hestsins og félagslega 
þætti. Einnig verður kynnt nýtt 
keppnisfyrirkomulag fyrir fólk 
með fötlun.   solveig@frettabladid.is

Auður með syni sínum Gunnari Loga 
sem tekur sig vel út á hestbaki.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framhald af forsíðuwww.baendaferdir.is s: 570 2790

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

Hófý, fararstjóri Bændaferða 
verður á skrifstofunni 6. - 10. febrúar

Hólmfríður Bjarnadóttir, eða Hófý eins 
og við flest þekkjum hana, fararstjóri 
Bændaferða, verður á skrifstofu 
Bændaferða mánudaginn 6. febrúar 
til föstudagsins 10. febrúar frá 
kl. 10:00 - 16:00.
Það er því alveg upplagt að kíkja í 
Síðumúlann í kaffi, hitta Hófý og fá 
upplýsingar um ferðirnar.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

CNN  er fáanleg í    ALLT     FRÆÐSLA     TOPPUR   

PIERS MORGAN tonight

„Þetta er fyrst og fremst handbók 
og verkfæri sem er til þess ætlað 
að hjálpa fólki að skipuleggja 
ferðalögin sín á netinu á sem hag-
kvæmastan hátt. Margir vita ekki 
hvernig á að snúa sér þegar kemur 
að þannig skipulagningu ferðalaga 
og bókin er tilraun til að bæta úr 
því.“

Þetta segir Margrét Gunnars-
dóttir, höfundur bókarinnar Vertu 
þín eigin ferðaskrifstofa: Ein-
föld ráð til að lækka ferðakostn-
aðinn, sem er nýkomin út á raf-
rænu formi. Eftir því sem Margrét 
kemst næst er bókin sú fyrsta sinn-
ar tegundar sem kemur út opinber-
lega hérlendis.

„Bókin inniheldur fróðleik og 
hagnýtar ábendingar og tengla á 
erlendar vefsíður á ensku þar sem 
ég sýni meðal annars fram á hvern-
ig hægt er að lækka kostnað á flugi 
og gistingu, sem eru að mínu mati 
þeir liðir sem fólk eyðir oft óþarf-
lega miklu í og finna bílaleigu-
bíla og lestarfargjöld á hagstæðu 
verði. Þannig hentar hún túristum 
sem vilja skipuleggja ferðalög upp 
á eigin spýtur,“ upplýsir hún og 
segist að mestu leyti miða þau við 
Evrópu þótt bókin teygi anga sína 
víðar. „Sjálf hef ég ferðast mest 
um hana og finnst best að skrifa 
um það sem ég þekki.“

Ísland sé þó ekki til umfjöllunar. 
„Nema með þeirri undantekningu 
að ég tek saman ítarlegar leiðir til 
að komast frá landinu.“

Innt út í tilurð bókarinnar seg-
ist Margrét hafa gengið með hug-
myndina í maganum um nokkurt 
skeið en hún hefur árlanga reynslu 
af fararstjórn ásamt því að halda 

úti vefsíðunni ferdalangur.net og 
samnefndu fréttabréfi. „Hún er 
búin að blunda í mér síðan ég setti 
upp vefinn 2005. Þar hef ég safnað 
alls konar ferðaupplýsingum með 
sparnað að leiðarljósi sem byggj-
ast á minni reynslu og birt ókeypis 
bæklinga sem ég hef tekið saman. 
Nú ákvað ég bara að taka hug-
myndina skrefinu lengra og gefa 
út bók.“

Margrét tekur fram að bókin sé 
þó ekki alls hugsuð sem formúla 

að fullkomnu ferðalagi. „Lesendur 
verða sjálfir að ákveða hvers konar 
ferðalag þeir ætla að taka sér fyrir 
hendur og hvað þeir eru tilbúnir að 
verja miklum tíma í undirbúning á 
netinu til að halda kostnaði niðri. 
Bókin er því hugsuð sem hjálpar-
tæki,“ bendir hún á og bætir við 
að hana megi nálgast á vefsíðun-
um www.ferdalangur.net og www.
emma.is.

 roald@frettabladid.is

Locatify  hefur gefið út snjallforrit sem inniheldur leiðsagnir frá 
suðurhluta þjóðgarðs Vatnajökuls og á suðvesturhorni Íslands; frá 
Keflavíkurflugvelli í Borgarfjörð með viðkomu í Reykjavík og Krísu-
víkurleiðina frá Hafnarfirði að Bláa lóninu. Forritið er fyrir iPhone-
snjallsíma og iPad-spjaldtölvur og fæst í vefverslun Apple.

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

Grensásvegur 8, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17

Aðeins  

5

Útsölunni  
lýkur

verð

Verðsprengja 

Kápur  
Leðurjakkar 

Buxur 
og margt fleira

Leiðarvísir að ódýrara fríi
Vertu þín eigin ferðaskrifstofa er heiti rafbókar sem var gefin út á dögunum. Þar leiðbeinir höfundurinnn 
Margrét Gunnarsdóttir lesendum sem vilja skipuleggja ferðalög sín á netinu á sem ódýrastan máta.

„Bókin inniheldur fróðleik og hagnýtar ábendingar og tengla á erlendar vefsíður á 
ensku þar sem ég sýni meðal annars fram á hvernig hægt er að lækka kostnað við 
flug og gistingu,“ segir Margrét Gunnarsdóttir, höfundur Vertu þín eigin ferðaskrif-
stofa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



www.vetrarhatid.is

Rafmögnuð náttúra er 
yfirskrift opnunaratriðis 
Vetrarhátíðar í Reykjavík í ár. 
Höfundurinn að atriðinu er 
arkitektinn Marcos Zotes en 
tillaga hans vann samkeppni 
Höfuðborgarstofu og 
Orkusölunnar.

Marcos Zotes býr og starfar í New 
York en hefur sterk tengsl til Ís-
lands. Hann kom hingað fyrst 
fyrir tíu árum, á íslenska konu og 
saman eiga þau einn dreng. Fjöl-
skyldan bjó á Íslandi í nokkur ár 
áður en hún flutti til New York. 
Þau koma reglulega í heimsókn 
en Marcos kennir einnig kúrsa 
við Listaháskóla Íslands. 

„Ísland heillar mig á svo marg-
an hátt, ekki bara fyrir einstaka 
náttúru heldur líka fyrir lýðræðis-
legt samfélag og kúltúr,“ segir 
Marcos. Beðinn um að lýsa því 
sem gestir Vetrarhátíðarinnar 
eiga von á á fimmtudaginn segist 
hann ætla að fá fólk til að horfa á 
hversdagslegt umhverfi sitt með 
öðrum augum.

„Rafmögnuð náttúra er stað-
bundin innsetning sem tekur yfir 
yfirborð Hallgrímskirkju. Mark-
miðið er að umbreyta yfirbragði 
þessa þekkta kennileitis í kraft-
mikla sjónræna upplifun,“ útskýr-
ir Marcos og heldur áfram.

„Við höfum kortlagt allt yfir-
borð kirkjunnar á myndband og 
unnið 15 mínútna langt mynd-
bandsverk sem verður endur-
varpað á veggina til að falla ná-
kvæmlega aftur að arkitektúrn-
um. Í arkitektúr kirkjunnar eru 
einnig skírskotanir til náttúrunn-
ar og því fannst mér tilvalið að 
vinna með tilbúna náttúru og láta 
höfuðskepnurnar fjórar, vatn, eld, 
jörð og loft, lifna við gegnum ljós 
og hreyfingu. Hluti myndbands-
ins inniheldur einnig upptök-
ur frá geimskipi NASA, SDO af 
sólargangi dagana rétt fyrir há-
tíðina. Þá verður einnig upptök-
um frá New York varpað á veggi 
kirkjunnar í þeim tilgangi að ögra 
rúmskynjun áhorfandans,“ segir 
Marcos.

Eftir opnunina munu gestir geta 
leikið sér með myndvarpið á kirkj-
una út Vetrarhátíðina, milli klukk-
an 8 og 12 á kvöldin. „Við munum 
í raun breyta Hallgrímskirkju í 
verkfæri fyrir fólkið og gerum 
áhorfandann að hluta verksins.“ 

Marcos segist hafa stokkið á 
tækifærið þegar hann sá sam-
keppnina auglýsta, til að hrinda í 
framkvæmd rannsóknum sínum á 
sjálfræði og félagslegri víxlverk-
un í borgarsamfélagi. Hann hóaði 
því saman hópi listamanna, arki-

tekta og tónlistarmanna, bæði í 
Reykjavík og í New York, til að 
vinna með sér og segir sérþekk-
ingu hvers og eins hafa skilað sér 
beint inn í verkið.

„Ég nefni sérstaklega Chris 
Jordan, listamann í New York. 
Hann mun verða með mér á opn-
uninni í Reykjavík enda skipti 
hans framlag sköpum í verkinu,“ 
segir Marcos. „Ég er einfaldlega 
heillaður af því að leita nýrra leiða 
til að hafa áhrif á gerð borga. Ég 
held að borgin sé til staðar fyrir 

fólkið og að við getum endurbætt 
almenningssvæði og borgar formið 
á þann veg að nýtingin verði meiri 
og önnur en upphaflega var ætlast 
til. Ætlun mín með verkinu Raf-
mögnuð náttúra er að gera einmitt 
það. Með því að kollvarpa hinni 
kyrrstæðu og tímalausu ímynd 
Hallgrímskirkju breytist hún um 
stundar sakir í gagnvirka upp-
lifun sem fólk getur tekið þátt í. 
Takmarkið er að fólk horfi á sitt 
daglega umhverfi með allt öðrum 
augum.“ 

Rafmögnuð náttúra

Marcos Zotes arkitekt hannaði opnunaratriði Vetrarhátíðar í ár og heitir það Rafmögnuð náttúra.

●LJÓÐASLAMM Í BORG
ARBÓKASAFNINU  Ljóða-
slammið svokallaða verður hald-
ið nú í fjórða sinn. Þar flytur fólk 
á aldrinum 14 til 20 ára ljóð með 
einhvers konar leikrænu ívafi og 
er framsetningin oftar en ekki 
jafnmikið mál og ljóðið sjálft.

Ljóðaslammið fer fram á sviði 
á fyrstu hæð Borgarbókasafns-
ins í Tryggvagötu. Þónokkur 
hópur hefur þegar skráð sig 
og eiga gestir Vetrarhátíðar 
von á skemmtilegri upplifun. 
Þátttakendur nálgast slammið 
á mismunandi hátt, allt frá því 
að lesa upp ljóðin í hljóðnema, 
rappa, setja upp leikþætti eða 
mæta með heila hljómsveit.

● VITI VIÐ TJÖRNINA 
 Ragnheiður Harpa Leifsdótt-
ir verður með ljósainnsetningu í 
kirkjuturni Fríkirkjunnar fimmtu-
daginn 9. febrúar frá kl. 20.30 til 
24. Verkið ber heitið Pharos og 
vísar til fyrsta vitans sem byggð-
ur var á tímum Rómaveldis. 

Ragnheiður Harpa hefur 
heillast af turnum enda finnst 
henni þeir ævintýralegir og 
dularfullir. „Frá hafinu veita vitar 
skipum von í óveðri, en um 
leið standa þeir einsamlir og 
einangraðir. Í sögubókum bíður 
prinsessan eftir prinsinum til að 
bjarga þeim.“ Innsetning mun 
lýsa í þrjá sólarhringa. Ljósa-
meistari verksins er Jóhann 
Bjarni Pálmason.
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Það er mikilvægt að halda hátíð 
sem lýsir upp svartasta skamm-
degið, fær fólk til að hlæja og 

njóta þess sem er skemmtilegt í okkar 
fallegu borg. Vetrarhátíð í Reykjavík 
er einmitt svoleiðis hátíð. Hún er sann-
kölluð fjölskylduskemmtun sem bregð-
ur birtu á febrúarmyrkrið og litar það 
skærum litum. Þemað í ár er Magn-
að myrkur og speglast það með ólík-
um hætti í vel á þriðja hundrað upp-
ákomum um alla borg. Ég vek sérstaka 
athygli á Sundlauganótt sem er frá-
bær nýjung á dagskrá hátíðarinnar. Þá 
fá borgarbúar frítt í sund og gestum 
verður boðið að upplifa magnaða listviðburði í sundlaug.

Hátíðin hefst á glæsilegu opnunarverki fimmtudagskvöldið 9. 
febrúar en þá verður Hallgrímskirkja lýst upp og henni breytt í 
stórbrotið listaverk ljóss, lita og hreyfingar. Að venju verður Safna-
nótt einn af hornsteinum hátíðarinnar og Heimsdagur barna verður 
á sínum stað í Gerðubergi með listviðburðum og skemmtidagskrá 
fyrir börn og unglinga. 

Það sem mér finnst skipta mestu máli á Vetrarhátíð er að hún 
færir borgarbúa saman og gefur fullorðnum og börnum tækifæri 
til að njóta lista og menningar af öllu tagi. Í fyrra sóttu yfir fimm-
tánþúsund manns hátíðina og allir sem ég hitti voru með bros á vör. 
Það finnst mér frábært. 

Á Vetrarhátíð geta allir skemmt sér konunglega. Líka þeir sem 
hafa engan sérstakan áhuga á fræðslu, listum eða menningu. Þeir 
geta einfaldlega notið mannlífsins. Það er nefnilega mjög gaman að 
sjá aðra glaða. Góða skemmtun á Vetrarhátíð!

Jón Gnarr
borgarstjóri í Reykjavík 

Starfsmenn Miðstöðvar 
munnlegrar sögu verða 
í Höfða um helgina að 
safna reynslusögum fólks 
af myrkrinu í borginni. 
Viðburðurinn er hluti af 
dagskrá Vetrarhátíðar.

N auðsynlegt er að varð-
veita myrkrið sem hefur 
verið á undanhaldi með 

tilkomu rafmagnslýsingar og 
gæta þess að útrýma því ekki. 
Þess vegna viljum við draga fram 
myrkrið í Reykjavík með sögum 
af því hvernig fólk skynjar það og 
það sem það geymir. Hvort sem 
það eru draugar eða aðrir óvættir 
eða fegurðin á himninum, stjörn-
ur, norðurljós eða annað,“ segir 
Arnþór Gunnarsson, verkefnis-
stjóri Miðstöðvar munnlegrar 
sögu, sem verður ásamt sam-

starfsfólki sínu staddur í Höfða 
um helgina að safna reynslusög-
um fólks af myrkrinu í Reykja-
víkurborg.

Að hans sögn verða frásagn-
irnar hljóðritaðar og varðveitt-
ar í safni Miðstöðvarinnar, í 
húsakynnum Landsbókasafns 
Íslands – Háskólabókasafns þar 
sem þær verða öllum aðgengileg-
ar. „Allir sem miðla af reynslu 
sinni fá jafnframt afrit af upp-
töku á geisladiski. Fólk þarf ekki 
að gera boð á undan sér heldur 
mætir bara á staðinn. Það getur 
síðan sótt aðra viðburði í leiðinni 
því þarna verður opið hús báða 
daga frá klukkan 13 til 17.“

Viðburðinn segir Arnþór hugs-
aðan sem viðbót við verkefnið 
Reykjavíkursögur sem Miðstöð 
munnlegrar sögu vann í sam-
starfi við Reykjavíkurborg á ár-
unum 2007 til 2009. „Markmið 
þess var að draga fram reynslu 

fólks af því að hafa búið í Reykja-
vík,“ útskýrir hann og getur þess 
að alls hafi hundrað frásagnir 
safnast á vetrarhátíðum og menn-
ingarnóttum. Brot af þeim megi 
nálgast á heimasíðu Miðstöðvar-
innar á slóðinni www.munnleg-
saga.is, með því að smella á flipa 
sem er merktur vefsýningar og 
því næst á borgarbörn.

Spurður hvers vegna Höfði 
hafi orðið fyrir valinu, segir Arn-
þór varla hægt að hugsa sér jafn 
sæmandi staðsetningu. „Höfuð-
borgarstofa bauð okkur Höfða til 
afnota og okkur þótti það einstak-
lega viðeigandi, meðan annars í 
ljósi reimleikanna sem sumir 
tengja við húsið, hvítu konuna og 
aðrar verur sem hafa sést þar á 
sveimi. Eða er það ekki annars 
ástæðan fyrir því að þú ert að 
spyrja,“ svarar hann glettinn og 
hvetur unga sem aldna að kíkja í 
heimsókn um helgina.

Margt býr í myrkinu
„Nauðsynlegt er að varðveita myrkrið sem hefur verið á undanhaldi með tilkomu rafmagnslýsingar og gæta þess að útrýma 
því ekki,“ segir Arnþór Gunnarsson, hjá Miðstöð munnlegrar sögu sem um helgina safnar reynslusögum fólks af myrkrinu í 
Reykjavík. MYND/ANTON

Útgefandi: Höfuðborgarstofa | Ábyrgðarmaður: Karen María Jónsdóttir 
| Umsjónarmaður auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@fret-

tabladid.is s. 512 5411

„Þemað er þannig að Egill kemur til 
með að flytja lögin með hefðbundn-
um hætti við undirleik tríósins og 
fær gesti í sal til að taka undir. 
Svo spilar tríóið djassútsetningar 
af hverju lagi jafnóðum og Egill 
bregður líka á leik ef sá gállinn er 
á honum.“

Þannig lýsir Reynir Sigurðs-
son fyrirhuguðum tónleikum Tríós 

Reynis Sigurðssonar (TRES) og 
Egils Ólafssonar, Sungið og sving-
að í Iðnó á morgun, fimmtudaginn 
9. febrúar klukkan 21. Tónleikarn-
ir eru hluti af dagskrá Vetrarhátíð-
ar sem hefst með pompi og prakt 
sama dag.

Íslensk tónlist verður í fyrirrúmi 
á tónleikunum þar sem flutt verða 
valinkunn lög eftir þjóðþekkt skáld.

„Þarna munu heyrast lög sem 
hafa fylgt þjóðinni um árabil, svo 
sem Ég veit þú kemur, Fröken 
Reykjavík og Litla flugan,“ segir 
Reynir og útskýrir að lagaval ráðist 
af disk sem tríóið gaf út með lögum 
Sigfúsar Halldórssonar fyrir nokkr-
um árum og tónleikum sem það hélt 
í Vestmannaeyjum í nóvember í 
fyrra til að fagna 100 ára fæðing-
arafmæli Oddgeirs Kristjánsson-
ar. „Svo bættum við við nokkrum 
perlum úr smiðju Jóns Múla Árna-
sonar,“ bendir hann á og bætir við 
að gestir muni því ekki eiga í nein-
um erfiðleikum með að kyrja með.

Ástsæl lög í 
djassútfærslum

Tríó Reynis Sigurðssonar skipa, frá 
vinstri: Reynir Sigurðsson á víbrafón, 
Jón Páll Bjarnason á gítar og Gunnar 
Hrafnsson á bassa.

● NORÐURLJÓSALEIT 
UM BORÐ Í GLÆSIBÁT
Langar þig að stinga af úr 
ljósadýrð borgarinnar og leita 
að norðurljósunum í ævintýra-
legri sjóferð? Þá gefst gullið 
tækifæri þegar farið verður 
með Rósinni, nýjasta glæsibát 
Sérferða, frá Reykjavíkurhöfn 
klukkan 21. Ferðin tekur um 
þrjár klukkustundir og um borð 
er allt til alls: fríir kuldagallar, 
heitir drykkir og veitingasala 
með léttum veitingum. 

Ekki láta þetta frábæra ævin-
týri framhjá þér fara! Fyrstur 
kemur, fyrstur fær.

Mæting er í sölumóttöku Sér-
ferða (Special Tours) á Ægisgarði 
7 við Gömlu höfnina.

Ávarp borgarstjóra

Kæru Reykvíkingar

Í lestrarsal Þjóðskjalasafnsins 
fjallar sagnfræðingurinn Gunn-
ar Örn Hannesson um dularfullt 
líkfundarmál á Austfjörðum, sem 
leiddi til alþjóðlegrar lögreglu-
rannsóknar seint á 19. öld.

„Forsaga málsins hefst í maí 
1894 þegar hárreysti og slark 
frá enskum gufutogara bergmál-
ar inn Seyðisfjörð. Síðar í sama 
mánuði berst íslenskum yfirvöld-
um fyrirspurn að utan þar sem 
grennslast er fyrir um manns-
lík í firðinum, en þá hafði skip-
stjóri togarans tilkynnt yfirvöld-
um að hann hefði misst yfirvél-
stjóra sinn fyrir borð 10 mílum 
frá Seyðis firði,“ útskýrir Gunnar 
Örn sem enn er að leysa ráðgát-
una um vélstjórann frá Aberdeen. 

Áhöfn togarans var strax yfir-
heyrð vegna hvarfs vélstjórans, 
en var missaga og fljótt beindust 
grunsemdir að ribbalda um borð. 

„Þegar komið var fram í októ-
ber voru tveir sjómenn á skaki út 

af Seyðisfirði og toga þá upp illa 
farið lík af karlmanni íklæddum 
fatnaði merktum Aberdeen. Settu 
þeir líkið á land í Brimnesi þang-
að sem sýslumaður kom ásamt 
áhugaljósmyndara sem tók mynd 
af líkinu og mun vera elsta ljós-
myndin sem tekin er í glæparann-
sóknum á Íslandi,“ upplýsir Gunn-
ar Örn, en myndina sýnir hann 
gestum í lestrarsalnum í kvöld.

„Myndin er alls ekki fyrir við-
kvæma, enda kom í ljós við lík-
skoðun að maðurinn var með 
stunguáverka og hafði verið sökkt 
með keðjum, en hold var allt horf-
ið af höfði hans og höndum.“

Í erindi sínu um vélstjórann frá 
Aberdeen mun Gunnar Örn einn-
ig sýna merkileg skjöl sem til eru 
um málið, frásagnir af slagsmál-
um við afturgöngu stýrimannsins 
og fleira sem tengist líkfundinum.

Dagskráin hefst í Þjóðskjala-
safni Íslands á Laugavegi 162 
klukkan 20.

Dularfullt líkfundarmál
Gunnar Örn Hannesson með myndina merkilegu og skjöl sem tengjast líkfundar-
málinu á Seyðisfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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STENDUR YFIR ALLA HÁTÍÐINA:

Reykjavík Bókmenntaborg 
UNESCO: Skáldagluggar.
Í gluggum fjögurra þekktra húsa í 
miðbænum birtast textar þekktra 
borgarskálda ásamt myndum.  
Hlemmur,  Laugavegur 11 & 22, 
Mokka og Hressó.

Fræðslustund hjá Ísland Panorama.
Myndin Inn við beinið erum við öll 
eins. Norræna húsið, Sturlugötu 1. 

Upplýst tré.
Verkís lýsir upp tré í miðbæ Reykja-
víkur við styttu af séra Friðriki. Sérstök 
ljósaathöfn fer fram fimmtudaginn 9. 
febrúar kl. 20:15 við horn Amtmanns-
stígs og Lækjargötu. Einnig lýsir Verk-
ís upp starfsstöðvar sínar að Suður-
landsbraut og Ármúla 4. 

Varðeldur.
Myndbandsvörpun á húsvegg. Hús-
veggur, Skólavörðustíg 13.

Rafmögnuð náttúra.
Þegar rökkva tekur umbreytist Hall-
grímskirkja í stórbrotna upplifun ljóss, 
lita og hreyfingar. Hallgrímskirkja.

FIMMTUDAGUR 9. FEBRÚAR 

19:30-20:00
Opnunaratriði Vetrarhátíðar í 
Reykjavík 2012.
Jón Gnarr borgarstjóri setur Vetrar-
hátíð í Reykjavík á Skólavörðuholti. 
Þá tekur við opnunarverk hátíðar-
innar eftir arkitektinn Marcos Zotes 
sem umbreytir Hallgrímskirkju í stór-
brotna upplifun ljóss, lita og hreyf-
ingar við tónlist For a Minor Reflec-
tion. Við Hallgrímskirkju.

20:00-20:30
Klais orgelið í allri sinni dýrð.
Orgelsnillingurinn Mattias Wager, einn 
glæsilegasti organisti Norðurlandanna, 
leikur Trois danses (3 dansa) eftir frakk-
ann Jehan Alain. Hallgrímskirkja.

20:30-21:00
Tónlistargjörningurinn CREDO.
Sverrir Guðjónsson tónlistarmað-
ur og orgelvirtúósinn Mattias Wager 
verða með gjörning í tengslum 
við sýningu Elínar Eddu og Sverris 
CREDO. Hallgrímskirkja.

20:00-21:00
Dragspilið dunar.
Söng- og danslög með léttu yfir-
bragði á harmonikur.  Vindbelgirnir 
Friðjón og Hilmar koma fram ásamt 
Pétri Bjarnasyni. Volcano house, 
Tryggvagötu 11.

20:00-21:30
Skuggalegt í skammdeginu.
Skyggnst í menningararf þjóðarinn-
ar. Félagar úr Kammerkór Seltjarn-
arneskirkju flytja myrka tónlist og 
þjóðsögur í baðstofustemmingu. 
Norræna húsið, Sturlugötu 1.

20:00-21:30
Vertu með í trylltum salsa.
Opnir prufutímar hjá SalsaIceland. 
Að tímanum loknum fá allir að taka 
þátt í trylltum salsadansi á opnu 
dansgólfi framundir miðnætti. Thor-
valdsen, Austurstræti 8.

20:00-22:00
Úr klakaböndum.
Guðmunda Kristinsdóttir opnar mynd-
listarsýninguna Úr klakaböndum. Sædís 
gullsmiðja og gallerý, Geirsgötu 5b.

20:00-22:00
Grafíksýning Elvu Hreiðarsdóttur.
Opnun á sýningu á grafíkverkum í 
HERBERGINU. Kirsuberjatréð, Vestur-
götu 4.

20:00 & 21:30
Íslensk þjóðlög í dimmum húsaskot-
um.
Söngfjelagið Góðir grannar syngja ís-
lensk þjóðlög ásamt norrænum lögum. 
Skólavörðustígur 13 kl. 20:00 og í Al-
þingisgarðinum kl. 21:30.

20:30-21:30
Tens við tjörnina.
Óp-hópurinn fléttar atriði úr óperu-
heiminum inn í ólíkar aðstæður á þess-
um tónleikum í Ráðhúsinu.  Flutt verður 
efni eftir íslenska og erlenda höfunda úr 
ýmsum áttum. Ráðhúsið.  

20:30-24:00
Myrkrið í ljósinu.
Ljósainnsetning í kirkjuturni Fríkirkjunn-
ar eftir Ragnheiði Hörpu Leifsdóttur. Frí-
kirkjan, Fríkirkjuvegi 5.

21:00-22:00
Ljósið í myrkrinu.
Tónleikar Kórs Fríkirkjunnar í Reykjavík. 
Stjórnandi er Anna Sigríður Helgadóttir. 
Fríkirkjan, Fríkirkjuvegi 5.

21:00-22:00
Sungið og svingað.
Egill Ólafsson og Tríó Reynis Sigurðs-
sonar flytja lög eftir Sigfús Halldórs-
son, Oddgeir Kristjánsson og Jón Múla, 
með þátttöku gesta úr sal. Iðnó, Vonar-
stræti 3.

21:00-22:00
Eldfjallabíó.
Tvær heimildarmyndir um eldgos og 
jarðsögu landsins. Sú fyrri um eldgosið í 
Vestmannaeyjum 1973 og hin um eld-
gosið í Eyjafjallajökli árið 2010. Volcano 
house, Tryggvagötu 11.

21:00-22:30
Leo Gillespie.
Heimsþekktur farandsöngvari leikur 
frumsamin lög ásamt bassaleikaranum 
Þorleifi Guðjónssyni. Kaffi Haiti, Geirs-
götu 7b.

22:00-23:45
Bíósýning: Superclasico (Erkifjendur) 
Superclasico er eldfjörug rómantísk 
kómedía þar sem allir ganga skælbros-
andi út úr sýningarsalnum. Bíó Paradís, 
Hverfisgötu 54.

FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR

9:00-16:00
Magnað Borgar-Myrkur.
Í Bakkahverfi í Breiðholti búa börn í 
sameinuðum leikskóla Arnarborgar og 
Fálkaborgar – Borg, til klaka sem hengd-
ir verða á tré á leikvelli skólans.

10:00-11:00
Börnin í Furuskógi
Sameinaður leikskóli Skógarborgar og 
Furuborgar hittist með vasaljós í Foss-
vogsdalnum og syngur nokkur vetrar-
lög. Fossvogsdalur, Fossvogi.

10:00-17:00
Leikjaheimar Legó.
Komdu og kannaðu undraheima Legó.  
Sýslaðu með tannhjól og mótora eða 
gerðu þín eigin módel og kastala eftir 
eigin teikningum. Ráðhúsið.

11:00-18:00
Úr klakaböndum.
Mynlistarsýning Guðmundu Kristins-
dóttur. Sædís gullsmiðja og gallerý, 
Geirsgötu 5b.

13:00-14:30
Amma er best.
Geir Ólafsson ásamt Furstunum og 
leynigesti, syngja af barnaplötunni  
Amma er best. Ráðhúsið.

13:00-14:30
Börn hanna brúður.
Börn teikna brúður fyrir Guðmund 
R. Lúðvíksson myndlistarmann sem 

síðan saumar þær og sýnir á Menn-
inganótt í Reykjavík 2012. Ráðhúsið.

16:00-20:00 
Heimboð á Bessastaði. 
Sýndir verða munir og mannvirki sem 
litu dagsins ljós við uppgröft á Bessa-
stöðum. Sérfræðingur Listasafns Ís-
lands segir auk þess frá málverkum 
sem prýða veggi Bessastaða og fyrsti 
forsetabíllinn verður til sýnis. Bessa-
staðir. 

16:00-20:00
Heimboð á Bessastaði.
Sýndir verða munir og mannvirki sem 
litu dagsins ljós við uppgröft á Bessa-
stöðum. Sérfræðingur Listasafns Ís-
lands segir auk þess frá málverkum 
sem prýða veggi Bessastaða og fyrsti 
forsetabíllinn verður til sýnis. Bessa-
staðir.

17:00, 17:30, 18:00
Draugasögustundir.
Draugasögustundir í barnadeild 
Borgarbókasafnsins kl. 17, 17.30 
og 18. Borgarbókasafn Reykjavíkur, 
Tryggvagötu 15.

17:00-22:00
Ung Topp.
Ung Topp-félagsstarf fatlaðra ung-
menna verða með opið hús í kjallara 
Hins hússins. Gengið inn Austurstræt-
ismegin. Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5.

19:00-22:00
CREDO seiður.
Boðið verður upp á teseið í tengslum 

við sýningu Elínar Eddu Árnadóttur 
og Sverris Guðjónssonar CREDO, óð til 
trúariðkunar Íslendinga í gegnum ald-
irnar. Hallgrímskirkja.

19:00-23:00
20X20: Félag frístundamálara.
Samsýning 40 félagsmanna í Fé-
lagi frístundamálara þar sem til sýnis 
verða 80 myndir. Myrkvaðar veiting-
ar, dularfullar verur, rafmögnuð tónlist 
og myrkrafjör! ART67, Laugavegi 67.

19:30-23:00 
Rautt og hvítt í svartamyrkri.
Getur þú greint á milli rauðvíns og 
hvítvíns? Blindsmökkun á frönsk-
um guðaveigum með aðstoð Stép-
hane Aubergey. Alliance Française, 
Tryggvagötu 8

20:00-24:00
Grænar draugasögur.
Grænn upplestur á draugasögum í 
græna Kirsuberjatrénu.  Kirsuberja-
tréð, Vesturgötu 4.

21:00-21:30
CREDO tónlistargjörningur.
Sverrir Guðjónsson og Hörður Áskels-
son organisti Hallgrímskirkju verða 
með tónlistargjörning í Hallgríms-
kirkju. Hallgrímskirkja.

21:30-23:00
Tónleikar: Fönix grúppan.
Bergþór Morthens gítar, Þorleifur 
Guðjónsson bassi, Mike Pollock gítar 
og söngur, Friðrik Júlíusson trommur, 
Sigurður Kristinsson hljómborð, Sig-

urður Sigurðsson munnharpa. Kaffi 
Haiti, Geirsgötu 7b.

LAUGARDAGUR 11. FEBRÚAR

10:00-12:00
Nætursjón dýra.
Hver er skynjun dýra á umhverfi sitt í 
myrkri? Gagnvirkur fróðleikur víða um 
garðinn. Húsdýragarðurinn.

10:00-12:00
Teikningar eftir nemendur Mynd-
listaskólans í Reykjavík. 
Sýning á dýrateikningum eftir nem-
endur í Myndlistaskólanum í Reykjavík. 
Teikningunum hefur verið komið fyrir 
inni hjá dýrunum og utandyra. Hús-
dýragarðurinn.

11:00-17:00
Úr klakaböndum.
Myndlistarsýning Guðmundu Kristins-
dóttur. Sædís gullsmiðja og gallerý, 
Geirsgötu 5b.

11:00-16:00
Grafík og grænt tré.
Grafíksýning í salnum og gróska í græna 
trénu. Kirsuberjatréð, Vesturgötu 4.

12:00-16:00
20X20: Félag frístundamálara.
Samsýning 40 félagsmanna í Félagi frí-
stundamálara í ART67. Til sýnis verða 
80 myndir, allar 20X20cm að stærð. 
ART67, Laugavegi 67.

13:00-14:00
Það er alltaf hægt að finna ljós í 
myrkrinu!
Í nútímaþjóðfélagi stendur ungt fólk 

Leið A - Á 20 mín. fresti. Frá 19:00 – 24.00. 

Stoppistöð    Safn
Flókagata á bílast. Kjarvalst. 00   20   40 Kjarvalsstaðir
Eiríksgata - við Hallgrímskirkju 04 24 44 Listasafn ASÍ
Eiríksgata 04 24 44 Listasafn Einars Jónssonar
Sturlugata 5 08 28 48 Norræna húsið
Sturlugata við Aragötu 09 29 49 Stofnun Árna Magnússonar
Suðurgata við Hringbraut 10 30 50 Þjóðminjasafn Íslands
Við Fríkirkjuna 12 32 52 Listasafn Íslands
Í byrjun á Vonarstræti 12 32 52 Leikminjasafnið í Iðnó
Á horni Túngötu og Aðalstr. 13 33 53 Minjasafn Reykjavíkur
Grandagarður 8 18 28 48 Sjóminjasafnið
Geirsgata - bakvið Hafnarhús 23 43 03 Alliance Francaise, Borgarbókas., Borgarskjalas., SÍM   
    Ljósmyndasafn Rvk., Hafnarhús, Grafíksafn Ísl., Hitt húsið
Hverfisgata við bílastæðahús 25 45 05 Þjóðmenningarhús
Skúlagötu 28 29 49 09 Nýlistasafnið
Laugavegur - við safnið 32 52 12 Þjóðskjalasafn íslands
Flókagata á bílast. Kjarvalst. 35 55 15 Kjarvalsstaðir

Leið B - Á 20 mín. fresti. Frá 19:00 – 24.00.

Stoppistöð    Safn
Flókagata bílast. við Kjarvalst. 10 30 50 Kjarvalsstaðir
Fyrir utan Perluna 16 36 56 Sögusafnið Perlan
Í Hamraborg 23 43 03 Héraðsskjalasafn Kóp., Náttúrufræðistofa Kóp., 
    Bókasafn Kóp., Molinn í Kóp., Gerðasafn, Tónlistarsafn Ísl.
Garðatorg 28 48 08 Bókasafn Garðab., Hofstaðir, Hönnunarsafn Ísl.
Í Firði 38 58 18 Byggðasafn Hfj., Hafnarborg, Bókasafn Hfj.
Garðatorg 48 08 28 Bókasafn Garðab., Hofstaðir, Hönnunarsafn Ísl.
Hamraborg - í stæði 28 53 13 33 Héraðsskjalasafn Kóp., Náttúrufræðistofa Kóp., 
    Bókasafn Kóp., Molinn í Kóp., Tónlistarsafn Íslands
Fyrir utan Perluna 59 19 39 Sögusafnið Perlan
Bílastæði við Kjarvalsstaði 05 25 45 Kjarvalsstaðir

Leið C - Á 20 mín. fresti. Frá 19:00 – 24.00.    

Stoppistöð    Safn
Flókagata bílast. við Kjarvalst. 15 35 55 Kjarvalsstaðir
Höfðabakki við Árbæjarsafn 28 48 08 Árbæjarsafn
Við brottfararstað ferjunnar 38 58 18 Viðey
Við safnið 41 01 21 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
Við safnið 49 09 29 Ásmundarsafn
Flókagata bílast. við Kjarvalst. 55 15 35 Kjarvalsstaðir

Leið D - Ein ferð  

Frá Kjarvalsstöðum 20:00
Frá Gljúfrasteini 22:00

Allir vagnar aka leiðir A – C.
Fyrst leið A, svo leið B og síðan leið C. Þannig getur 
fólk komist  á milli með sama bíl ef það vill bíða við 
Kjarvalsstaði á meðan vagninn bíður.

FRÍTT Í STRÆTÓ Tímatafla safnanæturstrætó

Vetrarhátíð almenn dagskrá
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frammi fyrir miklum kröfum 
frá umhverfinu. Anna Stein-
sen frá Dale Carnegie fjallar um 
hvernig við náum meiri árangri 
í lífinu. Ráðhúsið.

13:00-17:00
Hvað býr í myrkrinu?
Opið hús í Höfða um helgina. 
Komdu og segðu okkur þína 
myrkrasögu sem geymd verður 
hjá Miðstöð munnlegrar sögu 
fyrir komandi kynslóðir. Höfði 
við Borgartún.

13:00-17:00
Leikjaheimar Legó.
Komdu og kannaðu undra-
heima Legó.  Sýslaðu með 
tannhjól og mótora eða gerðu 
þín eigin módel og kastala eftir 
eigin teikningum. Ráðhúsið.

14:00-15:00
Pétur og úlfurinn.
Halldóra Geirharðsdóttir leik-
kona segir börnum söguna og 
stóra Klais orgelið bregður sér í 
hlutverk sinfóníuhljómsveitar í 
umsjón Mattias Wager. Ókeyp-
is fyrir börn. Hallgrímskirkja.

14:00-15:00
Popp og Kór!
Vocal Project er hressasti popp-
kórinn á landinu og flytur popp-
tónlist í flottum útsetningum 
undir stjórn Matta Sax. Ráðhúsið.

14:00-15:00
Söngtónleikar Joanne Kearny.
Joanne Kearny spilar hugljúf 
lög af plötunni Faces. Höfði við 
Borgartún.

14:00-16:00
Ljósmyndadagar – 
Ljósmyndagreining.
Gísli Helgason sagnfræðing-
ur og Inga Lára Baldvinsdótt-
ir safnstjóri Ljósmyndasafns 
Íslands greina gamlar ljós-
myndir. Þjóðminjasafn Íslands, 
Suðurgötu 41.

14:00-17:00
Flóamarkaður í kjallara.
Flóamarkaður með rafmagn-
aðri stemmingu þar sem hægt 
er að gera samninga sem ekki 
þola dagsins ljós. Gengið inn 
Austurstrætismegin. Hitt húsið, 
Pósthússtræti 3-5.

14:00-18:00
Tehús Unnar.
Ómæld tedrykkja og ýmis 
skemmtun s.s. Tai-Chi, kín-
verskur dans, ljóðalestur, spá-
dómar og heilræði. Tehús 
Unnar, Njálsgötu 33a.

15:00-15:30
Dönsum saman.
Veska Jónsdóttir og Balkan-
danshópurinn úr Kramhús-
inu dansa við fjöruga tónlist frá 
Balkanskaganum. Ráðhúsið.

14:00-17:00
Náttúrugalleríið á Laugar-
nestanga.
Opið hús hjá Hrafni Gunnlaugs-
syni kvikmyndaleikstjóra sem 
býður almenningi að skoða 
sig um í náttúrugalleríinu sínu. 
Boðið verður upp á nýgrillaða 
hamborgara frá Hamborgara-
búllunni. Kl. 16:30 verður mynd-
in Reykjavík í öðru ljósi sýnd, 
rúmum 10 árum eftir frumsýn-
ingu. Hrafn fjallar um myndina, 
framtíðina og svarar spurning-
um. Laugarnestangi 65.

16:00-17:00
1860 - Alþýðupopp af bestu 
sort. 
Tónleikar í boði hljómsveit-
arinnar 1860.  Eru þeir best 
þekktir fyrir mæðravænt al-
þýðupopp sitt og skemmtileg-
ar textasmíðar í takt við þjóð-
legar tónsmíðar. Ráðhúsið.

16:00-19:00
Baðstofuskemmtun. Er það 
alveg satt?
Komdu inn úr kuldanum og 
hlustaðu á sögu. Sagnaþulir og 
kvæðakonur stíga á stokk í Volc-
ano. Volcano house, Tryggva-
götu 11.

19:00-22:00
Ljósmyndadagar – 
Ljósmyndasýning.
Christophe Laloi sýnir ljós-
myndir frá ljósmyndahátíð í 
Arles í Frakklandi. Jón Proppé 
fjallar um sögu samtímaljós-
myndunar á Íslandi og sýnir 
ljósmyndir. KEX hostel, Skúla-
götu 28.

20:00-21:00
Let‘s talk Iceland.

Klukkustundar gamanleikur 
þar sem Víkingur eða valkyrja 
þræðir sig í gegn um sögu 
lands og þjóðar með skemmti-
legum hætti. Víkingakráin, 
Hafnarstræti 1.

20:00-21:30
LIT-LIFUN upplifun í lit.
Litir er megin viðfangsefni 
einkasýningar Huldu Hlínar 
Magnúsdóttur. Litir fá hér rými 
innan málverka, teikninga og 
innsetningar. 7factory desgin, 
Fiskislóð 31.

21:00-23:30
Norðurljósaleit á sjó!
Sérferðir bjóða þér á vit ævin-
týranna. Lagt er af stað frá 
Reykjavíkurhöfn á bátnum 
Rósinni. Kuldagallar og heit-
ir drykkir er í boði úti á dekki. 
Reykjavíkurhöfn.

21:30-23:00
Ferlíki á Kaffi Haiti.
Jazzkvartettinn Ferlíki leik-
ur jazzperlur og dægurlög úr 
ýmsum áttum. Óperusöngvar-
inn Jón Svavar Jósefsson geng-
ur til liðs við bandið og spreyt-
ir sig á jazzinum. Kaffi Haiti, 
Geirsgötu 7b.

SUNNUDAGUR 12. FEBRÚAR

10:00-12:00
Nætursjón dýra.
Hver er skynjun dýra á um-
hverfi sitt í myrkri? Gagnvirk-

ur fróðleikur víða um garðinn. 
Húsdýragarðurinn.

10:00-12:00
Teikningar eftir nemendur 
Myndlistaskólans í Reykjavík.
Sýning á dýrateikningum eftir 
nemendur í Myndlistaskólan-
um í Reykjavík. Teikningunum 
hefur verið komið fyrir inni hjá 
dýrunum og utandyra. Hús-
dýragarðurinn.

11:00-17:00
Úr klakaböndum.
Myndlistarsýning Guðmundu 
Kristinsdóttur. Sædís gullsmiðja 
og gallerý, Geirsgötu 5b.

12:00-13:00
Ljósmyndadagar – Ljós-
myndaganga um Blesugróf.
Þar hafa snauðir hreysi reist!  
Ljósmyndaganga um Blesu-
grófina undir leiðsögn Helga 
Mána Sigurðssonar sagn-
fræðings. Stjörnugróf á móti 
Víkingsheimili.

12:00-13:00
Ljósmyndadagar – Ljós-
myndaganga um Árbæjar-
hverfið.
Eggert Þór Bernharðsson 
sagnfræðingur skoðar for-
sögu hverfisins, helstu ein-
kenni þess, sérstöðu og 
hraða uppbyggingu á sjö-
unda áratugnum. Árbæjar-
safn, Kistuhyl 4.

12:00-13:00
Ljósmyndadagar – Ljós-

myndaganga um Laugar-
neshverfið.
Þorgrímur Gestsson blaða-
maður leiðir göngu frá Bæjar-
hólnum að gömlu sundlaug-
unum og rifjar upp gamlar 
sögur. Bæjarhóllinn Laugar-
nestanga.

13:00-17:00
Leikjaheimar Legó.
Komdu og kannaðu undra-
heima Legó.  Sýslaðu með 
tannhjól og mótora eða gerðu 
módel og kastala eftir þínum 
eigin teikningum. Ráðhúsið.

13:00-16:00
Grafík og grænt tré.
Grafíksýning í salnum og 
gróska í græna trénu. Kirsu-
berjatréð, Vesturgötu 4.

13:00-17:00
Hvað býr í myrkrinu?
Opið hús í Höfða um helgina. 
Komdu og segðu okkur þína 
myrkrasögu sem geymd verð-
ur hjá Miðstöð munnlegrar 
sögu fyrir komandi kynslóðir. 
Höfði við Borgartún.

14:00-14:30
Sýning á japönskum sjálfs-
varnalistum.
Kynning og sýning á sjálfsvarn-
arlistunum aikido og ju-jitsu. 
Áhorfendum boðið að taka 
þátt og prófa. Ráðhúsið.

14:00-16:00
Ljósmyndadagar - Söguleg 
myndasýning.

Gengið verður frá hlöðunni 
austur að Eiði undir leiðsögn 
Örlygs Hálfdanarson bókaút-
gefanda. Söguleg myndasýn-
ing verður í Gufuneshlöðunni. 
Gufunesbær við Gufunesveg.

14:00-15:00
órafMagnað Myrkur.
Jón Þór Sigurleifsson flytur 
frumsamin lög og þungarokk-
slög í eigin útsetningum fyrir 
kassagítar. Höfði við Borgartún.

14:00-18:00
Tehús Unnar.
Ómæld tedrykkja og ýmis 
skemmtun s.s. Tai-Chi, kín-
verskur dans, ljóðalestur, spá-
dómar og heilræði. Tehús 
Unnar, Njálsgötu 33a.

14:30-15:00
Breikað í borginni.
Strákarnir úr Area of Stylez 
sýna breikdans af sinni alkunnu 
snilld en þeir vöktu athygli 
fyrir vasklega framgöngu sína í 
Dans Dans Dans. Ráðhúsið.

15:00-15:30
Seiðandi salsasjó. 
Sýningaratriði frá SalsaIceland. 
Vinir og velunnarar SalsaIcel-
and dansa einnig frjálst salsa 
og Rueda de casino, fjölda-
dans. Ráðhúsið.

15:00-19:00
Fjölskyldu og unglinga-
skemmtun í Bláfjöllum.
Það verður stanslaust stuð í 
Bláfjöllum fyrir alla fjölskyld-
una: hljómsveitir, brettasýn-
ing og mögnuð blysför niður 
Kóngsgil þegar myrkrið er 
skollið á. Frítt fyrir yngri en 12 
ára. Bláfjöll.

15:30-16:30
Miðilsfundur á léttum nótum.
Andar á sveimi í Höfða. Magn-
aður spámiðill nær lygilegu 
sambandi við framliðin stór-
menni. Höfði við Borgartún.

22:00-23:30
Bíósýning: Partir (Farin). 
Magnað franskt ástríðudrama 
með Kristin Scott-Thomas 
og Sergi López. Bíó Paradís, 
Hverfisgötu 54.

BÓKASAFN KÓPAVOGS, 
HAMRABORG 6A.

19:30-20:00
Rússneskur barnakór.
Sungin verða nokkur lög. 

20:00-22:00
Spákonan Sirrý.
Spákonan knáa spáir í Heita 
pottinum.

21:00-22:00
Myrk öfl – erindi.
Jón Björnsson sálfræðingur og 
rithöfundur heldur erindi um 
myrk öfl.

22:00-23:00
Galdrastafir og virkni þeirra.
Hilmar Örn Hilmarsson alls-
herjargoði fjallar um galdra-
stafi.

23:00-24:00
Varsjárbandalagið.
Bandið heldur uppi stuði.

19:00-24:00
Myndlistarsýning.
Myndlistarsýning Erlu Sigurðar-
dóttur í Djúpinu.

MINJAGARÐURINN AÐ HOFS
STÖÐUM, KIRKJULUNDI.

19:00-24:00
Minjagarðurinn að Hofsstöð-
um.
Í garðinum eru minjar af 
landnámsskála frá 9. öld og 
skemmtileg margmiðlunar-
sýning. 

BÓKASAFN HAFNARFJARÐ
AR, STRANDGÖTU 1.

19:00-24:00
Þýsk stuttmyndasýning.
Sýndar verða teiknimyndir fyrir 
börn og fullorðna á vegum 
Goethe Institute.

19:00-24:00
LJÓS-MYNDIR.
Rafn Sigurbjörnsson (Íslands-
myndir) sýnir myndir tengd-
ar þemanu Magnað myrkur. 
Myndirnar teknar að kvöldlagi 
af eldgosinu á Fimmvörðuhálsi.

19:00-24:00
Uppákomur í Bókasafni 
Hafnarfjarðar.

Sigríður Klingenberg spáir 
fyrir fólki, unglingahljóm-
sveitirnar Splatt og Loucida 
taka lagið, ratleikur um safn-
ið, kynning á tónlistardeild og 
leikskólabörn sýna verk sem 
tengjast þemanu „Magnað 
myrkur“.

20:00-20:30
Stúlknakór og Margrét Eir.
Stúlkur frá Meiriskóla-Raddskóla 
Margrétar Eirar syngja nokkur 
lög fyrir gesti. 

LISTASAFN EINARS JÓNS
SONAR, EIRÍKSGÖTU 17.

19:00-24:00
Mögnuð sýning á verkum 
Einars Jónssonar. 

LISTASAFN ÍSLANDS, FRÍ
KIRKJUVEGI 7.

21:00-21:45
Artíma uppákomur.
Skemmtilegar uppákomur á 
vegum listfræðinema Háskóla 
Íslands

19:00-23:00
Þá og Nú.
Leiðsögn um sýninguna Under 
Deconstruction, Libia Castro & 
Ólafur Ólafsson með Rakel Pét-
ursdóttur, safnafræðingi.

21:00-21:45
Tónlistarflutningur.
Hallvarður Ásgeirsson Herzog. 

GERÐARSAFN, HAMRA
BORG 4.

19:00-19:30
Sæborgin. 
Leiðsögn um sýninguna Sæ-
borgin: Kynjaverur og ókindur.

20:00-21:00
Vélaballett. 
Á lóð Gerðarsafnsins í Kópa-
vogi verður að finna rafmagn-
aðan vélaballett í samstarfi við 
Listdansskóla Íslands.

21:00-21:45
Frumflutningur á rafverki.
Nemendur úr tónveri Tónlist-
arskóla Kópavogs frumflytja 
eigið rafverk.

22:00-24:00
Nexus Warmachine.
Nexus mun kynna og sýna her-
kænskuleikinn Warmachine. 
Leiknum svipar til hins sígilda 
tindátaleiks Warhammer.

LISTASAFN ASÍ, FREYJU
GÖTU 41.

20:00-20:30
Sýningaropnun.
Sara og Svanhildur Vilbergs-
dætur opna sýningu sína 
Systrasögur, tvíhent á striga.

21:30-22:00 & 22:30-
23:00
Tónleikar í Listasafni ASÍ.
Feðgarnir Vilberg Vilbergsson 
og Rúnar Vilbergsson spila ís-
lenskar og erlendar melódíur á 
harmónikku og fagott.

BYGGÐASAFN HAFNAR
FJARÐAR, VESTURGÖTU 8.

21:00-23:00
Magnaðar sögur af myrkrinu.
Sigurbjörg Karlsdóttir sagna-
þula segir gestum suttar sögur 

af myrkrinu í elsta húsi bæjar-
ins, Sívertsens-húsi .

19:00-24:00
16 ljósa kraftur - Gjörningur.
Horft er til straumhvarfanna 
sem fyrsta almenningsrafveit-
an á Íslandi olli í Hafnarfirði árið 
1904. 

19:00-24:00
Pakkhúsið.
Boðið verður upp á leiðsögn 
um sýninguna Þannig var. 
Þemasýningin um Rafha og 
leikfangasýningin verða opnar.

HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS, 
GARÐATORGI 1.

19:00-19:30
Sjálfsagðir hlutir.
Opnun á nýrri sýningu Hönn-
unarsafnsins. Smiðja fyrir alla 
fjölskylduna verður opin.

21:00 & 22.30
Húsgögnin í nýju ljósi.
Óhefðbundin myrkraleiðsögn 
með Nönnu Kristínu Magnús-
dóttur leikkonu.

Safnanótt föstudaginn 10. febrúar frá 19 til 24

Opið hús verður hjá Hrafni Gunnlaugssyni sem býður fólki að skoða náttúrugalleríið á Laugarnestanga.
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BORGARBÓKASAFN 
REYKJAVÍKUR, TRYGGVA
GÖTU 15.

19:00-24:00
Sýning á verkum Bjargar 
Eiríksdóttur í Artóteki.
Brot úr sýningum Bjargar þar 
sem hún eltir innsæið. Á sýn-
ingunni verða málverk, vídeó, 
textíll og svífandi skúlptúr.

20:30-21:00
Ljóðaslamm.
Ljóðagjörningur ætlaður ungu 
fólki. Áherslan er lögð á flutn-
ing ljóðsins t.d. með ör-leik-
þætti, rappi, dansverki, söng 
eða uppistandi.

21:30-22:00
Kammerpönk og myrkar 
myndir.
Hljómsveitin Malneirophrenia 
leikur kammerpönk á píanó, 
selló og bassa. Sveitin leikur 
undir gamalli þögulli kvikmynd.

BÓKASAFN GARÐABÆJAR, 
GARÐATORGI 7.

20:00-20:30
Tónlistarflutningur.
Anna María Björnsdóttir jazz-
söngkona flytur eigin lög. 
Þjóðleg og jözzuð stemning.

20:45-21:15
Draugar, galdramenn og 
dulúðlegir staðir í Garðabæ.
Guðlaugur R. Guðmundsson 
sagnfræðingur flytur áhuga-
verðan fyrirlestur.

21:45-22.10
Draugasögulestur í Króki á 
Garðaholti.
Leiklistarnemendur í Fjöl-
brautaskóla Garðabæjar leik-
lesa draugasögu. Bærinn Krók-
ur opinn og boðið upp á kaffi. 
Rútuferð frá Bókasafni Garða-
bæjar kl. 21.30. 

HITT HÚSIÐ, PÓSTHÚS
STRÆTI 35.

19:00-24:00
Ljósberar og draugagangur 
Í Tukthúsinu.
ÞORIR ÞÚ varpar ljósi á aðbún-
að fanga sem vistaðir voru í 
Tukthúsinu. Hljóð og ljós virkj-
ar skilningarvit sýningargesta 
og færir þeim söguna á áþreif-
anlegan hátt.

19:00-24:00
Raf-tónleikar.
Í Upplýsingarmiðstöð Hins 
hússins verða tónleikar þar 
sem raftónlistarmenn í No 
Class,  Mindfucker og Moogle 
galdra fram görótta tóna. 

19:00-24:00
Óreglustikur í Gallerí Tukt.
Sýning Arnljóts Sigurðssonar 
þar sem hann tekst á við mæl-
ingu heimsins og afstæði sitt 
gagnvart umheiminum.

GRAFÍKSAFN ÍSLANDS, 
TRYGGVAGÖTU 17, HAFN
ARMEGIN.

19:00-24:00
Sýning.
Sýning á verkum Jóhönnu 
Bogadóttur og Öldu Rose 
Cartwright en þær eru lista-
menn Grafíkvina 2012.

19:00-24:00
Verkstæði: Magnað Myrkur.
Myrkraverk – gestir vinna 
saman að innsetningu á sjálf-
lýsandi silkiþrykkjum. Þar 
koma fyrir kynjaverur, galdra-
rúnir og skrýtin hljóð.

LISTASAFN SIGURJÓNS 
ÓLAFSSONAR, LAUGARNES
TANGA 70.

19:00-24:00
Áfangar. 
Listasafn Sigurjóns opnar sýn-
ingu með lykilverkum Sigur-
jóns sem spanna 50 ára tíma-
bil. Verkin marka upphaf að 
nýjum viðhorfum og straum-
um í list Sigurjóns.

20:00-21:00 & 22:00-
23:00
Leiðsögn.
Leiðsögn um sýninguna 
Áfangar, nokkur lykilverk eftir 
Sigurjón Ólafsson.

LJÓSMYNDASAFN REYKJA
VÍKUR, TRYGGVAGÖTU 15, 
6.HÆÐ.

19:00-24:00
Myrkurhús   
(Camera Obscura).
Komdu og fáðu innsýn inn í 
upphaf ljósmyndunar í orðsins 
fyllstu merkingu!

19:00-24:00
Hver er maðurinn?
Hjálpaðu okkur að þekkja fólk-
ið. Þekkirðu manneskjuna á 
myndinni?

21:00-22:00
Leiðsögn um sýninguna 
Bergmál. 
Leiðsögn Sigrúnar Sigurðar-
dóttur menningarfræðings 
um sýninguna  Bergmál / Echo 
eftir Charlottu Maríu Hauks-
dóttur og Sonju Thomsen.

MOLINN UNGMENNAHÚS, 
HÁBRAUT 2.

19:00-24:00
Götulistasýning og lifandi 
tónlist.
Sölusýning á verkum ungra 
listamanna sem tóku þátt í 
götulistasmiðju Molans. Fjöl-
breytt verk, stensl og spray. 
Tríóið Friends4ever og aðrir 
tónlistarmenn halda uppi 
dúndrandi stemningu. 

NÝLISTASAFNIÐ, SKÚLA
GÖTU 28.

19:00-24:00
Teikn í Nýlistasafninu.
Sýningin Teikn  þar sem Myri-
am Bat-Yosef og Jóhanna Krist-
björg Sigurðardóttir umbreyta 
teiknum úr lífi sínu í sterkt og 
yfirskilvitlegt myndmál. 

SÍM HÚSIÐ, HAFNARSTRÆTI 
16

19:00-24:00
Innsetning í SÍM húsinu.
Erlendir myndlistamenn 
dvelja í gestavinnustofum SÍM 
og skapa listaverk beint inn í 
rými þeirra í Hafnarstrætinu út 
frá þemanu Magnað myrkur. 
Listamennirnir ræða við gesti. 

VÍKIN  SJÓMINJASAFNIÐ, 
GRANDAGARÐI 8.

19:00-24:00
Ratleikur Sjóminjasafnsins 
vígður.
Finndu svörin á ferð þinni um 
sýningar safnsins.  Þau sem 
ljúka leiknum fá hluta af fjár-
sjóði Sæþórs sjóræningja! 

19:00-22:00
Magnað myrkur himin-
hvolfsins.
Hvernig notuðu sægarpar fyrri 
tíma stjörnurnar sem leiðar-

vísi? Stjörnuskoðunarfélagið 
fræðir gesti og býður gestum 
að skoða stjörnur í gegnum 
stjörnusjónauka.

19:00-23:00
Varðskipið Óðinn opnar 
aftur eftir vetrarlokun.
Á varðskipinu taka kampakátir 
skipsverjar á móti gestum og 
gangandi. Kannski þeir lumi á 
draugasögum?

19:30-20:00
Hefur þú séð sæskrímsli? 
Þorvaldur Friðriksson segir frá 
kynjaskepnum sem fela sig í 
myrkri hafsins.  Boðið upp á 
skrímslasmiðju þar sem hver og 
einn útfærir sitt eigið skrímsli.

20:30-21:00
Saga af sjónum.
Skipsverjarnir Jón og Páll rabba 
um lífið í drungalegum lúkar úti 
á sjó, þá er bankað! Ólafur Egill 
Egilsson og Vigdís Hrefna Páls-
dóttir leiklesa sjónvarpsleikrit 
eftir Hrafn Gunnlaugsson. 

21:30-22:00
Rafpopphljómsveitin Samaris.
Það verður sannkallað stuð á 
Bryggjunni þar sem sigurveg-
arar Músíktilrauna 2011 Jó-
fríður, Þórður Kári og Áslaug 
Rún spila. 

SÖGUSAFNIÐ PERLUNNI, 
ÖSKJUHLÍÐ.

19:00-24:00
Sprell í Sögusafninu. 
Víkingar sprella við gesti og 
gangandi.  Í Sögusafninu má 
finna sögufrægar persónur úr 
Íslandssögunni. Þorir þú að 
mæta Agli?

TÓNLISTARSAFN ÍSLANDS, 
HÁBRAUT 2.

20:00-21:00
Bíósýning í Tónlistarsafninu.
Heimildarmynd um Svein-
björn Sveinbjörnsson, fyrsta 
menntaða íslenska tónskáldið, 
sýnd á stóru tjaldi. 

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS, 
SUÐURGÖTU 41.

19:00-24:00
Nipi & Qaamqsoq Saga. 
Margmiðlunarinnsetn-
ing grænlenska listamanns-
ins Tura Ya Moya og hinn-
ar dönsku Karenar Thastum, 
NIPI & QAAMQSOQ SAGA / 
mín saga. Listamennirnir flytja 
einnig verk með  trommu-
dansi, norrænum hljómum og 
eigin tónsmíðum kl. 21 & 23.

19:00-21:00
Gerðu þína eigin skyggnu.
Gerum okkar eigin skyggn-
ur og tökum þátt í innsetningu 
með þemað „rætur“ sem varpað 
verður á útvegg safnsins. Gest-
urinn stígur inn í myndina og 
verður þannig hluti af verkinu.

22:00-22:30
Píanótónleikar.
Píanóleikarinn Þórarinn Stefáns-
son leikur fyrir gesti í Myndasal 
Þjóðminjasafnsins.

ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS, 
LAUGAVEGI 162.

19:00-24:00
Verðlaunagetraun.
Reyndu að skrifa og lesa 
gamla skrift. 

19:00-21:00
Ættfræðihornið.
Finndu forfeður í kirkjubókum 
með aðstoð sérfræðinga Þjóð-
skjalasafns.

20:00-20:15
Dularfullt líkfundarmál á 
Austfjörðum.
Gunnar Örn Hannesson heldur 
erindi um vélstjórann frá Aber-
deen. 

21:00-21:15
Dómar á galdraöld.
Jón Torfason heldur erindi um 
embættisfærslu sýslumanna 
á 17. öld.

21:15-21:45
Orðspor fyrr og nú.
Magnús Rafnsson sagnfræð-

ingur heldur erindi um Þorleif 
sýslumann Kortsson og orð-
spor hans fyrr og nú.

22:15-22:45
Tónlistaratriði.
Hljómsveitin Ylja stígur á 
stokk.

23:00-23:15
Draugur í skjalasafni bisk-
ups. 
Benedikt Eyþórsson flytur er-
indi um einkennilega atburði 
í Garpsdal við Gilsfjörð  á önd-
verðri 19. öld.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR  
ÁSMUNDASAFN, SIGTÚNI.

19:00-19:30
Safnabeltið - Í leik og leið-
sögn.
Alma Dís Kristinsdóttir kynn-
ir ýmis spennandi náms-
verkfæri sem eykur upplif-
un fjölskyldufólks á sýningum 
Listasafns Reykjavíkur. Einn-
ig á Kjarvalsstöðum kl. 20 og 
Hafnarhúsi kl. 21.

23:00-24:00
Dansandi skúlptúrar.
Nemendur Klassíska listdans-
skólans túlka áhrif verka Ás-
mundar Sveinssonar í dansi.

19:00-24:00
Hugsað í formum.
Endurgerð af vinnustofu Ás-
mundar þar sem ljósi er varp-
að á vinnuaðstöðu hans í Sig-
túninu.

19:00-24:00
Homage.
Innsetning Magnúsar Árnason-
ar í Kúlu Ásmundarsafns sem 
vísar í tilraun franska líffræð-
ingsins Louis Pasteur. Magn-
ús ræðir um verkið auk Guð-
mundar Eggertssonar líffræð-
ings kl. 21.

 LISTASAFN REYKJAVÍKUR  
KJARVALSSTAÐIR, FLÓKA
GÖTU 5.

19:00-20:00
BYGGINGARLIST – LEIÐ-
SÖGN um Kjarvalsstaði.

19:00-22:00
Prjónakaffi & peysuföt.
Heimilisiðnaðarfélags Íslands 
býður upp á prjónakaffi og 
segir gestum frá á íslensku 
peysufötunum.

21:00-22:00
Tónleikar: Sundhetturnar.
Kvenfélagshópur Harmon-
ikkufélags Reykjavíkur tekur 
nokkur vel valin lög.

22:00-23:00
BYGGINGARLIST- Snøhetta 
& Kjarvalsstaðir.
Hugrún Þorsteinsdóttir arkitekt 
leiðir gesti um sýninguna Snø-
hetta og byggingu Kjarvalsstaða.

19:00-24:00
Draumlandið mitt í norðri. 
Karen Agnete Þórarinsson list-
málari fylgdi íslenskum eigin-
manni frá Kaupmannahöfn á 
fyrri hluta 20. aldar. Hún hreifst 
af landi og þjóð og sýndi 
verk sín víða um land. Lista-
smiðja fyrir fjölskyldur verður í 
tengslum við sýninguna.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR 
 HAFNARHÚS, TRYGGVA
GÖTU 17.

19:00-24:00
Magnað myrkur -  Kristall-
að ljós.
Kristallað ljós stjórnast af 

tölvustýrðu forriti með tilliti til 
innri skynjunar heilans. Sam-
vinnuverk Alexanders Zak-
lynsky, AuxPan og Leós Stef-
ánssonar. Kl. 23 flytur Auxpan 
raftónlistargjörning.

20:00-20:30
Nei! sagði litla skrímslið 
Áslaug Jónsdóttir les upp 
úr bókinni Nei! Sagði litla 
skrímslið þar sem fjallað er um 
vináttu, samskipti og kurteisi, 
og litla orðið Nei! sem stund-
um þarf að beita af hörku.

19:00-24:00
Santiago Sierra. 
Róttæk og ögrandi verk sem 
hneyksla!  

HAFNARBORG MENNINGAR 
OG LISTAMIÐSTÖÐ HAFNAR
FJARÐAR, STRANDGÖTU 34.

19:00-24:00
Myndvörpun á framhlið 
Hafnarborgar.
Nýtt verk eftir kanadíska 
myndlistarmanninn og arki-
tektinn Andrew Burgess.

19:00-24:00
Pétur Gautur í aksjón.
Vinnustofa með listamannin-
um Pétri Gaut í tengslum við 
sýninguna Kyrralíf. Auk þess 
verður sýningastjóraspjall með 
Þorbjörgu Gunnarsdóttir kl. 20.

19:00-24:00
Samsýning á videóverkum.
Vídeóverk eftir Maríu Dal-
berg, Björk Viggósdóttur, Ástu 
Ólafsdóttur og Doddu Maggý, 
Heklu Dögg Jónsdóttur, 
Monicu Frycovu og Línu Bjørn.

19:00-20:00
Hafnarborg í öllu sínu veldi.
Fjölskylduleiðsögn með Auði 
Vésteinsdóttur um sýningar 
Hafnarborgar.

21:00-22:00
Pleacer.
Harpa Björnsdóttir ræðir við 
gesti um verkin sín sem fjalla 
um hlutverk og stöðu lista-
mannsins og skilaboðin sem 
hann ber umhverfi sínu.

21:00-24:00
Á bak við tjöldin.
Gestir skyggnast bak við tjöldin 
í Hafnarborg og skoða geymslur 
safnsins í fylgd starfsmanna.

22:00-23:00
Ljúfir tónar í Hafnarborg.
Sigríður Thorlacius og félagar 
flytja tónlist í Hafnarborg.

LANDNÁMSSÝNINGIN 
REYKJAVÍK 871+2, AÐAL
STRÆTI 16.

20:00, 21:00, 22:00, 
23:00
Leiðsögná Landnáms-
sýningunni.
Hverjir voru helstu ljósgjaf-
ar landsnámsins og hvaða að-
ferðum var beitt í baráttunni 
við myrkrið í moldarkofanum?

ÁRBÆJARSAFN, 
KISTUHYL 4.

19:00-24:00
Horfinn heimur í Árbæjar-
safni.
Boðið upp á leiðsögn þar 
sem gestum gefst kostur á að 
ganga inn í fortíðina og upp-
lifa stemninguna á íslenskri 
kvöldvöku.  Heimilisfólk 
kembir og húsbóndinn kveð-
ur rímur.  

Balkandanshópur úr Kramhúsinu dansar í Ráðhúsinu á laugardaginn.
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ÁRBÆJARLAUG, FYLKIS
VEGI 9.

20:00-21:00
Rokk og rólegheit í sundi.
Nemendur Tónlistarskóla Árbæj-
ar leika á hljóðfæri undir hand-
leiðslu Hafdísar Bjarnadóttur. 
Fljótum með tónum Bachs og 
mönnum okkur fimmhundruð 
metrana með Metallica.

20:00-24:00
Ljósmyndasýning Pozytywni.
Hið Pólska ljósmyndafélag á Ís-
landi Pozytywni, sýnir verk sín 
í Laugardalslaug og Árbæjar-
laug. Í verkinu birtist sýn þessa 
á hóps á Ísland.

21:00-21:15
Seiðandi VatnsÆvintýri frá 
DanceCenter RVK.
Fimleikar, lyftur, JazzFunk, 
Street, Hip Hop og Modern í 
anda gamalla sundlaugardansa 
þar sem munstur verða gerð í 
vatninu með tilheyrandi lyftum.

21:30-22:30
White signal.
Drífðu þig í dansgallann…
úps, sundskýluna, og komdu á 
sundlaugarball. White Signal er 
skipuð 14 til 16 ára tónlistarfólki 
sem vann Jólalagakeppni Rásar 
2, 2011.

23:00-24:00
DJ Proxy Figura.
Hinn fimmtán ára gamli DJ spil-
ar Progressive, House og Electro 
fyrir sundlaugagesti, eins og 
honum einum er lagið.

SUNDHÖLL REYKJAVÍKUR, 
BARÓNSSTÍG 45A.

20:00-24:00
Flæði
Sífelld hreyfing, form, hljóm-
ur og litaspil Lagarfljóts á mis-
munandi vegu. Ólöf Björk 
Bragadóttir myndlistarmað-
ur vann verkið  í samstarfi við 
Sigurð Ingólfsson ljóðskáld.

20:00-24:00
Ljósmyndadagar - Synt í 
gegnum tíðina.
Kafað í safnkost Ljósmynda-
safns Reykjavíkur í Sundhöll 
Reykjavíkur. Sýndar verða ljós-
myndir af sundmenningu 
þjóðarinnar fyrr og nú.

20:00-24:00
Sundboltar.
Komdu og leiktu þér með 
sundbolta úr grjóti og timbri.

20:00-21:00
Listamannaspjall í heita 
pottinum. 
Hér verður rætt um aðra 
möguleika í gerð sundbolta 
en úr plasti og veittar leið-

beiningar um notkun og 
meðferð þeirra. 

21:00-23:00
Í undirdjúpunum.
Kafað í heim raftónlistar þar 
sem Úlfur Eldjárn, Bára Gísla-
dóttir og Björn Pálmi Pálmason 
nemendur tónsmíðadeildar 
Listaháskóla Íslands flytja svítu 
undir yfirborði vatnsins.

LAUGARDALSLAUG, SUND
LAUGAVEGI 30.

20:00-21:00
Mögnuð danssýning frá 
Danslistaskóla JSB.
Hópur útskriftarnema sýna 
dansverkin Verslunarferð eftir 
Þórunni Ylfu, Hugarmein eftir 
Unu Björg og Spagettí Vestra 
eftir Katrínu Ingvadóttur.

20:00-21:30
KR Super Challenge. 
Tryllt tónlist, sund og stórbrot-
inn ljósagangur! 8 hröðustu 
sundmennirnir í hverjum ald-
ursflokki keppa með útsláttar-
fyrirkomulagi í 50 m flugsundi. 
Allir fá happdrættismiða.

20:00-24:00
Ljósmyndasýning Pozy-
tywni.
Hið Pólska ljósmyndafélag á 
Íslandi Pozytywni, sýnir verk 
sín í Laugardalslaug og Ár-

bæjarlaug. Í verkinu birtist sýn 
þessa á hóps á Ísland.

21:30-22:30
DJ Proxy Figura.
Hinn fimmtán ára gamli DJ 
spilar Progressive, House og 
Electro fyrir sundlaugagesti, 
eins og honum einum er lagið.

22:30-22:45
Seiðandi VatnsÆvintýri frá 
DanceCenter RVK.
Fimleikar, lyftur, JazzFunk, 

Street, Hip Hop og Modern í 
anda gamalla sundlaugardansa 
þar sem munstur verða gerð í 
vatninu með tilheyrandi liftum.

23:00-24:00
White signal.
Drífðu þig í dansgallann…
úps, sundskýluna, og komdu 
á sundlaugarball. White Signal 
er skipuð 14 til 16 ára tón-
listarfólki sem vann Jólalag-
keppni Rásar 2, 2011.

YLSTRÖND, NAUTHÓLSVÍK.

20:00-24:00
Huggulegheit á Ylströnd.
Notalegheit í heitapottinum. 
Kyndlar lýsa upp ströndina, 
vonandi með hjálp stjarna og 
norðurljósa, verði veðurguð-
irnir í góðu skapi.

Sundlauganótt laugardaginn 11. febrúar frá 20 til 24

MENNINGARMIÐSTÖÐIN 
GERÐUBERG OG FRÍSTUNDA
MIÐSTÖÐIN MIÐBERG

Laugardaginn 11. 
febrúar kl. 13 - 17 

LISTASMIÐJUR:

Töfrahljóðfæri álfanna 
Í álfheimum hafa hljóðfærin 
töframátt. Komdu og gerðu þín 
eigin álfahljóðfæri. Smiðjustjóri: 
Pamela De Sensi

Draumur í dós
Allir eiga sér drauma, en viss-
ir þú að hægt er að geyma 
þá í dós? Útbúðu þína eigin 
draumadós. Smiðjustjóri: Þórdís 
Halla Sigmarsdóttir

Leikbrúðusmiðja álfanna 
Snædrottningin hefur hneppt 
skóginn í álög. Hjálpaðu 
myrkraálfum að leysa vini sína 
úr álögum og búðu til þína 
eigin skuggabrúðu. Smiðju-
stjóri: Guðrún Vera Hjartar-
dóttir

Hrollvekjuhúsið
Þorir þú að koma og banka 
upp á í hrollvekjuhúsinu og 
láta ærsladrauga og aðrar 
myrkraverur hræða úr þér líf-
tóruna? Smiðjustjóri: Jón Víðir 
Jakobsson 

Snædrottningar og kóngar
Ævintýralega fögur klæði 
snædrottningarinnar og snæ-
kóngsins glitra í myrkrinu. 

Gerðu þinn eigin búning í 
búningasmiðju hjónanna. 
Smiðjustjóri: Kristín Þóra Guð-
bjartsdóttir. 

Seiðandi flamenco Minervu 
Slepptu fram af þér beisl-
inu í spuna!  Töfrar flamenco-
dansins og kraftur afrísku 
trommunnar breytast í galdur. 
Smiðjustjóri: Minerva Iglesias 

Glitrandi kóngulóarspuni
Kóngulóarvefurinn er lista-
verk og náttúruundur. Þorir 
þú að vera kónguló og spinna 
þinn eigin vef úr endurskins-
þræði og perlum í rökkrinu?  
Smiðjustjóri: Bjargey Ingólfs-
dóttir 

Draugaveiðar
Tími drauganna er runn-
inn upp! Með töfrabrögð og 
myndavél að vopni föngum við 
draugana á ljósmynd. Smiðju-
stjóri: Verena Faisst

Meistari hugans 
Vissir þú að hægt er að stjórna 
tölvuleik með hugarorkunni 
einni saman? Notum einbeit-
ingu hugans til að beygja skeið-
ar. Smiðjustjóri: Deepa Lyengar 

Óskaloftbelgir
Óskabelgir flytja óskir, von og 
gæfu til himins á ljósahátíðum 
um víða veröld. Sendu þínar 
heitustu óskir óskaloftbelgn-
um þínum. Smiðjustjóri: Björn 
Finnsson

Stjörnuregn
Stjörnur sér maður best í 
mögnuðu myrkri. Sjái maður 
stjörnuhrap er hægt að óska 
sér. Búum til okkar eigin óska-
stjörnu. Smiðjustjóri: Guð-
munda Óskarsdóttir 

Klakastyttur
Í klakanum búa töfrar, séu 
þeir leystir úr klakaböndum 
verða til kristaltær listaverk. 
Íslandsmeistari í klakaskurði 
sker út ísdrottningu á torginu. 
Smiðjustjóri: Ottó Magnússon 

Möndlusnakk Dimmuborga
Árar rista möndlur yfir potti, 
ofurfæðu hinna hugrökku. 
Ilmurinn er lokkandi og árarn-
ir berja frá sér alla sem seilast 

í góðgætið. Þorir þú? Smiðju-
stjóri: Ævar Örn Magnússon

Frostrósir og snjókristallar 
Frost er á Fróni og þú getur 
prófað að mála vetrarmyndir 
á svell. Þegar pappír er lagður 
á klakann þrykkist spennandi 
mynd á blað. Smiðjustjóri: Óli 
Róbert Hediddeche

LOKAHÁTÍÐ KL. 1617

Hátíð íss og myrkurs! 
Heimsdegi barna lýkur á torg-
inu. Stelpurnar í listasmiðj-
unni Litrófi frumflytja hljóðverk-
ið Magnað myrkur. Snædrottn-
ingar og kóngar viðra klæði sín, 
leikið verður á nýgerð álfahljóð-
fær og dansspor verða stigin.

Heimsdagur barna

VIÐEYJARSTOFA, VIÐEY.

21:00-22:30
For a Minor Reflection.
Eigðu notalega stund með 
vinum og vandamönnum á 
tónleikum með hljómsveitinni 
For a Minor Reflection. Gestir 
greiða tollgjald í ferju.

GLJÚFRASTEINN, 
MOSFELLSDAL.

21:00-22:00
Stofutónleikar.
Hafdís Huld og gítarleikarinn Al-
isdair Wright frumflytja nýtt efni. 

LEIKMINJASAFN ÍSLANDS Í 
IÐNÓ, VONARSTRÆTI 3.

20:00 & 22:00
Leiftur úr leiklistarsögunni. 
Gísli Rúnar Jónsson rifjar upp 
með sínum hætti brosleg 
atvik og litríka einstaklinga í 
Iðnó fyrri ára. 

ÞJÓÐMENNINGARHÚSIÐ, 
HVERFISGÖTU 15.

20:00-20:30
Vestfirskar myrkraverur – 
upplestur.
Eins og önnur börn fyrr á 
öldum ólst Jón Sigurðsson upp 
við krassandi sögur af draugum 
og drýslum. Sigurður Skúlason 
leikari les upp frásagnir af vest-
firskum myrkraverum í þjóð-
sögum Jóns Árnasonar.

19:30-22:30
Skrímslasögur. 
Leiðsagnarhandrit í boði fyrir 
fjölskyldur um sýninguna 
Handritin – saga handrita og 
hlutverk um aldir, með sögum 
af skrímslunum Fáfni og Mið-
garðsormi.

20:00-22:00
Vatnslistasmiðja: Vofur og 
vættir.
Allir spreyta sig á að mála óg-
urlega ófreskju undir leiðsögn 

Þóreyjar Mjallhvítar. Verðlaun 
veitt fyrir ferlegustu forynjuna!

22:00-22:30

Myrkir músíkdagar – eftirmáli.
Tónleikar undir merkjum tón-
listarhátíðarinnar Myrkir mús-
íkdagar. Anna Jónsdóttir sópr-
ansöngkona, Sophie Schoonj-
ans hörpuleikari og Örnólfur 
Kristjánsson sellóleikari. 

21:00-21:30
Leiðsögn um sýninguna 
Þúsund ár.
Halldór Björn Runólfsson verð-
ur með leiðsögn um sýn-
inguna sem sýnir úrval verka 
eftir íslenska listamenn frá 
lokum 19. aldar. Börn fá leið-
angur á blaði með náttúru-
þráðum sem rekja má um sýn-
inguna.

19:00-24:00
Spóinn. 
Sýning á munnmáluðum 
myndum eftir Eddu Heiðrúnu 

Backman þar sem spóinn er 
í aðalhlutverki. Fuglarnir eru 
táknmynd frelsis og sjálfstæðis. 

19:00-24:00
Þjóðin og náttúran.
Náttúrulífsmynd eftir Pál Stein-
grímsson. Sögupersónur mynd-
arinnar eru auk mannsins, íslenski 
hundurinn, hesturinn, lundinn, 
æðarfuglinn, gæsin og selurinn. 

BORGARSKJALASAFN 
REYKJAVÍKUR, TRYGGVA
GÖTU 15, 3.HÆÐ.

19:00-20:00
Miðbær Reykjavíkur – Alda-
spegill íslenskrar samtíðar.
Í kvikmyndinni er saga Reykja-
víkur rakin síðustu 100 árin og 
sýnt hvernig miðbærinn hefur 
verið vettvangur allra helstu 
umbreytinga.

19:30 & 20:30
Fléttur, hnútar og pulsur.
Hársnyrtistofan Salahár leið-

beinir gestum með hvernig 
flétta skuli hár á ýmsa skemmti-
lega vegu og kl. 20:30 má læra 
að gera hnúta og pulsur í hár. 
Síðhært fólk á öllum aldri sér-
staklega boðið velkomið.

20:00-21:00
Stuttmyndin Listaverk.
Myndin sýnir okkur listmálara 
að mála mynd við Miklubraut. 
Höfundur myndarinnar og 
leikari er Kristberg Óskarsson.

21:30-22:00
Draugasögur í rökkrinu.
Árni Tryggvason, leikari og 
fyrrverandi starfsmaður Borg-
arskjalasafns les upp nokkrar 
draugasögur.

22:00-23:00
Tónlistaratriði. 
Snorri Helgason og Hypno 
leika fyrir gesti. 

NORRÆNA HÚSIÐ, STURLU
GÖTU 1.

19:00-24:00
2 mínútur.
Regin Weihe Dalsgaard sýnir 
myndir af grindhvaladrápi í 
Færeyjum. Þema sýningarinn-
ar eru viðbrögð áhorfenda við 
grindhvaladrápunum.

19:00-24:00
Veggir.
Samsýning sem tengir saman 
tvær kynslóðir götulista-
manna. Listamennirnir færa 
listsköpun sína inn í hefð-
bundið sýningarrými.

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFA 
KÓPAVOGS, HAMRABORG 4.

19:00-24:00
Úr myrkum hafdjúpum
Kjaftagelgjur til sýnis við 
skuggalegar aðstæður og 
myndum brugðið á vegg úr 
myrkum hafdjúpum.

Kyndlar munu lýsa upp Ylströndina í Nauthólsvík á Sundlauganótt.
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Gestagjörningur verður 
framinn í Pakkhúsi 
byggðasafns Hafnarfjarðar 
föstudaginn 10. febrúar frá 
klukkan 19 til 24. 

Á rið 1904 tók fyrsta al-
menningsrafveita Íslands 
til starfa í Hafnarfirði. Þá 

voru í fyrsta sinn á Íslandi tendr-
uð ljós í sextán íbúðarhúsum í 
bænum,“ segir Karl Rúnar Þóris-
son hjá Byggðasafni Hafnarfjarð-
ar sem heldur utan um viðburð-
inn Magnað myrkur, sextán ljósa 
kraftur á Safnanótt. „Þegar við 
fórum að velta fyrir okkur hvað við 
ættum að taka okkur fyrir hendur 
á þessum degi datt okkur í hug að 

nýta þennan merka viðburð í sögu 
Hafnarfjarðar,“ útskýrir hann. Það 
þótti enda viðeigandi í tilefni þema 
Vetrar hátíðar í ár sem er Magnað 
myrkur. „Þá fengum við þá hug-
mynd að hafa samband við Iðnskól-
ann í Hafnarfirði til að fá til liðs 
við okkur nemendur í rafiðnaðar-
deild. Þetta þótti okkur tilvalið þar 
sem markhópur safnanætur er ein-
mitt fólk á aldrinum 14 til 25 ára,“ 
segir Karl sem hafði samband við 
Björgólf Þorsteinsson, kennara við 
skólann, sem tók mjög vel í hug-
myndina.

Verkefnið fékk styrk úr safna-
næturpotti og hefur heill bekkur í 
Iðnskólanum unnið hörðum hönd-
um að stórskemmtilegum gjörn-
ingi. „Í fórum Iðnskólans fannst 

gamall rafall og á hann að skírskota 
til hins upprunalega rafals sem 
framleiddi rafmagn fyrir fyrstu 
almenningsrafveituna árið 1904,“ 
segir Karl en upprunalegi rafall-
inn er hins vegar of stór og þung-
ur til að nota. Nemendur Iðnskól-
ans hafa þróað nútíma stýribúnað 
sem tengdur verður við gamla raf-
alinn. „Á safnanótt geta síðan gest-
ir sem leggja leið sína í Pakkhús-
ið við Vesturgötu notað stýrikerf-
ið til að knýja rafalinn og upplifað 
afl, já eða aflleysi, þessarar gömlu 
nýsköpunarhugmyndar frá upphafi 
síðustu aldar,“ segir Karl og bætir 
við að þarna komi  berlega í ljós 
aflleysi þeirrar nýsköpunar í sam-
anburði við ógnarkraft orku sam-
tímans.

Tendra sextán ljós á ný

● LJÓSMYNDADAGAR  Ljósmyndasafn Reykjavíkur stendur fyrir 
metnaðarfullri dagskrá frá klukkan 19 á föstudag fram til klukkan 16 á 
sunnudag. Meðal annars verður vinn-
ingshafi ljósmyndasamkeppni Ljós-
myndadaga heiðraður,  ljósmyndagrein-
ing verður í Þjóðminjasafni Íslands og 
Christophe Laloi, listrænn stjórnandi, 
mun sýna ljósmyndir frá ljósmynda-
hátíðinni Voies Off í Arles í Frakklandi á 
KEX Hosteli.

Farnar verða nokkrar ljósmynda-
göngur á sunnudag: frá Stjörnugróf, 
um Árbæjarhverfið, Laugarneshverfið, 
Grafarvog og Breiðholtið.  

Nokkrar ljósmyndasýningar standa 
yfir á Ljósmyndadögum: á Lækjartorgi, í 
Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnarbíói og Sundhöll Reykjavíkur. 

Allar nánari upplýsingar um dagskrá Ljósmyndadaga er að finna á 
www.ljosmyndasafnreykjavikur.is

Karl Þórisson og Björgólfur Þorsteinsson kennari með nemendum rafiðnaðardeildar Iðnskólans í Hafnarfirði. MYND/VILHELM

●  LJÓÐUM VARPAÐ Á VALDA GLUGGA  Reykjavík Bók-
menntaborg UNESCO mun glæða vetrarmyrkrið lífi í tilefni Vetrar hátíðar 
með því að varpa ljóðum og skáldskap í bland við myndir af skáldum á 
vel valda glugga í miðbænum. Staðirnir eru Mokka kaffi á Skólavörðu-

stíg, Laugavegur 11, Trúnó/Barbara 
á Laugavegi 22, Hressingarskálinn 
í Austurstræti og biðstöð strætó á 
Hlemmi. 

Textarnir eiga það sameigin-
legt að takast á við myrkrið og kall-
ast þannig á við þema hátíðarinnar 
í ár, „Magnað myrkur“. Þeir eru allir 
eftir þekkt borgarskáld svo sem 
Stein Steinarr, Dag Sigurðarson, 

Ástu Sigurðardóttur og Lindu Vilhjálmsdóttur svo einhver séu nefnd. 
Skáldagluggar eru samstarfsverkefni Bókmenntaborgarinnar og Gunnars 
Gunnarssonar. Þeir munu lifa alla Vetrarhátíðina frá fimmtudagskvöldinu 
9. febrúar til mánudagsmorguns þann þrettánda. 

Sigfús Daðason skáld á Mokka.
LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Ármúla 13a  |  Borgartúni 26  |  540 3200  |  www.mp.is

 MP banki er meginbakhjarl Vetrarhátíðar í Reykjavík
Góða skemmtun!
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● LEGÓSÝNING Í RÁÐHÚSINU  Leikjaheimar Lego heitir sýning 
húsasmíðameistarans Guttorms Þorfinnssonar sem verður opnuð í Ráðhúsi 
Reykjavíkur á föstudag. Þar verður hægt að skoða legó sem hann hefur sank-
að að sér síðustu ár og áratugi. „Ég var sjálfur legókarl sem patti en fór ekki að 
safna þessu fyrr en börnin komu til. Ég fór úr frímerkjunum í legóið og sem 
betur fer fór þetta úr böndunum enda gaman að þessu,“ segir Guttormur. 

Hann segist ávallt hafa passað upp á alla legóbæklinga og þannig getur 
hann sett hlutina saman eins og vera ber en á sýningunni verða meðal 
annars járnbrautalestir, kastalar, bóndabæir, sjúkrahús, slökkvistöðvar og alls 
kyns tæknilegó. Guttormur hefur fengið tvo unga frændur sína til að aðstoða 
sig við að koma sýningunni upp en auk þess verður laust legó á staðnum 
sem gestir geta spreytt sig á að setja saman. 

Sýningin er opin frá 10 til 17 á föstudag og 13 til 17 laugardag og 
sunnudag.

● RÓMANTÍK Í BÍÓ PARADÍS 
 Kvikmyndirnar Superclasico og Partir verða 
sýndar í Bíó Paradís að Hverfisgötu 54 í til-
efni Vetrarhátíðar. 

Superclasico er rómantísk kómedía í leik-
stjórn Danans Ole Christian Madsen. Hún 
sló rækilega í gegn í Danmörku í fyrra og 
var valin framlag Danmerkur til Óskarsverð-
launanna. Myndin verður sýnd fimmtudag-
inn 9. febrúar klukkan 22. Franska myndin 
Partir hefur fengið frábæra dóma. Um er að 
ræða rómantískt drama með Kristin Scott-
Thomas í aðalhlutverki. Myndin verður sýnd 
sunnudaginn 11. febrúar kl. 22.

● SVALIR DANSTAKTAR 
AREA OF STYLEZ
Danshópurinn Area of Stylez sýnir 
flotta danstakta í Ráðhúsi Reykja-
víkur á Vetrarhátíð. Area of Stylez 
samanstendur af níu hæfileikarík-
um strákum sem heilluðu áhorf-
endur í dansþættinum Dans, dans, 
dans á liðnu hausti og komust 
meðal annars í úrslitaþáttinn. Þeir 
félagar blanda saman breiki og 
hipphoppi við bardagatækni með 
einstaklega áhrifamikilli útkomu. 
Nokkuð sem dansáhugafólk af 
öllum kynslóðum má ekki missa af.
Area Of Stylez í Ráðhúsinu, 
Tjarnar götu 11, klukkan 14.30 til 
14.40.

Vertu með okkur á Skólavörðuholtinu, fyrir framan Hallgrímskirkju, 

þegar rafmagnað verðlaunaatriði í samkeppni Orkusölunnar og 

Höfuðborgarstofu verður afhjúpað núna á fimmtudaginn kl. 19:30.
 

Við lofum góðu stuði, miklu sjónarspili og mögnuðu myrkri.

Orkusalan er styrktaraðili Vetrarhátíðar 2012.

OPNUNARATHÖFN
VETRARHÁTÍÐAR
Í REYKJAVÍK

Hafðu með þér myndavél eða síma og taktu þátt í skemmtilegri
ljósmyndasamkeppni á facebook.com/orkusalan.
 

Finndu okkur 
á Facebook

● KÍNVERSKT TE OG 
SVERÐADANS  Unnur Guð-
jónsdóttir rekur Tehús Unnar 
að Njálsgötu 33 a og eru gestir 
Vetrarhátíðar velkomnir í te-
sopa. Tedrykkja verður þó ekki 
það eina sem Unnur býður 
upp á.

„Ég verð með skemmtiatriði, 
dansa og syng og fer með ljóð, 
svo spila ég á kínversk hljóð-
færi og  sýni kínverska leikfimi. 
Ég er fyrrverandi dansari og er 
heilmikil lipurtá enn þá,“ segir 
Unnur og hlær. „Ég ætla jafnvel 
að dansa sverðadans, þó ég sé 
auðvitað hrædd um kínversku 
krukkurnar mínar, en hvað gerir 
maður ekki fyrir fólk sem kemur 
í te?“ Þá ætlar hún að draga 
upp kristalskúlu og kínverska 
spápinna og spá fyrir gestum 
sem það vilja. Unnur opnar 
dyrnar klukkan 14 á morgun 
og segir síðasta manni verða 
hleypt inn kl. 18.  „Gestum er þó 
alveg óhætt að sitja til klukkan 
19. Ég hendi engum út.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

CHRYSLER 300C HEMI Árgerð 2008, 
ekinn 82 Þ.KM. Verð 4.9 M SKIPTI Á 
JEPPA T.D. RANGE ROVER. Rnr.103650.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

 MERCURY Mountaineer. Árgerð 
2002, ekinn 192 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur.7manna, toppl, leður,4wd 
ásett 1.690þús tilboð stgr. 1.100þús 
Rnr.154650.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

MMC MONTERO LTD Árgerð 2004, 
ekinn 152 Þ.km, sjálfskiptur, leður, 
virkilega gott eintak! Ásett verð 
2.590.000, TILBOÐSVERÐ 2.290.000. 
Raðnr.284077 á www.hofdahollin.is - 
Jeppinn er á staðnum!

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

KIA Ceed 1.6 Diesel, 06/2008, Ekinn 
68þús. Bsk, Góður og sparneytinn bíll. 
Ásett Verð 1.990.000.- Möguleiki á allt 
að 90% láni.

M.Benz B 200 CDI Diesel (208), 
04/2007 Ekinn 121þús. Ssk, álfelgur, 
filmur ofl. Ásett Verð 2.690.000.- 
Möguleiki á allt að 90% láni.

MMC L200 Diesel, 11/2007 Ekinn 
69þús. Ssk, Dráttarkrókur, Ásett Verð 
2.780.000.- Möguleiki á allt að 90% 
láni.

VW Golf Trendline, 01/2007 Ekinn 
68þús. Ssk, Glertopplúga, Álfelgur ofl. 
Fallegur bíll. Ásett Verð 1.890.000.-

Toyota Corolla S/D Sol, 05/2005 Ekinn 
89þús. Ssk. Fallegt eintak. Ásett Verð 
1.450.000.-

M.Benz S430, 07/2002 Ekinn aðeins 
60þús. Ssk, Leður ofl ofl. Mjög 
Fallegt eintak. Ásett Verð 2.480.000.- 
Staðgreiðslutilboð 1.850.000.-

Nissan Navara 4WD Double Cab 
AT LE, 07/2009 EKinn 35þús. Ssk, 
Dráttarkrókur, Blootooth, 33” breyttur, 
ofl. Ásett Verð 4.850.000.- TILBOÐ 
3.790.000.-

Toyota Corolla H/B Sol, 10/2003 Ekinn 
aðeins 76þús. Ssk, Álfelgur, Ný dekk. 
Fallegt eintak. Ásett Verð 1.250.000.-

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

TOYOTA Hilux d/c SR 3.0 35”. 
1/2008, ekinn 79 þ.km, dísel, 
sjálfskiptur,dráttarkúla,heitklæðning í 
palli. Verð 4.720.000. Rnr.116531.

TOYOTA Land Cruiser 120 VX 35”. 
1/2005, ekinn 143 þ.km, dísel, 
sjálfskiptur,Webasto,sóllúga. Verð 
4.950.000. Ath skipti á ód. Rnr.115631.

NISSAN Patrol GR 35”. 11/2006, 65 
þ.km, dísel, sjálfskiptur,sumar og 
vetrardekk, 7 manna. Verð 4.290.000 
/ Tilboð 3.890.000. Ath skipti á 
ód.Rnr.115771.

VW Passat comfortline s/d 2.0 
dísel . 11/2006, 87þ.km, dísel, 
sjálfskiptur,sumar og vetrardekk á 
felgum. Verð 2.290.000. Ath skipti á 
ód. Rnr.208048.

TOYOTA Prius Hybrid 1.5. 6/2008, 46þ.
km, sjálfskiptur. Verð 2.760.000. Ath 
skipti á ód.Rnr.121509.

TOYOTA Hiace 4wd 2.5 9 manna. 
6/2007, 94 þ.km, dísel, 5 gírar, 
dráttarkúla. Verð 3.130.000. Ath skipti 
á ód. Rnr.121665.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18,

 

LINCOLN Mark 4wd LT 35”. Árg. 2008, 
ek. 46 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Einn með 
öllum aukahlutum, 2x dekkjagangar 
á felgum omfl, Verð 6.500.000. 
Rnr.116320. Er í salnum hjá okkur.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota LC90 02árg 35” ek162.000 
hlutföll 3,88 verð 1990þ , stgr uppl í 
s.663 0000

Til sölu LC 120 GX, dísel, sjálfsk. árg. 
2005. ekinn: 168þús. 117þús. á vél. 
Gulllitur, Krókur, filmur, þaklúga, 
húddmerki, motta í skotti, vindhlífar. 
Verð: 3.900.000 eða skipti á 150 GX 
uppl. s: 660 8107.

Til sölu Volkswagen Polo árgerð ‘98. 
Sími: 8927761.

 0-250 þús.

FORD ESCORT STATION 97, ek. 170þ 
nýjar bremsur og tímareim. 250þ eða 
tilboð 6921817

VW Golf St, árg.98, ek. 150 þ. Gangfær 
en bremsur bilaðar. Aukadekk fylgja. 
Verð 50 þús. Uppl. s. 8663026 og 
8478056.

SJÁLFSKIPTUR 
SPARIGRÍS! 250 ÞÚS!

WV Polo 1,4 árg. ‘97 ek. 138þús, 
sjálfssk. 3 dyra, vetrardekk. Skoðaður 
og sparneytinn. Tilboðsverð 250þús 
S.841 8955

 250-499 þús.

GÓÐUR BÍLL Á TILBOÐI 
350 ÞÚS!

Ford focus station 1,6 árg’99 ek.170 
þús, skoðaður ,beinskiptur,góð 
vetrardekk,dráttarkrókur,cd með 
aðgerði í stýri,fjarstyrðar samlæsingar, 
sparneytinn eyðir 7,0 l/100km í 
blönduðum akstri! góður og þéttur bíll! 
ásett verð 490 þús TILBOÐ 350 þús! 
S.841 8955

 500-999 þús.

Blár VW Polo’05, ek 96þ. Listav. 800þ. 
Tilboð. Nýleg s-og v-dekk. Uppl. 
8209099

 1-2 milljónir

Ofurtilboð 1.490.þ
Til sölu Saab 93 árg ‘06 ek.aðeins 
49.þ.km ssk. ásett verð 2.390.þ fæst á 
1.490.þ stgr. uppl í 896-5290

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

 Jeppar

KE Málmsmíði, Axarhöfða 18 Símar: 
587-0626 og 696-3522. albox.is

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

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

 Bátar

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

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

 Bílaþjónusta

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

4stk, 195/65 15” á subaru á álf, 40þ. 
4 stk ný 185/65 14” á álf 4x100 á 40þ. 
4 stk 175/70 13” álf 20þ. s. 896 8568.

 Varahlutir

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

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

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.

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

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

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. 12-16

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.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI
Á HVERJUM
MORGNI!
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 Varahlutir

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, 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.

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

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

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Flísalagnir - Múrverk - 
Flotun

Getum bætt við okkur verkum í 
flísalögnum, múrverki og 

múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

Gluggar, hurðir, sólpallar/þök og allt 
húsaviðhald. Parket og smíðar, Uppl. í 
s. 896 9819.

Viðgerðir og viðhald. Fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og húsfélög. Gluggar, pallar, 
múrviðgerðir, lekavandamál. Sveinn 
Húsasmíðameistari S:8608838 
vogarafl@vogarafl.is

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, 
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl. 
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

 Nudd

Slökunarnudd 101 RVK. S. 857 0740.

 Spádómar

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

Spái í spil, kristalkúlu og bolla. Les árur. 
Sími 863 2261 Jóna Jóns.

 Múrarar

Múrari með mikla reynslu (íslenskur) 
getur bætt við sig verkefnum. 
s.8996471

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Viðgerðir

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Hillur í búðina, bílskúrinn eða 
verslunarhornið. Frístandandi 
raufapanill/hillur, tilvalið í verslun fyrir 
vörur. Á einnig á vegg. Gott verð. Einnig 
krókar og skúffur. S: 664 3177.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ískápar, þvottavélar, þurkarar, 
uppþvottavélar. S. 896 8568.

3 metra löng blikk og stál klipuru(sax) 
tekur allt uppí 3.5mm efnisþykkt, 
gömul en vel með farinn og virkar 
100% tilboð óskast í síma 8991826

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

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.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 13 

( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl. 
í s. 616 6469. Nuddstofa Svæði 105 
Holtin.

NUDD - HEILSA
FÓTAAÐGERÐIR - DETOX - NUDD. 
RÁÐGJÖF varðandi kvilla, næringu, 
hreyfingu, bætiefni, vinnu, lífsstíl og 
hamingju. NÁMSKEIÐ. HAGSTÆÐ 
TILBOÐ. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Rebozo-nuddnámskeið 1, og 2. mars. 
Rebozo-nudd er mikið notað fyrir konur 
á meðgöngu og í fæðingu en nýtist 
flestum. Nánar á http://hondihond.is/
rebozo-vinnusmidja/ eða í s. 862-4804

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

 Dýrahald

Hreinræktaðir Labrador hvolpar til sölu, 
ættb.færðir hjá H.R.F.Í. Tilb. til afh. mán.
mót feb/mars Uppl. í S. 822 0383/822 
2118.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Herbergi í miðbæ Reykjavíkur húsgögn 
fylgja verð 48þ. Uppl. í s. 895 0482.

Vantar þig íbúð á leigu í Reykjavík? 
Kíktu á skyggnisbraut.is eða hringdu í 
síma 660-1794.

Studioíbúð á Teigunum (105) til leigu. 
Laus strax. Uppl. í síma 695-3366.

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

Studio íbúð til leigu í garðabæ, 
reglusemi og snyrtimennska skilyrði, er 
laus uppl í s.5657104

 Fasteignir

Hringbraut- Hafnarfirði
Falleg 3ja herbergja 73 fm nýuppgerð 
íbúð til sölu á efri hæð í tvíbýli. 
Endurnýjað gluggar, gler, gólfefni, 
innréttingar og fl. Staðsett rétt við 
sundlaugina. Laus strax. Verð aðeins 
16.9 millj. Stefán sýnir s: 895-2049.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuhúsnæði Réttarhálsi. Hef 
til leigu 3 skrifstofur í sameiginlegri 
aðstöðu með netbílasölu. Leiguverð 
25-35000 á mán. Tilvalið t.d. fyrir 
fasteignasala sem vill starfa sjálfstætt. 
Kemur ekki til greina að leigja sem 
íbúðarhúsnæði. Upplýsingar gefur 
Högni í síma 895-4444 milli 10 og 16.

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar þig vinnu? s. 841 14448.

Ræsting og uppvask
Veitingastaðurinn Portið í Kringlunni 
óskar eftir starfsmanni á morgnana í 
ræstingu og uppvask. Nánar á info@
portid.is eða í síma 893 2323. Sophus

Óska eftir aðila til að vera með 1 árs 
pilt frá 16-18 alla virka daga. staðsetn. 
setbergið í hfj. s. 824-5066.

óskar eftir að ráða 
reynslumikinn og 

áreiðanlegan starfsmann á 
smurverkstæði félagsins á 

höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Dagur Benónýsson í síma 
440 1030. Áhugasamir sæki um 

starfið á www.n1.is

Starfsfólk óskast!
vantar í hálfsdagsstörf í 
bakaríin okkar, á virkum 
dögum. Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist með nafni 
og síma og heimilisfangi á 

netfangið umsokn@kornid.is

 Atvinna óskast

Er í atvinnuleit. Hef B.Sc. próf í 
lífefnafræði. Tala og skil þýsku til jafns 
við ensku. Sími 8976922.

Múrari með mikla reynslu (íslenskur) 
getur bætt við sig verkefnum. 
s.8996471

Hlýr og opinn aðili sem tekur á 
móti gestum og túristum. Starfaði í 
ferðatengdri þjónustu. Er íslenskur 
ungur maður sem bjó í þýskalandi 
og tala bæði ensku og þýsku. Er með 
sérþekkingu í samskiptum og leiðingu 
hópa. Sími 8202223.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ung kona
með fallega rödd, nokkuð óðamála, 
segist afar vel vaxin, vill kynnast 
karlmanni. Rauða Torgið, s. 905-200 og 
535-9920, augl.nr. 8258

KK sem er btn
vill kynnast KK sem er btn. Rauða 
Torgið, s. 905-200 og 535-9920, augl.
nr. 8863

MyPurpleRabbit.com
Djörf stefnumót, heit samskipti. 
Einstaklingar, pör, hjón. Íslenskt viðmót.

Spjalldömur 908 5500
Opið þegar þér hentar. Engin bið nema 
þegar talað er.

ég er rúmlega 65, ég er klæðskiptingur, 
grönn, kvenlega vaxin og óska eftir 
að kynnast manni með áhuga á 
kvenlegum undirfatnaði. S. 843-9100.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
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Arion banki hóf nýlega 
samstarf við trygginga-
félagið Euler Hermes um 
að bjóða viðskiptamönn-
um sínum greiðslufalls-
tryggingar.

E u l e r  H e r m e s  e r 
stærsta tryggingafélag-
ið í Evrópu á þessu sviði, 
með um 34% markaðs-
hlutdeild, að því er fram 
kemur í upplýsingum frá Arion 
banka, en viðskiptavinir þess 
eru um 52.000 talsins í ríflega 50 
löndum. 

Ferlið er með þeim hætti að 
tryggingafélagið metur greið-
andann og gefur út tryggingu sem 
endurspeglar mat þess á greiðslu-
hæfi viðkomandi og hvort líklegt 
sé að hann lendi í greiðslufalli. 
Komi svo til þess að greiðandi 
lendi í  vanskilum tekur trygg-
ingafélagið að sér innheimtu kröf-
unnar en íslenska fyrirtækið fær 
kröfuna greidda í gegnum Faktor-
ingu Arion banka.

Hrönn Greipsdóttir, forstöðu-

maður Faktoring Arion 
banka, segir í samtali við 
Markaðinn að þetta sé 
talsverður áfangi og hafi  
mikla þýðingu fyrir bank-
ann og viðskiptavini hans.

„Þetta er sérstaklega 
mikilvæg þjónusta fyrir 
fyrirtæki í útflutningi þar 
sem oft getur reynst dýrt 
og erfitt að sækja kröfur 

á greiðendur erlendis. Með því 
að kaupa greiðslufallstryggingar 
er fyrirtækjum tryggð greiðsla 
og Euler Hermes mun sjá um að 
sækja fjármunina á greiðendur 
erlendis.“

Hrönn segir að eftirspurn eftir 
greiðslufallstryggingum hafi auk-
ist í núverandi efnahagsástandi 
þar sem jafnvel traustustu fyrir-
tæki hafa lent í erfiðleikum með 
greiðslur.

„Eins eru þær mikið notaðar 
þegar um er að ræða nýja við-
skiptamenn þar sem greiðslusaga 
viðkomandi er ekki vel þekkt.“

  - þj

Tryggingarisinn Euler Hermes og Arion banki:

Hefja samstarf um 
greiðslufallstryggingar

ARION BANKI Viðskiptavinum bankans býðst nú að kaupa greiðslufallstryggingar á vegum 
tryggingarisans Euler Hermes, sem er að meirihluta í eigu Allianz, og er með starfsemi í 
rúmlega 50 löndum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HRÖNN 
GREIPSDÓTTIR

VIÐSKIPTI
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

Facebook tilkynnti loks í síðustu 
viku að fyrirtækið hygðist skrá 
sig á hlutabréfamarkað á þessu 
ári. Búist hafði verið við tilkynn-
ingunni um nokkra hríð og mikil 
eftirvænting skapast vegna þessa. 
Í skjölum sem Facebook hefur 
sent til verðbréfaeftirlits Banda-
ríkjanna vegna fyrirætlananna 
kemur fram að fyrirtækið vonast 
eftir því að selja hluti fyrir 5 millj-
arða Bandaríkjadala, jafngildi 614 
milljarða íslenskra króna. Hluta-
fjárútboðið verður því líklega hið 
stærsta sem internetfyrirtæki 
hefur lagst í.

Sé sú verðlagning á Facebook í 
takt við væntingar á markaði verð-
ur heildarvirði fyrirtækisins allt 
að 100 milljarðar dala, jafngildi 
12.270 milljarða króna. Facebook 
yrði með öðrum orðum eitt verð-
mætasta fyrirtæki heims.

Hlutafjárútboðið gefur Face-
book færi á að auka verulega fjár-
hagslegan styrk sinn. Í tengslum 
við það þarf Facebook hins vegar 
að opinbera mun meira af upp-
lýsingum um fyrirtækið en það 

hefur gert áður. Meðal upplýsinga 
sem þar koma fram opinberlega í 
fyrsta skipti eru tekjur fyrirtæk-
isins, helstu hluthafar þess og mat 
fyrirtækisins á helstu áskorunum 
sínum og ógnum á næstu árum.

Eins og búist hafði verið við 
kemur í ljós að hagnaður fyrirtæk-
isins er mikill. Á síðasta ári hagn-
aðist það um 668 milljónir Banda-
ríkjadala og hafði tekjur upp á 3,7 
milljarða. Hafa tekjur þess vaxið 
hratt síðustu misseri en til saman-
burðar voru tekjurnar 777 milljón-
ir árið 2009 og hagnaður 122 millj-
ónir sama ár.

Tekjur vegna auglýsinga eru 
langstærsti tekjuliður Facebook 
eða 85 prósent. Hin 15 prósentin 
eru vegna greiðslna sem Face book 
fær frá fyrirtækjum á borð við 
Zynga sem hannar tölvuleiki fyrir 
Facebook, þar á meðal tölvuleikinn 
vinsæla Farmville.

Þótt tekjur fyrirtækisins kunni 
að hljóma gríðarlegar hafa sumir 
greinendur staldrað við litla tölu 
sem er að finna í gögnunum. Það 
eru tekjur fyrirtækisins á hvern 
notanda, sem eru einungis 4,39 
Bandaríkjadalir á notanda á ári. 
Til samanburðar eru tekjur Google 
á skráðan notanda rúmlega 30 
Bandaríkjadalir á ári og tekjur 

Yahoo og AOL á notanda 7 og 10 
Bandaríkjadalir á ári.

Facebook hefur fyrir löngu gert 
Mark Zuckerberg, stofnanda og 
framkvæmdastjóra Facebook, 
forríkan en bandaríska tímarit-
ið Forbes mat auðævi hans á 17,5 
milljarða Bandaríkjadala, jafngildi 
2.150 milljarða króna, í nýjustu út-
tekt sinni á ríkasta fólki Bandaríkj-
anna.

Hlutafjárútboðið mun að öllum 
líkindum gera hundruð annarra 
starfsmanna Facebook forríka. 
Fjölmargir starfsmenn fyrirtæk-
isins hafa fengið hluti í því á mun 
lægra verði en búist er við að fáist 
í útboðinu og geta nú brátt selt hlut-
ina.

Í hönnun útboðsins fetar Zucker-
berg í fótspor þeirra Larry Page 
og Sergej Brin, stofnenda Google. 
Er hlutum í fyrirtækinu skipt í 
tvo flokka sem gerir það að verk-
um að Zuckerberg mun hafa loka-
orðið um hvernig nærri 57 prósent 
hluta í fyrirtækinu kjósa á hluta-
hafafundum. Hann mun því áfram 
hafa meirihlutavald yfir fyrirtæk-
inu.

Almennt virðast greinendur 
nokkuð bjartsýnir á gengi hluta-
fjárútboðsins. Sumir greinendur 
telja sig þó sjá líkindi með vænting-

um á markaði nú og þess þegar net-
bólan blés út í lok tíunda áratugar-
ins. Þá setja sumir spurningamerki 
við tækifæri Facebook til að auka 
tekjur sínar án þess að angra not-
endur síðunnar þeim mun meira.

Tilkynningin um hlutafjárútboð-
ið hafði jákvæð áhrif á hlutabréfa-
verð ýmissa annarra netfyrir-
tækja, svo sem Zynga og hópkaupa-
síðunnar Groupon.

Í útboðsskjölunum er einnig 
fjallað um helstu ógnir Facebook. 
Minnst er á þá hættu að Google 
takist að nota gríðarleg umsvif sín 

á vefnum til að auka verulega vin-
sældir eigin tengslavefjar, Google 
Plús. Þá minnist Facebook á þá 
hættu að persónuverndarlögum í 
Evrópu og Bandaríkjunum verði 
breytt á þá leið að erfiðara verði 
fyrir Facebook að hagnýta upplýs-
ingar um notendur sína.

Fjöldi Facebook-notenda var 
um síðustu áramót 845 milljón-
ir og hafði aukist um 39 prósent 
á milli ári. Aukist fjöldi notenda á 
sama hraða næstu mánuðina verð-
ur hann 1 milljarður einhvern tím-
ann í sumar.

Gríðarleg verðmæti fólgin í Facebook
Facebook hefur loksins tilkynnt að fyrirtækið hyggist leggja í hlutafjárútboð. Búist er við því að fyrirtækið verði verðlagt á allt að 100 millj-
arða Bandaríkjadala, jafngildi 12.270 milljarða króna. Vöxtur fyrirtækisins hefur verið stjarnfræðilega hraður síðustu ár og misseri.

MARK ZUCKERBERG Stofnandi Facebook er þegar 
kominn í hóp ríkustu manna Bandaríkjanna en 
væntanlegt hlutafjárútboð fyrirtækisins mun 
að öllum líkindum skapa hundruð annarra 
milljóna- og milljarðamæringa sem fengið hafa 
hluti í fyrirtækinu á síðustu árum.
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Það sparast pláss og tími 
               með lausnum frá Rými

– fyrir alla muni

 Ráðgjöf
 Hönnun
 Sérsmíði
 Þjónusta

Afmælis-
tilboð á 
hillum 
-20%

Frábærar lausnir fyrir stofnanir, einstaklinga og fyrirtæki

75 

ÁR
A

15%  
nýársafsláttur  

á hillum

 Geymslu- og lagerhillur
 Skjalaskápar á hjólum
 Starfsmanna- og munaskápar
 Verslunarinnréttingar
 Gínur og fataslár
 Lagerskúffur og bakkar
 Eldtraustir skápar

Brautarholti 26, 105 Reykjavík, sími 511-1100 – rymi@rymi.is – www.rymi.is

VIÐTAL
Þorgils Jónsson
thorgils@frettabladid.is

Danski hagfræðingurinn Jesper 
Rangvid var staddur hér á landi ný-
verið þar sem hann var gestapró-
fessor við viðskiptadeild Háskólans 
í Reykjavík. Rangvid, sem er pró-
fessor við Viðskiptaháskóla Kaup-
mannahafnar, var nýverið skipað-
ur formaður yfir rannsóknarnefnd 
sem mun freista þess að skýra 
hvort, og þá með hvaða hætti, inn-
lendir áhrifaþættir höfðu áhrif á 
yfirstandandi erfiðleika fjámála-
lífsins þar í landi.

Þó að ástandið í Danmörku sé 
langt í frá eins alvarlegt eða víð-
tækt eins og verið hefur hér á Ís-
landi, hafa fjármálastofnanir átt í 
miklum erfiðleikum. Eins og stend-
ur hafa ellefu bankar orðið gjald-
þrota frá hruninu haustið 2008.

Rannsóknarnefndin nýskip-
aða hefur það yfirlýsta hlutverk 
að greina innlenda og erlenda or-
sakaþætti í dönsku fjármálakrepp-
unni, hvort ráðgjöf bankastofnana 
til viðskiptavina sinna hafi haft 
magnandi áhrif á erfiðleikana sem 
lagst hafi á einstaklinga og fyrir-
tæki, og loks leggja til aðgerðir til 
þess að koma í veg fyrir að sagan 
endurtaki sig. Nefndin á að skila 
niðurstöðum sínum áður en árið er 
á enda liðið.

Hvernig er ástandið í dönsku 
efnahagslífi nú, rúmum þremur 
árum eftir að alþjóðafjármála-
kreppan skall á?

„Það fer að miklu leyti eftir því 
hvað miðað er við. Í samanburði við 
Svíþjóð og Noreg, sem við Danir 
berum okkur jafnan saman við, 
erum við sannarlega verr á vegi 
stödd. Við erum enda að kljást við 
atvinnuleysi, lítinn hagvöxt, verð-
fall á húsnæðismarkaði og halla-
rekstur í ríkisfjármálum.

Í samanburði við löndin sunn-
ar í álfunni, til dæmis Spán, Ít-
alíu, Frakkland, Belgíu og Bret-
land, erum við hins vegar í mun 
betri stöðu.

Ástandið er vissulega ekki frá-
bært, en við erum heldur ekki að 
horfa upp á neinar hörmungar í 
fyrirsjáanlegri framtíð.“

Hver eru þá mest aðkallandi 
vandamálin?

„Fyrst og fremst verður að skapa 
vöxt, en það er tvennt sem stend-
ur því fyrir þrifum. Í fyrsta lagi 
eru dönsk heimili afar skuldsett, en 
það er afleiðing húsnæðisbólunn-
ar, sem var alvarlegri hjá okkur en 
til dæmis í Noregi. Fasteignaverð 

hefur fallið á meðan skuldirnar 
hækka og nú er svo komið að með-
alskuldir heimilanna í Danmörku 
eru þær hæstu í öllum heimi, að 
mér skilst, þó að danska ríkið sé 
ekki mjög skuldsett. Skuldir heim-
ilanna verða hins vegar til þess 
að fólk hefur minna á milli hand-
anna og það kemur niður á neyslu 
almennings.

Þar fyrir utan erum við enn að 
kljást við það að atvinnulífið er 
ekki nógu samkeppnisfært miðað 
við önnur lönd, en það hafði að vísu 
þegar gerst fyrir kreppu með stór-
hækkuðum launum á danska vinnu-
markaðnum. Af þeim sökum hugsa 
fyrirtæki sig tvisvar um þegar þau 
velta því fyrir sér hvort eigi að 
hefja starfsemi í Danmörku frek-
ar en í Póllandi eða Þýskalandi, til 
dæmis, þar sem kostnaðurinn er 
þriðjungi lægri.“

Hvernig mun rannsóknarnefndin 
starfa og hvað verður gert við nið-
urstöður hennar?

„Við verðum sex sjálfstæðir 
fulltrúar í nefndinni, fjórir fræði-
menn, fyrrum seðlabankastjóri og 
fyrrum bankastjóri Nordea-bank-
ans. Svo verða fimm fulltrúar frá 
ráðuneytunum, fjármálaeftirlitinu 
og seðlabankanum, auk aðstoðar-
fólks. 

Við munum ekki vera með 
opinberar yfirheyrslur eins og 
sums staðar hefur tíðkast, heldur 
munum við aðallega greina gögn 
sem við öflum okkur. Við munum 
svo komast að ákveðinni niður-
stöðu og leggja til leiðir til úrbóta, 
sem stjórnmálamenn munu svo 
taka afstöðu til.“

Er eitthvað sérstakt sem bend-
ir til þess að innlendir þættir hafi 
haft áhrif á stöðuna?

„Sú staðreynd að á annan tug 
danskra banka hefur orðið gjald-
þrota á síðustu árum á meðan 
enginn banki í Noregi eða Svíþjóð 
hefur orðið gjaldþrota, gefur ýmis-
legt í skyn. Mest liggur þó á því 
að fá úr því skorið hvort eitthvað 
sem gert var innanlands hafi gert 
ástandið verra en ella. Ef svo reyn-
ist munum við í framtíðinni geta 
hagað okkar málum þannig að við 
getum komið í veg fyrir að sagan 
endurtaki sig.“

Stendur til að nota niðurstöður 
rannsóknarinnar sem grundvöll til 
saksóknar ef grunur leikur á að lög-
brot hafi verið framin?

„Ég er ekki viss um það. Í rann-
sókninni sem var gerð á Íslandi 
var ýmsum steinum velt og margt 
kom í ljós. þar á meðal upplýsingar 
sem hægt var að nota sem sönnun-

argögn til að rannsaka glæpamál. Í 
Danmörku hefur hins vegar hvert 
gjaldþrot banka og gjörðir stjórn-
enda þeirra þegar verið rannsak-
að. Okkar niðurstöðum og tillög-
um um úrbætur verður því frekar 
beint til stjórnmálastéttarinnar en 
ákæruvalds eða dómstóla.“

Íslenska rannsóknarnefndin 
hafði mjög víðtækt hlutverk. Verður 
ykkar rannsókn eins umfangsmikil?

„Já, ég held það. Við förum 
kannski ekki svo náið ofan í hvern 
einstakan banka eins og gert var 
á Íslandi, en við viljum skoða um-
hverfi og bakgrunn kreppunnar 
mjög ítarlega og þá spilar allt inni 
í, þar á meðal gerðir stjórnmála-
manna í afreglun markaða og um-
fjöllun fjölmiðla, til dæmis um fast-
eignamarkaðinn.“

Hefur þú kynnt þér íslensku 
skýrsluna og er viðbúið að ykkar 
skýrsla muni hafa eins mikil áhrif?

„Ég hef kynnt mér íslensku 
skýrsluna að því leyti sem ég get og 
þar var margt mjög vel gert, en ég 
býst ekki við því að okkar skýrsla 
verði eins áhrifarík. Það helgast 
einna helst af því hvað nefndin er 
stofnuð seint. Síðasta ríkisstjórn 
vildi ekki þessa rannsókn, þar sem 

Greina orsakir til að læra af þeim
Dönsk stjórnvöld hafa skipað rannsóknarnefnd til að greina orsakir fjármálakreppunnar þar í landi. Alls hafa ellefu bankar orðið gjaldþrota í Dan-
mörku síðustu misserin, en formanni nefndarinnar, hagfræðingnum Jesper Rangvid, þykir það benda til þess að innlendir þættir hafi átt hlut í máli.

Jesper Rangvid hefur vanið komur sínar til Íslands sem gestaprófessor við 
Háskólann í Reykjavík. Hann er meðal fremstu álitsgjafa danskra fjölmiðla í 
efnahagsmálum og þekkir vel til aðstæðna hér landi. Spurður um sína sýn á 
ástandið hér á landi, segir hann að staðan sé mun skárri en hann hafði óttast.

„Þið hafið staðið ykkur umtalsvert betur en ég óttaðist á sínum tíma eftir 
að allir stóru bankarnir ykkar urðu gjaldþrota. Þó að atvinnuleysi sé enn hátt, 
ríkisfjármálin séu erfið og gjaldeyrishöft séu til staðar er útlitið nokkuð jákvætt 
miðað við mörg önnur ríki sem fóru illa út úr kreppunni. Atvinnuleysi er að 
dragast saman og hagvöxtur er kominn í gang. Þið lukuð samstarfi við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn á tilsettum tíma og þó að það sé ekki bara sólskin í kortunum 
eru hér miklir möguleikar, sérstaklega með aukinni samkeppnishæfni atvinnu-
lífsins. Þið njótið nú góðs af því að geta brugðist við í gengismálum, sem er 
kostur sem Grikkjum stendur til dæmis ekki til boða, og þó að þið hafið tekið á 
ykkur þungan skell getið þið nú horft fram á veginn.“

„GETIÐ NÚ HORFT FRAM Á VEGINN.“

RANNSAKAR ORSAKIR KREPPUNNAR Hagfræðiprófessorinn Jesper Rangvid fer fyrir rannsóknarnefnd um orsakir fjármálakreppunnar í 
Danmörku. Hann segir mikilvægt að skera úr um að hvaða leyti megi rekja orsakir kreppunnar til innlendra þátta. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

talið var að flest hefði þegar komið 
fram og meginorsakirnar væri að 
finna utan Danmerkur. Síðan eru 
stjórnarskipti síðasta haust og nýja 
stjórnin ákveður að ráðast í þetta 
verkefni. Á tímanum sem síðan er 
liðinn hefur mjög margt komið í 
ljós og margt áunnist og því er ekki 
við því að búast að okkar niður-
staða muni hafa eins mikil áhrif.“

Hvernig metur þú horfur dansks 
efnahagslífs næstu árin? 

„Eins og ég sagði áður, erum við 
í vandræðum, en ekki sambæri-
legum við lönd eins og Spán, Grikk-

land og Ítalíu. Það verður líklega 
ekki hraður vöxtur í Danmörku 
næstu árin, en við munum ekki 
þurfa að kollvarpa okkar samfélagi 
eins og hefur þurft víða í Evrópu, 
þar sem aðhaldsaðgerðir og niður-
skurður gengur afar nærri fólki. 
Markaðirnir hafa trú á stöðugleika 
í Danmörku sem sést á því að við 
erum að fá lægri vexti á skulda-
bréf en Þýskaland, meira að segja. 
Þess vegna held ég að við getum 
horft fram á nokkuð stöðugan bata 
í dönsku efnahagslífi þó að hann 
verði hægur.“





Netfang auglýsingadeildar 
auglys ing ar@markadurinn.is  
Veffang visir.is

Netfang 
rit stjorn@markadurinn.is
Sími 512 5000 Fax 512 5301

Þórður Snær 
Júlíusson

BANKAHÓLFIÐ

Viðtal við Pétur Einarsson 
forstjóra Straums.

ERLENT MYNDBAND
Umfjöllun um hinn 
umdeilda Mitt Romney.

Kr. 54.900,- Kr. 79.900,-Kr. 69.900,- K

99 vöruflokkar
Allt að 2000 PLU númer
Rafrænn innri strimill 9000 línurr
Stór LCD skjár
SD kortarauf
 – hægt að flytja gögn yfir á PC
Sjálfvirk dagsetning og tími
Hitaprentun
Íslenskur strimill

SHARP SJÓÐVÉL
XE-A113B

SHARP SJÓÐVÉL
XE-A213

vöruflokkar32 
t að 200 PLU númerAllt
álfvirk dagsetning og tímiSjá
taprentunHit
enskur strimillÍsle
frænn innri strimillRa
ög auðveld í forritunMjö

Allt að 99 vöruflokkarflooruufflookkaar
Allt að 1200 PLU númerLUU nnúúmmeLUU nnúúmmeer
Sjálfvirk dagsetning og tímiseettnningg oggseettnningg ogseettnningg o
Hitaprentun
Íslenskur strimilll
Rafrænn innri strimillmillmill
Mjög auðveld í forritunitrituuntuun

SHARP SJÓÐVÉL
XE-A207B

E Ð A L V É L

KYNNUM NÝJU LÍNU AF HEILSURÚMUM

 
Frábær gæði og ótrúlegt verð!

Leggur grunn að góðum degi

betrabak.is

Ekki 
missa af 

þessu

TORINO 
SVEFNSÓFI

189.900
tilboðsverð

Heilsudýnudagar í Betra Baki

Stillanleg heilsurúm

Stillanlegu heilsurúmin sem Betra Bak 

býður uppá eru ein þau vönduðustu 

sem í boði eru. Skoðaðu möguleikana!

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Verðdæmi án gafl s

2 x 90x200
kr. 569.000,- 

M                      Original eða 

- Cloud heilsudýna.

Svefnsófar

NAPOLI 
SVEFNSÓFI

199.900
tilboðsverð

Charlotte&Julien heilsurúm

Verð: Platinum heilsudýna, botn og lappir:

120x200 - kr. 83.900,-
140x200 - kr. 109.900,-
 160x200 - kr. 119.900,-
180x200 - kr. 134.900,-

Gafl  seldur sér.

A

Forsvarsmenn lífeyrissjóða kepp-
ast nú um að túlka niðurstöðu 
nefndar sem gerði úttekt á starfsemi 
sjóðanna fyrir hrun sér í hag eða 
segja hana fulla af rangfærslum. 
Þeir virðast ekki ætla að taka helstu 
niðurstöðu skýrslunnar til sín. Þá að 
þeir voru, allt of oft, plataðir til að 
fjárfesta í vafasömum gerningum.

Þeir juku til dæmis gjaldmiðla-
varnir sínar um rúmlega helming frá 
miðju ári 2007 og fram að banka-
hruni. Þetta gerðist á sama tíma 
og krónan var að veikjast og mikil 
umræða var í gangi í fjölmiðlum um 
að bankarnir væru sjálfir að fella 
krónuna

Ein helsta röksemd lífeyris-
sjóðanna í deilum þeirra um uppgjör 
þessara samninga nú er sú að þeir 
hafi verið plataðir. Að sumir bank-
arnir hafi verið að gera nákvæm-
lega það sem allir voru að tala 
um í aðdraganda hrunsins, að 
fella vísvitandi krónuna til að auka 
hagnað sinn og vildarviðskipta sinna. 
Þessir samningar munu kosta sjóðina 
að minnsta kosti vel á fjórða tug 
milljarða. 

Þá er ljóst að skilmálar óveð-
tryggðra fyrirtækjaskuldabréfa voru 
almennt of veikir, en lífeyrissjóð-
irnir hafa þegar tapað rúmlega 90 
milljörðum króna á slíkum bréfum. Í 
skýrslunni segir að það megi „sjá að 
þeir sem náðu undirtökum í hluta-
félagi, náðu ekki aðeins tangarhaldi 
á sjóðum félagsins, heldur gátu 
þeir einnig gefið út skuldabréf í 
nafni félagsins væri það í góðu áliti. 
Síðan mátti færa sjóðina og lánsféð 
í annað félag (eignarhaldsfélag) 
og skilja skelina eina eftir handa 
kröfuhöfunum til að bítast um“. Með 
öðrum orðum þá var hlutafélögum 
sem voru „í góðu áliti“ gert kleift 
að gefa út skuldabréf, selja lífeyris-
sjóðunum, færa síðan allar eignir frá 
útgefandanum og skilja ekkert eftir 
handa sjóðunum. Engir skilmálar 
voru settir til að koma í veg fyrir 
þetta. Séðir menn plötuðu sjóðina til 
að kaupa verðlausa pappíra. 

Sjóðirnir virðast líka hafa verið 
plataðir til að taka þátt í hlutabréfa-
viðskiptum sem virtust byggð á vafa-
sömum grunni. Í skýrslunni er til að 
mynda rakið hvernig sjóðirnir ákváðu 
að taka þátt í hlutabréfaútboði FL 
Group í desember 2007 þrátt fyrir 
að virði bréfa í félaginu hefði fallið 
mikið í aðdraganda þess. Tveimur 
mánuðum eftir hlutabréfaútboðið var 
tilkynnt um að tap FL Group á árinu 
2007 hefði numið 67,3 milljörðum 
króna. Það getur varla verið að 
stjórnendur lífeyrissjóðanna hafi haft 
vitneskju um raunverulega stöðu FL 
Group á þessum tíma. Þeir hljóta að 
hafa verið plataðir. 

Það skiptir ekki öllu máli hver 
krónutala taps sjóðanna var. Það 
skiptir ekki máli frá hvaða degi það 
er reiknað eða miðað við hvaða 
gengisvísitölu. Það sem skiptir máli 
er að forsvarsmenn lífeyrissjóðanna 
kynntu sér fjárfestingarnar oft á 
tíðum ekki nægilega vel. Þeir stóðu 
ekki nægilegan vörð um peningana 
okkar. Það var of auðvelt að plata þá. 

Lífeyrissjóðirnir 
plataðir
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Auglýsing um nýtt 
deiliskipulag í Reykjavík

Í samræmi við 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í 
Reykjavík.

Vesturvallareitur 1.134.5
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Vesturvallareit, reit 
1.134.5, sem markast af Vesturvallagötu, Sólvallagötu, 
Framnesvegi og Holtsgötu. Lagt er til að steinbærinn 
Ráðagerði á baklóð Sólvallagötu 68 verði friðaður og  
húsið að Sólvallagötu 66-68 njóti verndar sem 20. 
aldar bygging. Gert er ráð fyrir verndun götumyndar 
við Framnesveg og Holtsgötu. Lagt er til að heimilt 
verði að byggja við núverandi hús að Vesturvallagötu 
2 og 4 og Holtsgötu 25. Auk þess er gert ráð fyrir 
óverulegum breytingum, s.s. svölum, skyggnum, litlum 
viðbyggingum og geymslum, þar sem það fellur vel að 
húsum og umhverfi. Enn fremur er gert ráð fyrir að skipta 
lóðinni Sólvallagötu 68 í tvær lóðir; Sólvallagötu 68 og 
Framnesveg 31B.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 
16:15, frá 8. febrúar 2012 til og með 21. mars 2012.  
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins, www.
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum 
og athugasemdum við tillöguna skal skila 
skriflega eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, 
til skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 21. 
mars 2012. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti. Þeir 
sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 8. febrúar 2012
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Tillaga að deiliskipulagi fyrir þéttbýlið á 
Hallormsstað, Fljótsdalshéraði.

Tillagan var auglýst 18.01.2012, en þar sem ekki var 
gerð grein fyrir deiliskipulögum, sem í gildi eru, þá er 
tillagan auglýst að nýju og athugasemdafrestur fram-
lengdur til 21. mars 2012..

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með tillögu 
að deiliskipulagi dags. 29.11.2011 og greinargerð dags. 
30.11.2011 fyrir þéttbýlið á Hallormsstað, Fljótsdals-
héraði, skv. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010, sem 
samþykkt var í bæjarráði Fljótsdalshéraðs í umboði 
bæjarstjórnar þann 11.01.2012.
Skipulagssvæðið afmarkast af Lagarfljóti að vestan frá 
Atlavíkurkletti ytri að Þurshöfðavík.  Þaðan með brún-
um Hólabarða fyrir ofan Hússtjórnar skólatúnin og um 
brúnir Neðri Kistukletta að Sölvakletti og þaðan beina 
línu í Atlavíkurklett ytri.  Skipulagssvæðið er um 104 ha. 
að stærð.  Deiliskipulagstillagan felur í sér skipulag fyrir 
þéttbýlið Hallormsstað.

Við gildistöku deiliskipulagsins þá falla úr gildi tvö deiliskipu-
lög, sem eru: Deiliskipulag fyrir Fjósakamb og Réttarkamb 
samþ. 07.03.2001 ásamt greinargerð og deiliskipulag fyrir 
tjaldsvæði í Þurshöfðavík samþ. 29.06.2005

 Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni 
Lyngási 12 frá 18. janúar til 21. mars 2012.  Þeir sem 
eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna til og með miðvikudagsins 
21. mars 2012.  Skila skal skriflegum athugasemdum 
til skipulags- og mannvirkjanefndar á bæjarskrifstofu 
Fljótsdalshéraðs.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við 
tillöguna teljast henni samþykkir.

Fljótsdalshéraði 08.02.2012

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Vélavörður
Vísir hf óskar eftir Vélaverði á Sighvat GK-57. Sighvatur er línu-
veiðiskip með beitningarvél. Nánari upplýsingar eru gefnar hjá 
skipstjóra í síma 856-5761.

TIL SÖLU EÐA LEIGU
Iðnaðarhúsnæði sem er innréttað fyrir matvælaiðnað, kælar og tæki fylgja með.

Eignin er skráð 739.2 fm auk millilofts gott aðgengi og útisvæði framan og bakatil við hús.
Laust og til leigu ca.650 fm sem skiptast í 500.8 fm á aðalhæð og 150 fm á jarðhæð.

Söluverð kr: 93.- millj 
 

Uppl. Sveinn Eyland lögg. fasteignasali s: 6900.820  
eða Þórarinn Thorarensen sölustjóri s: 7700 309

ATVINNUHÚSNÆÐI 
KÁRSNESBRAUT - KÓPAVOGI

S Í M I  5 1 2  4 9 0 0   –  B O L H O LT I  4  –  L A N D M A R K . I S

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

íSími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

SMIÐJUVEGUR 2, KÓPAVOGI
TIL LEIGU 250 til 2000 FM VERSLULNAR- OG LAGERHÚSNÆÐI LAUST STRAX

Til leigu er gott verslunar- og lagerhúsnæði í norðurenda í hússins. Verslunarhúsnæðið er með stórum gluggafronti að götuhlið.  
Lagerhúsnæðið er í bakrými og er með góðir lofthæð og innkeyrsludyrum. Húsnæðið leigist í einu lagi eða hlutum eftir nánara
samkomulagi. Hentu  skipting eininga eru t.d.  250 fm., 440 fm., og  570 fm. verslunar og lagerhúsnæði  og 530 lagerhúsnæði.
Að Smiðjuvegi 2 er m.a. til húsa  Lyfja og Bónus. Húsnæðið hentar sérstakleg vel fyrir fyrirtæki sem þurfa samliggjandi verslunar- 
og lagerhúsnæði. Húsið hefur gott auglýsingagildi og staðsetning er miðsvæðis. Góð bílastæði. Sjá nánar teikningar á heimasíðu 
Asbyrgi.is Allar frekari upplýsingar veitir Ingileifur Einarsson lögg. fasteignasali s. 8941448.

er gott verslunar og lagerhúsnæði í norðurenda í hússins Verslunarhúsnæðið er með stórum gluggafronti að götuh

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali
Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Skógarhlíð 12 – Reykjavík.

Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík, þar 
sem Pricewaterhouse er til húsa.  Húsið er allt mjög glæsilegt að innan 
og utan.  Um er að ræða 3. hæðina sem hægt er að skipta niður í ca. 90 
til 300 fm. einingar. Einnig er jarðhæðin, ca. 550 fm.,  til leigu sem hægt 

er að skipta niður. Upplýsingar gefur Gunnar í síma 693-7310.

TilkynningarFasteignirAtvinna

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI Á 
HVERJUM MORGNI!

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457
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Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar og afi,

Stefán Bjarnason 
flugvélstjóri, 

lést í faðmi fjölskyldunnar á Landspítalanum við 
Hringbraut sunnudaginn 22. janúar. Útförin fer fram 
frá Víðistaðakirkju föstudaginn 10. febrúar kl. 13.00.  

Eygló Gunnarsdóttir
Ómar Stefánsson
Sara Stefánsdóttir
Rakel Stefánsdóttir
Stefán Þór Stefánsson
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir okkar og afi,

Einar Gísli Gunnarsson
Logafold 29, Reykjavík,

fórst með Hallgrími SI-77 miðvikudaginn 25. janúar sl. 
Minningarathöfn verður í Grafarvogskirkju föstudaginn 
10. febrúar kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á að láta Slysavarnaskóla sjómanna njóta þess.

                        Ásrún Sólveig Leifsdóttir
Gyða Hrönn Einarsdóttir     Áslaug Rán Einarsdóttir
Sóley Unnur Einarsdóttir     Dýrleif Bára Einarsdóttir
                        Guðbjörg Rún Torfadóttir

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

Margrét Sighvatsdóttir
Víðigerði 8, Grindavík,

lést í faðmi fjölskyldunnar á Hjúkrunarheimilinu 
Víðihlíð í Grindavík föstudaginn 3. febrúar.
Útförin verður gerð frá Grindavíkurkirkju   
föstudaginn 10. febrúar kl. 14.00.
 
Páll Hreinn Pálsson
Margrét Pálsdóttir    Ársæll Másson
Páll Jóhann Pálsson  Guðmunda Kristjánsdóttir
Pétur Hafsteinn Pálsson  Ágústa Óskarsdóttir
Kristín Elísabet Pálsdóttir  Ágúst Þór Ingólfsson
Svanhvít Daðey Pálsdóttir  Albert Sigurjónsson
Sólný Ingibjörg Pálsdóttir  Sveinn Ari Guðjónsson
ömmubörn og langömmubörn.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Guðmundsdóttir
frá Fífuhvammi,   
Digranesheiði 14, Kópavogi,

lést í Sunnuhlíð laugardaginn 4. febrúar.  
Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju föstudaginn 
10. febrúar kl. 13.00.

Sigurjón Antonsson
Hrafn Antonsson Iða Brá Þórhallsdóttir
Hilmar Antonsson Þóra S. Guðmundsdóttir
Rúnar Antonsson Birna H. Ragnarsdóttir
Guðmundur Antonsson Auður Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
systir og amma,

Lára Margrét 
Ragnarsdóttir
fyrrverandi alþingismaður,

lést á heimili sínu sunnudaginn 29. janúar.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni    
föstudaginn 10. febrúar kl. 13.00.

Anna Kristín Ólafsdóttir  Hjörleifur B. Kvaran
Ingvi Steinar Ólafsson  Sigrún Guðný Markúsdóttir
Atli Ragnar Ólafsson 
Kristján Tómas Ragnarsson Hrafnhildur Ágústsdóttir
Árni Tómas Ragnarsson
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir Valgeir Guðjónsson
Hallgrímur Tómas Ragnarsson Anna Haraldsdóttir
Lísa Margrét, Eysteinn, Bjarki, Anika Embla, Salvör Íva, 
Auður Ísold og Katrín Rán.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna fráfalls 
eiginkonu, móður, tengdamóður og 
ömmu,

Maríu Schjetne
Rjúpnasölum 10, Kópavogi.

Þorgeir Axel Örlygsson
Gerður Rós Axelsdóttir Gunnar Már Gunnarsson
Örlygur Axelsson Regína Lilja Magnúsdóttir
 María Rós Gunnarsdóttir
 Gunnar Axel Gunnarsson

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Ingvar Magnússon
Nýbýlavegi 60, 

lést á Droplaugarstöðum laugardaginn 4. febrúar.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Jenný Bjarnadóttir
Bjarni Ingvarsson
Fríða Björk Ingvarsdóttir  Hans Jóhannsson
Ingvar Örn Ingvarsson    Hildur Fjóla Svansdóttir
Baldur Bjarnason, Brynhildur Jenný Bjarnadóttir, Elín 
Hansdóttir, Úlfur Hansson, Björk Ingvarsdóttir og Ingvar 
Andri Ingvarsson.

Elsku hjartans maðurinn minn,  
pabbi okkar, tengdapabbi og afi,

Sæmundur Þ. Sigurðsson
bakarameistari,  
Heiðarbæ 1, Reykjavík,

sem lést þann 27. janúar sl. á Landspítalanum við 
Hringbraut verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík, fimmtudaginn 9. febrúar kl. 13.00.

Snæfríður R. Jensdóttir
Stella Sæmundsdóttir Sveinn S. Kjartansson 
Marsibil J. Sæmundardóttir Sigvaldi Þór Loftsson 
Sigurður Jens Sæmundsson Hildur Arna Hjartardóttir 
og barnabörn.

Stoðtækjafyrirtækið Össur hefur gert samning við 
sportvörurisann Nike um hönnun og framleiðslu hlaupa-
sóla fyrir gervifætur fatlaðra íþróttamanna. Verkefnið 
er unnið í samstarfi við íþróttakonuna Sarah Reinert-
sen, sem er heimsmeistari í þríþraut aflimaðra. 

Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar, segir í frétta-
tilkynningu að með „Sörusólanum“, sem kemst næst 
nafni verkefnisins The Sarah sole, hafi verið tekið 
stórt skref til að aðstoða fatlaða íþróttamenn við að ná 
markmiðum sínum. Með samstarfi Össurar og Nike 
hafi komið saman fyrirtæki sem hafi yfir að ráða ein-
stakri sérkunnáttu til að framleiða vöru sem ekki á sér 
hliðstæðu.

Tobie Hatfield, þróunarstjóri hjá Nike, segir í sömu 
tilkynningu að verkefnið hafi sérstöðu hjá Nike. 

Sarah Reinertsen hefur um árabil starfað með Össuri 
og heimsótt Ísland oftar en einu sinni þess vegna. Hún 
hefur náð frábærum árangri í íþróttum og hefur tekið 
þátt í Ólympíumótum fatlaðra. Hún vakti heimsathygli 
þegar hún komst áfram í Ironman keppninni í Banda-
ríkjunum fyrir nokkrum árum. Í keppninni þarf að 
hlaupa, hjóla og synda í sjó – og er hún fyrsta aflimaða 
konan sem náði þessum árangri.   - shá

Stoðtækjafyrirtækið Össur semur við sportvöruframleiðanda í samstarfi við heimsmeistara:

Össur framleiðir sóla fyrir Nike

Á FÆTI FRÁ ÖSSURI Sarah lauk Ironman á Hawaii árið 2005 á fimm-
tán klukkustundum, þá á gervifæti frá Össuri. Hún hljóp maraþon, 
hjólaði 180 kílómetra og synti sjö kílómetra í sjó. 

Hver er maðurinn? er 
meðal atriða í dagskrá 
Ljósmyndasafns Reykja-
víkur á Safnanótt næsta 
föstudagskvöld. Þar biðl-
ar safnið til gesta og biður 
þá að hjálpa sér að þekkja 
fólk á ljósmyndum sem til 
sýnis eru. 

Annar liður á dagskrá 
safnsins nefnist Myrkur-
hús. Þar verður gestum 
gefin innsýn í upphaf ljós-
myndunar í orðsins fyllstu 
merkingu. 

Tilkynnt verður um 
vinningshafa  í ljósmynda-
samkeppni Ljósmyndadaga 
klukkan 20 og klukkan 21 
mun Sigrún Sigurðardóttir 
menningarfræðingur leiða 
gesti um sýninguna Berg-
mál, eftir Charlottu Hauks-
dóttur og Sonju Thomsen. 
Dagbókarbrot Christians Schierbeck 1901-1902 eru til 
sýnis í safninu og í Skotinu er sýning Sigurðar Gunnars-
sonar: Strætóskýli. 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur er á 6. hæð í Tryggva-
götu 15 og það verður opið á safnanótt frá klukkan 19 til 
miðnættis á safnanótt.

Í mögnuðu myrkri

HVER ER MAÐURINN? Þeir sem 
komnir eru til vits og ára muna 
eftir Björgvini Halldórssyni með 
brotna tönn.

Grænlenski trommusöngvarinn Silbat Kuitse og danska tón-
listar- og myndlistarkonan Karen Thastum flytja verkið 
Nipi&Qaamasoq Saga/Sagan mín í Norræna húsinu í Vatns-
mýrinni klukkan 20 í kvöld, miðvikudag. Saman kalla 
flytjendurnir sig Tura Ya Mora. Verkið byggir á blöndu af 
hefðbundnum trommudansi, norrænum hljómum og eigin 
tónsmíðum flytjendanna.

Verkefnið hefur hlotið styrk frá Norrænu menningargátt-
inni og NAPA, norrænu menningarstofnuninni á Grænlandi.

Aðgangur að tónleikunum kostar 1000 krónur íslenskar og 
miðasala er við innganginn. 

Þess má geta að Tura Ya Mora verður líka með tónleika í 
Norræna húsinu á safnanótt nú á föstudaginn. - gun

Saga/Sagan mín
TURA YA MORA Karen Thastum og Silbat Kuitse fara á kostum.

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



Símanúmer í miðasölu: 563 4000 (Opið alla daga milli 14:00 og 18:00 og lengur á sýningarkvöldum)
Miðasala á gamlabio.is og á midi.is

Leikhúspakki á flugfelag.is!

Föstud. 10. feb. 20:00
Laugard. 11. feb. 20:00

Föstud. 24. feb. 20:00
Laugard. 25. feb. 20:00

Ö
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BAKÞANKAR 
Kolbeins 

Óttarssonar 
Proppé

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

krossgátakrossgáta
LÁRÉTT
2. bein, 6. frá, 8. kættist, 9. fæðu, 11. 
gangflötur, 12. flökt, 14. krapi, 16. í 
röð, 17. titill, 18. endir, 20. forfaðir, 
21. vitskertur.

LÓÐRÉTT
1. afkvæmi húsdýrs, 3. eftir hádegi, 4. 
garðplöntutegund, 5. gaul, 7. hjáguð, 
10. mál, 13. kóf, 15. urin, 16. skordýr, 
19. kvað.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. legg, 6. af, 8. hló, 9. mat, 
11. il, 12. blakt, 14. slabb, 16. fg, 17. 
frú, 18. lok, 20. ái, 21. óður. 

LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. eh, 4. glitbrá, 
5. gól, 7. falsgoð, 10. tal, 13. kaf, 15. 
búin, 16. fló, 19. ku. 

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þú ættir kannski að 
fara að segja þetta 

gott.

Jú, 
vissulega 
fór ég yfir 
götuna. 

En ég mun 
aldrei 

muna hvers 
vegna!

Friður 

á jörðu

Á elliheimili 
kjúklinganna

kynnir:

Skrýtin nef 
úr ensku 
firma-

deildinni í 
Yorkshire

Í næstu viku:

Vinstri 
bakverðir úr 
Eyjafirðinum 

með þrjú 
eistu!

Almáttugur!

Pantaðu í síma 

565 6000
eða á www.somi.is

Frí heimsending*

TORTILLA
VEISLUBAKKI

EÐALBAKKI

LÚXUSBAKKI

DESERTBAKKI

GAMLI GÓÐI

TORTILLA OSTABAKKI

30 bitar

30 bitar

20 bitar

20 bitar

20 bitar

50 bitar

Fyrir 10 manns

ÁVAXTABAKKI

Fyrir 10 manns
ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

FERSKT & ÞÆGILEGT

FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐ SJÓNVARP

TAKTU VÍSI Á 
HVERJUM MORGNI!

Hver veit hvaða köflum í viðræðum 
við Evrópusambandið er lokið? Og 

hverjir eftir? Hver getur svarað því hvað 
aðild að sambandinu þýðir fyrir Ísland? 
Förum við á hausinn? Á spenann? Fyllist 
allt af Evrópubúum hér á landi? Stór-
eykst útflutningur okkar til Evrópu? 
Eykst atvinnuleysið og hrynur efnahag-
urinn? Fjölgar störfum og styrkjast inn-
viðirnir? Missum við réttindi? Aukast 

réttindin? Hver í ósköpunum veit 
þetta?

EKKI ég, það er á hreinu. Og það 
sem verra er, sá litli áhugi sem 
ég hafði á málinu minnkar dag 

frá degi. Því fleiri sem tjá sig um 
aðild Íslands, því minni verður 
áhuginn. Sem er slæmt. Ef fram 
heldur sem horfir mun ég þurfa 
að greiða atkvæði um þá aðild ein-

hvern tímann á næstu árum. Ég og 
þið öll. Og á hverju í ósköpunum 

eigum við að byggja þá ákvörðun?

ANDSTÆÐINGAR aðildarinnar 
hrópa hátt um föðurlandssvik 
og landráð, sjá Evrópusam-
særi í hverju horni, ekkert fé 
má koma til landsins frá Evr-
ópusambandinu og fuglar eru 
friðaðir til að aðlaga þjóðina 
að verunni í ESB. Stuðnings-

menn sjá aðild sem svar við öllu því sem 
aflaga fer. Þarf að bæta réttindi launa-
fólks? Jú, göngum í ESB! Er íslenska 
krónan veik? ESB er svarið! Verðtrygg-
ingin vandamál! Bittenú, hún hverfur 
með aðild að ESB og upptöku evrunnar! 
Þvílík endemis umræða. Og það sorg-
lega er að hún á bara eftir að verða verri. 
Þegar viðræður um sjó og land hefjast 
munu brigslin aukast og ávirðingarnar 
verða svívirðilegri.

LÝÐRÆÐI er til margra hluta nytsamt, 
en það byggir á þeirri hugmynd að kjós-
endur taki upplýsta ákvörðun. Von-
andi verður sú raunin í þjóðaratkvæða-
greiðslunni fyrirhuguðu, en ansi hreint 
margt bendir til þess að menn séu búnir 
að skipa sér í lið. Og hvaða eiga menn 
eins og ég sem ekkert vita í sinn haus um 
málið og hafa ekki enn mótað sér skoðun 
að gera? Jú, upplýsast. Það er hins vegar 
hægara sagt en gert. 99 prósent af því 
sem ritað er um Evrópusambandið eru 
á pari við umræðu um skeggflösu hvað 
skemmtanagildi varðar. Heittrúað fólk í 
trúboði er einfaldlega leiðinlegt.

ÞÁ er bara að kúra sig með konunni í 
sófanum, borða popp og horfa á heila-
laust sjónvarpsefni. Verst að ákvörðunin 
um ESB hefur víst áhrif á framtíð þessa 
lands. 

Leiðindi á leiðindi ofan



Til hamingju með grænt
gagnaver!

Við óskum Verne Global til hamingju með opnun á 500 m2 gagnaveri á Ásbrú 
í Reykjanesbæ. Gagnaverið er fyrsti áfangi uppbyggingar á alþjóðlegri miðstöð 
gagnavera á Ásbrú sem verður knúin af endurnýjanlegum orkugjöfum. Gagna-
verið er þar að auki sér hannað til þess að nýta vind kæl ingu á svæð inu sem 
sparar gríðar legt magn af orku. Gagnaverið er umhverfisvænn hátækniiðnaður. 
Framtíðin er græn.

Verne Global er eitt fjölmargra fyrirtækja 
sem kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, 
fræða og atvinnulífs, sem sína bækistöð. 

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp og fjöldi 
áhuga verðra sprotafyrirtækja. Mikil upp bygging er á svæðinu 
og má þar nú meðal annars finna 
leikskóla, grunn skóla og veitinga stað.

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?P
IP

A
R

\T
B

W
A

-S
ÍA

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

www.verneglobal.is
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menning@frettabladid.is

Leikhús ★★★★ ★

Saga þjóðar eftir Eirík G. Stephensen og Hjörleif Hjartarson
Sýnt á Litla sviði Borgarleikhússins

Leikstjóri: Benedikt Erlingsson, leikmynd Dýri Bjarnar Hreiðars-
son, Benedikt Erlingsson, búningar Íris Ólöf Sigurjónsdóttir, tónlist: 
Hundur í óskilum, lýsing Gunnar Sigurbjörnsson.

Greindarlegt grín
Í Borgarleikhúsinu er um þessar mundir verið að sýna sjóntónleik þar sem 
tvíeykið Hundur í óskilum rifjar upp Íslandssöguna og þeytist gegnum 
sköpunarsögu alheims auk þess að yrkja ný hetjukvæði um Jón karlinn 
Sigurðsson. Benedikt Erlingsson leikstýrir þeim félögum og er jafnframt 
dramatúrgur sýningarinnar, handbragð hans merkjanlegt í hraða frásagnar 
og fádæma sniðugum lausnum.

Þeir Naddoður, Garðar Svavarsson og fleiri góðir menn fá sitt pláss og 
tengsl við atburði dagsins er víða smellt inn í eins og því að Hrafna-Flóki, 
hinn raunverulegi fyrsti Íslendingur, varð gjaldþrota eftir aðeins einn vetur í 
landinu.  

Bergþórshvoll brennur undir sniðugu lagi um Njálu og til að undirstrika 
orð sín og æði grípa leikararnir tveir til hvaða hljóðfæra sem er og ýmis 
þeirra með öllu ókunn fyrr. Á sviðinu er hljóðfæratré sem gott er að ná sér í 
instrument á. Þegar komið er að því að fjalla um Gunnar á Hlíðarenda og öll 
hans hjú og tengsl, munar Hjörleif Hjartarson ekkert um að fara með Gunn-
arshólma allan og Eiríkur kom nokkrum sinnum inn með flottum undirleik 
hins mikla bassa. 

Nálægari framapotarar en þeir sem vígbjuggust hér á víkingatímum 
fengu einnig sitt pláss og má segja að sýningin hafi verið ein gegndarlaus 
þindaræfing, slík voru hlátrarsköllin. Það er óvenjulegt að upplifa svona 
greindarlegt grín, sem þar að auki lyfti fram hlut kvenna og féll aldrei í þann 
algenga pytt að ná sér í hlátursgusur út á kvenfyrirlitningu. Þessa sýningu 
ætti að gera að skyldusýningu og bjóða svo upp á langar umræður á eftir. 

Elísabet Brekkan

Niðurstaða: Íslandssagan í fylgd Hunds í óskilum er sprellfjörug sýning sem 
hentar öllum aldursflokkum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Tinna, heildverslun í 30 ár
www.tinna.is | 565 4610

NÝTT

Komið í verslanir
Glæsilegt prjónablað Ýr 48 er komið í verslanir

Skáldsagan Táknmál 
blómanna eftir bandaríska 
rithöfundinn Vanessu Dif-
fenbaugh hefur selst til 
yfir 40 landa víðs vegar um 
heiminn. Sagan þykir gefa 
raunsæja innsýn í oft og 
tíðum kaldranalegan veru-
leika fósturbarna í Banda-
ríkjunum. 

Skáldsagan Táknmál blómanna, 
eftir bandaríska rithöfundinn 
Vanessu Diffenbaugh, segir 
örlagasögu Victoriu, sem elst 
upp á flækingi milli fósturheim-
ila og stofnana. Þegar hún verð-
ur átján ára og þar með komin út 
úr kerfinu þarf hún að takast á 
við lífið, ein og án aðstoðar. Hún 
er illa búin undir það verkefni 
og rekur sig á ýmsar hindranir 
á leið sinni að því að verða heil. 
Sagan af Victoriu hefur verið 
gefin út í meira en 40 löndum 
frá því hún kom fyrst út í Þýska-
landi í byrjun árs 2011. Það þykir 
ótrúlegur árangur, enda er bókin 
fyrsta skáldsaga höfundar.

Þegar blaðamaður Fréttablaðs-
ins sló á þráðinn til Diffenbaugh í 
gærdag sat hún fyrir utan bóka-
safnið í Cambridge í Massa-
chusetts og drakk morgunkaffið 

sitt. Á bókasafninu eyðir hún 
dögunum við skriftir, en önnur 
skáldsaga hennar er í smíðum. 
Hún er ekki lengi að samsinna 
því að síðustu mánuðir hafi verið 
ævintýralegur tími fyrir hana. 
„Þegar ég byrjaði að vinna að 
þessari bók bjó ég í Sakramentó 
í Kaliforníu. Ég var 
heimavinnandi móðir, 
var með tvö fósturbörn 
og tvö lítil börn, og vann 
í skáldsögunni minni. 
Í dag eru fósturbörnin 
mín tvö farin í háskóla, 
yngri börnin mín tvö í 
leikskóla, og ég fæst við 
að ferðast um heiminn 
og skrifa. Það er óhætt 
að segja að líf mitt hafi 
breyst og þetta hefur 
verið mikið ævintýri.“ 

Táknmál blómanna 
var á metsölulista New 
York Times svo vikum 
skipti og var endurprent-
uð sjö sinnum í Banda-
ríkjunum. Þar vestanhafs er hún 
ekki enn komin út í kiljuformi og 
því má búast við að vegur henn-
ar muni aukast enn í apríl, þegar 
kiljan kemur í verslanir. Bókin 
hefur komið út í mörgum Evrópu-
löndum og eins og er situr hún í 
17. sæti á lista bresku útgáfu 
netverslunarinnar Amazon, yfir 
bestu titla ársins 2011.

Sagan þykir sýna á óvenjulega 
raunsæjan hátt kaldranaleg-
an veruleika fósturbarna. Vafa-
laust hefur það hjálpað til við að 
gefa sögunni líf að Diffenbaugh 
og eiginmaður hennar hafa sjálf 
tekið að sér fósturbörn og þekkja 
því aðstæður þeirra vel. Fleira úr 

bókinni tekur Victoria 
úr eigin lífi, en rétt 
eins og söguhetjan Vic-
toria, er hún hugfang-
in af blómum. „Fyrir 
mörgum árum var ég í 
bókabúð og fann gamla 
myndskreytta orðabók 
blóma. Ég féll kylliflöt 
fyrir henni,“ segir hún. 
Hún gaf því söguhetj-
unni sinni, Victoriu, 
þann hæfileika að geta 
tjáð tilfinningar sínar 
og annarra með blóm-
um.  

Móttökur bókar-
innar komu Vanessu í 
opna skjöldu. „Ég var 

alltaf mjög bjartsýn á velgengni 
bókarinnar þó að þetta væri mín 
fyrsta skáldsaga. Ég er jákvæð 
að eðlis fari, mjög ákveðin og vön 
að leggja hart að mér. Svo það 
kom mér ekki á óvart að bókin 
skyldi seljast. En að hún myndi 
seljast í þessu magni sá ég aldrei 
fyrir mér.“

holmfridur@frettabladid.is

Bandarísk fósturmóðir 
verður metsöluhöfundur

VANESSA DIFFENBAUGH Fyrsta skáldsaga hennar, Táknmál blómanna, hefur selst til um 40 landa víðs vegar um heim. 
MYND/ÚR EINKASAFNI

Miðvikudagur 08. febrúar 2012 

➜ Bókmenntir
20.00 Fjallað verður um bókina Konan 
við 1000° eftir Hallgrím Helgason 
í Bókabúð Máls og menningar við 
Laugaveg í fyrsta hluta stefnumóta 
höfunda og gestgjafa sem starfs-
fólk verslunarinnar bjóða upp á í vor. 
Útvarpsmaðurinn Freyr Eyjólfsson tekur 
á móti Hallgrími og spjallar við hann 
um bókina, umfjöllunarefni hennar og 
mörk skáldskapar og veruleika sem fólki 
hefur verið tíðrætt um eftir að bókin 
kom út. 

➜ Fyrirlestrar
12.15 Ásdís Egilsdóttir flytur erindi 
um handrit handa konum í Þjóðmenn-

ingarhúsinu. Fyrirlesturinn er hluti af 
erindaröð Árnastofnunar; Góssið hans 
Árna um valin handrit úr safni Árna 
Magnússonar. Aðgangur er ókeypis.

➜ Samkoma
20.00 Stefnumótakaffi verður haldið 
í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. 
Tómas R. Einarsson kontrabassaleikari 
spjallar um kúbanska tónlistarhefð og 
ferðir sínar til Havana. Allir eru vel-
komnir og aðgangur er ókeypis.

➜ Dans
14.00 Síðdegisdans verður hjá Félagi 
eldri borgara, Stangarhyl 4. Stjórnendur 
eru Matthildur og Jón Freyr.
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

TVÆR BÆKUR um Einar Áskel og félaga hans verið endurprentaðar. Annars vegar er það bókin Hvað varð um 
Einar ærslabelg? Í þeirri bók er Einar Áskell aldrei þessu vant bæði alvörugefinn og þögull. Hins vegar er það bókin 
Einar Áskell og Milla, þar sem besta vinkona Einars Áskels kemur við sögu. Strákunum í skólanum finnst asnalegt að 
Einar Áskell skuli leika sér við stelpu. Þetta vekur upp ýmsar spurningar og heilabrot hjá Einari Áskeli.

Það er óhætt 
að segja að 
líf mitt hafi 
breyst og 
þetta hefur 
verið mikið 
ævintýri.

VANESSA 
DIFFENBAUGH 
RITHÖFUNDUR



www.kexsmidjan.is

Uppskrift að góðum degi: 
Taktu Íslandskex upp úr pakkanum, smyrðu með íslensku smjöri 
og leggðu ofan á ljúffengan íslenskan ost, ekki skemmir að setja 
dreitil af sultu á toppinn.  Einnig er íslenskt grænmeti góður 
kostur, sem gerir það ögn ferskara í skammdeginu. 
Íslandskex er bragðgott kex sem hentar í öll mál fyrir þig.

Goðafoss er meðal stærstu 
fossa á Íslandi og þykir 
jafnframt einn sá fallegasti.  
Hann er formfagur og 
einkar myndrænn, 12 metra 
hár og og skartar sínu 
fegursta allan ársins hring.  
Klettar á skeifulaga 
fossbrúninni greina 
Goðafoss í tvo meginfossa 
sem steypast fram af 
hraunhellunni skáhalt á 
móti hvor öðrum. Auk 
þeirra eru nokkrir smærri 
fossar eftir vatnsmagni 
fljótsins. Einn þeirra þrengir 
sér á milli meginfossanna 
tveggja og gefur fossinum 
sinn sterka svip.

Íslensk 
náttúruperla
í alfaraleið á Norðurlandi

kk ð ð l k
eegi:
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Nýbýlavegi 32    www.supersub.is

Rokksveitin Sólstafir heldur 
útgáfutónleika í Gamla bíói á á 
morgun þar sem platan Svartir 
sandar verður leikin í heild sinni 
með aðstoð reynslubolta úr rokk-
senunni.

„Við ætlum að leika þessa plötu 
í þetta fyrsta og eina skipti,“ segir 
söngvarinn Aðalbjörn Tryggva-
son. „Við höfum bara leikið þrjú 
lög af plötunni á tónleikum áður 
og eitthvað af þessum lögum verða 
ekki leikin aftur.“

Aðspurður segist hann mjög 
ánægður með viðbrögðin sem 
Svartir sandar hefur fengið. „Plat-
an hefur gengið mjög vel hérlend-
is, í Þýskalandi, Finnlandi og Eng-
landi,“ segir Aðalbjörn. 

Grein um hljómsveitina var birt 
í þýska dagblaðinu Der Spiegel og 
platan náði inn á vinsældalista í 
Finnlandi. Þangað fer hljómsveit-
in einmitt í viku tónleikaferð í vor. 
Tónleikaferð sveitarinnar um Evr-
ópu hefst annars um miðjan mars 
og stendur hún yfir í tvo mánuði. 
Í sumar verður svo spilað á hinum 
ýmsu tónlistarhátíðum í Evrópu.

Hópur fólks mun aðstoða Sól-
stafi á tónleikunum á morgun, 
þar á meðal Steinar Sigurðar-
son, Heiða í Hellvar, Hallgrímur 
Jón Hallgrímsson og Halldór Á 
Björnsson sem aðstoðuðu sveit-

ina við upptökur á plötunni. Hall-
ur Ingólfsson og Birgir Jónsson úr 
XIII spila einnig ásamt Jóni Birni 
Ríkharðssyni úr Brain Police og 
bakraddasöngvurunum Agnari 
Eldberg og Kristófer Jenssyni. 
Gunnar Ben úr Skálmöld stjórnar 
kór sem syngur einnig á tónleik-
unum.  - fb 

Sólstafir spila Svarta 
sanda í heild sinni

LOFAR STEMNINGU Aðalbjörg Tryggva-
son úr Sólstöfum lofar mikilli stemningu 
í Gamla bíói á fimmtudag.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónlist ★★★★  ★

Töf
Náttfari

Vel heppnuð endurkoma
Hljómsveitin Náttfari var 
stofnuð árið 2000 og vakti 
þá athygli fyrir tónleika-
hald. Meðlimir hennar 
sneru sér svo að öðrum 
verkefnum, en hljóm-
sveitin er skipuð þeim Nóa 
Steini Einarssyni og Andra 
Ásgrímssyni sem báðir eru 
meðlimir í Leaves, Haraldi 
Þorsteinssyni, bassaleikara 
Feldberg, og Ólafi Josephs-
syni sem hefur starfað 
undir listamannsnafninu 
Stafrænn Hákon undanfarin 
ár. Náttfari var endurvakinn 
árið 2010 og spilaði þá á 
Iceland Airwaves við mikla 
hrifningu. Í fyrra tók sveitin 
svo upp plötuna Töf og gaf út síðla árs.

Tónlist Náttfara flokkast undir síðrokk. Þegar hljómsveitin var stofnuð 
var það ennþá frekar heit tónlistarstefna, en í dag er síðrokkið eitt af 
þeim fjölmörgu afbrigðum rokksins sem þróast samhliða. Tónlistin á Töf 
er að langmestu leyti án söngs. Hún er stemningsfull og dýnamísk, lögin 
stigmagnast og hníga og útsetningarnar sjá til þess að það er alltaf eitthvað 
að gerast, þó að enginn sé söngurinn.

Töf er flott plata. Lagasmíðarnar og útsetningarnar standa vel fyrir sínu 
og platan hljómar sérstaklega vel.  Það heyrist vel í öllum hljóðfærunum og 
auðvelt, ef maður lokar augunum, að ímynda sér að hljómsveitin sé stödd, í 
góðum fíling, í stofunni hjá þér. Trausti Júlíusson

Niðurstaða: Flott plata þrátt fyrir tíu ára töf.

Vefsíður eru jafn misjafn-
ar og þær eru margar. Ein 
þeirra heldur því fram að 
Madonna hafi verið að til-
biðja djöfulinn í hálfleiks-
atriði sínu í Ofurbikarn-
um.

Vefsíðan Hollywoodilluminati.
com heldur því fram í fullri 
alvöru að tónlistaratriði Mad-
onnu í hálfleik Ofurbikarsins í 
bandaríska fótboltanum hafi verið 
eitt stórt ákall til djöfulsins.

Vefsíðan vill meina að samtök-
in The Illuminati, sem Dan Brown 
fjallaði um í bókinni Da Vinci Code, 
hafi staðið á bak við atriðið. Á síð-
unni kemur fram að til að hægt sé 
að tilbiðja djöfulinn þurfi athöfnin 
að vera haldin á milli nýs tungls og 
fulls tungls og sú var einmitt raun-
in á sunnudagskvöld þegar aðeins 
tveir dagar voru í fullt tungl. Sem 
sagt, fullkomin tímasetning. 

Þrátt fyrir að þema atriðisins 
hjá Madonnu hafi verið rómverskt 
voru hornin á hjálmi hennar aug-
ljós tilvísun til djöfulsins að mati 
síðunnar, því engin slík horn voru 

á hjálmum Rómverja fyrr á öldum. 
Hásætið sem hún tyllti sér í teng-
ir vefsíðan einnig við hásæti djöf-
ulsins.

Vefsíðan bætir við að í fyrsta 
laginu, Vogue, hafi náungi dans-
að í kringum Madonnu með 
englavængi og hörpu. Lúsífer 
var einmitt engill tónlistar-
innar í himnaríki áður en hann 
féll þaðan. Til að færa enn 
frekari rök fyrir tengingunni 
við djöfulinn er minnst á annað 

lag sem Madonna söng, Like a 
Prayer, sem fjallar um Lúsífer. 
Litanotkun Madonnu í hálfleiks-

atriðinu er einnig tínd til, eða rauði 
liturinn, sá svarti og sá gulllitaði 
sem eru einmitt allir tengdir við 
djöfulinn og tilbeiðslu við hann.

Orðið heimsfriður var svo sýnt 
með stórum stöfum í lok atrið-
isins og það mun einungis vera 
skilgreining The Illuminati á 
heimsfriði, samkvæmt Hollywood-
illuminati.com.

Madonna sögð tilbiðja 
djöfulinn í hálfleiksatriði

MEÐ DJÖFLAHORN Madonna með 
„djöflahornin“ í hálfleik Ofurbikarins.

NORDICPHOTOS/GETTY

DJÖFULLINN Var Madonna að tilbiðja 
djöfulinn í atriðinu?

FULL TUNGL Tónlistaratriðið var haldið 
skömmu fyrir fullt tungl

MEÐ ENGLAVÆNGI „Lúsífer“ dansar í 
kringum Madonnu með vængi og hörpu.

HÁSÆTI DJÖFULSINS? Madonna situr í hásæti sínu í hálfleiksatriðinu.

-
n

-
-

i 
-
 í
rið 

ök-
own 
ode, 
síð

,

á hjá
Hás
ir ve
ulsin

V
la
a
e

f
v

la
Pra
Li

atrið
litur
sem
djöf

2 AL PACINO  ætlar að leika illmenni í teiknimyndinni Despicable Me 2. 
Þetta verður í fyrsta sinn á ferlinum sem Pacino talar inn á teiknimynd.



Miðasala  |   568 8000   |   borgarleikhus.is

Ævintýrið heldur áfram með spennu og töfrum leikhússins 

Baunagrasið í samstarfi við Borgarleikhúsið kynnir

Gói og Baunagrasið

Frumsýnt 11. febrúar 2012 - Forsala í fullum gangi!
lau. 11/2 KL. 13:00 UPPSELT FRUMSÝNING
sun. 12/2 KL. 13:00 UPPSELT 
sun. 12/2  KL. 14:30 UPPSELT AUKASÝNING
lau. 18/2 KL. 13:00 örfá sæti laus

sun. 19/2 KL. 13:00 örfá sæti laus
lau. 25/2 KL. 13:00 örfá sæti laus
sun. 26/2 KL. 13:00 örfá sæti laus

Einn Gói, þrjár baunir og margfaldur Þröstur Leó 

verða að heilu ævintýri. Risinn, gamla konan, sjálfspilandi 

harpan, hænan sem verpir gulleggjum og allir þorpsbúarnir 

mæta til leiks á litla sviði Borgarleikhússins. 

ATHUGIÐ
TAKMARKAÐUR 
SÝNINGAFJÖLDI

Ævint

Baunag

Frum
Einn Gói, þrjár baunir og margfaldur Þröstur LeóEinn Gói þrjár baunir

ATHUGIÐ
AKMARKAÐUUUURRRRRRRR RRRRRRRRRRR
ÝNINGAFJÖLDDDDDDIIIIIIIII
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SMÁRABÍÓ

HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR 5%
CHRONICLE  KL. 4 - 6 - 8 - 10  12
CHRONICLE LÚXUS  KL. 4 - 6 - 10.25  12
THE GREY  KL. 8 - 10.30  16
CONTRABAND  KL. 5.30 - 8 - 10.25  16
THE DESCENDANTS  KL. 5.30 - 8  L
UNDERWORLD / AWAKENING  KL. 10.30  16
THE SITTER  KL. 6  14
ALVIN OG ÍKORNARNIR 3  KL. 3.40  L
STÍGVÉLAÐIKÖTTURINN 3D  KL. 3.40  L

SÉÐ OG HEYRT/
KVIKMYNDIR.IS

FRÉTTATÍMINN

FBL.

FRÉTTABLAÐIÐ

LEIKSTÝRÐ AF LUC BESSON
SANNSÖGULEG MYND UM ÆVI 

FRIÐARVERÐLAUNAHAFANS AUNG SAN SUU KYI

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

CHRONICLE  KL. 8 - 10 16
THE GREY  KL. 10.10  L
THE DESCENDANTS  KL. 6  L
CONTRABAND  KL. 6 - 8 16

LISTAMAÐURINN  KL. 6 - 8 - 10  L
BARNSFAÐIRINN  KL. 6  L
STRÍÐSYFIRLÝSING  KL. 8  L
ATHVARFIÐ  KL. 8  L
SAMAN ER EINUM OF  KL. 6  L
SÉRSVEITIN  KL. 10  12
THE LADY  KL. 8 - 10.30 16
THE DESCENDANTS  KL. 10  L

FT/SVARTHÖFÐI.IS

N.R.P., BÍÓFILMAN.IS A.E.T, MORGUNBLAÐIÐ

H.V.A. FRÉTTABLAÐIÐ

YFIR 20.000 MANNS!

ÁLFABAKKA

16 16
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12

12

12
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EGILSHÖLL
12

12

12

12

12

L

t.v. kvikmyndir.is
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FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

ÍSLENSKUR TEXTI

MÖGNUÐ SPENNUMYND!

HEIMSFRUMSÝNING

NÝJASTA MEISTARAVERK 

STEVEN SPIELBERG.

- K.S. New York Post

����

-R.V. Time

����

L

12

12

12

12

KRINGLUNNI

L

16

KEFLAVÍK
12

12

12

ONE FOR THE MONEY kl. 8 2D
CHRONICLE kl. 10:20 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:10 2D
50/50 kl. 8 2D

12

12

12

AKUREYRI

ONE FOR THE MONEY kl. 8 2D
MAN ON A LEDGE kl. 10:10 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8 - 10:10 2D

MÖ

H

STÓRSKEMMTILEG MYND MEÐ 
KATHERINE HEIGL Í AÐALHLUTVERKI

ONE FOR THE MONEY kl. 5:30 - 8 - 10:30 2D
MAN ON A LEDGE kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
PRÚÐULEIKARARNIR m/ensk tali kl. 5:40 2D
UNDERWORLD: AWAKENING kl. 8 - 10:10 2D
J. EDGAR kl. 6 2D
WAR HORSE kl. 9 2D

BYGGÐ Á 
METSÖLU
BÓKUNUM 
UM STEPHANIE 
PLUM

ONE FOR THE MONEY kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
ONE FOR THE MONEY Luxus VIP kl. 8 - 10:20 2D
MAN ON A LEDGE kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
CONTRABAND kl. 5:40 - 8 - 10:20 2D
CONTRABAND Luxus VIP kl. 5:40 2D
50/50 kl. 10:40 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5:40 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 8 - 10:40 2D
MISSION IMPOSSIBLE 4 kl. 8 2D
STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50 3D

ONE FOR THE MONEY kl. 10 2D
WAR HORSE kl. 5 - 8 - 10:50 2D
J. EDGAR kl. 8 2D
SHERLOCK HOLMES 2 kl. 10:45 2D
PRÚÐULEIKARARNIR kl. 5 2D
THE HELP kl. 5 - 7:10 2D

O
C
S

. 8  10:10 2D

TAKMARKAÐAR 
SÝNINGAR

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

MIÐVIKUDAGUR: A DANGEROUS METHOD 17:45, 20:00, 
22:15  SKUGGARNIR Í FJÖLLUNUM 20:00  SUBMARINE 
20:00, 22:00  THIS MUST BE THE PLACE 17:50, 22:15  
SUPERCLASICO 18:00  ELDFJALL 18:00  MIDNIGHT IN 
PARIS 20:00, 22:15 
ÍSL. TEXTI / ENGLISH SUBTITLES. FJÓRAR

ÓSKARS-
TILNEFNINGAR

NEMAR ATHUGIÐ: 25% afsláttur af miðaverði gegn 
framvísun skólaskírteins!

 KNIGHTLEY / MORTENSEN /FASSBENDER

 A DANGEROUS METHOD
FRÁ MEISTARA DAVID CRONENBERG

FJÓRTÁN
EDDU-
TILNEFNINGAR

– Lifið heil

www.lyfja.is
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Fyrir þig 
í LyfjuD-3 vítamín er 

nauðsynlegt fyrir alla
– börn, konur og karla. 

CHRONICLE 6, 8, 10
THE GREY 8, 10.25
CONTRABAND 5.50, 10.15
THE IRON LADY 5.50, 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

V.J.V. - Svarthöfði.is

T.V. - Kvikmyndir.is Þ.Þ. - FréttatíminnH.V.A. - Fréttablaðið
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Útvarpsstöðin X977 stendur 
fyrir tónlistarverðlaunum 
í næstu viku. Útvarpsmað-
urinn Máni Pétursson segir 
stöðina vera að svara kall-
inu, enda hafi slíkar hátíðir 
verið leiðinlegar síðustu ár.

„Þetta eru í raun og veru einu tón-
listarverðlaunin sem eru haldin á 
Íslandi. Ég segi þetta fullur af auð-
mýkt og kærleik,“ segir útvarps-
maðurinn Máni Pétursson.

Tónlistarverðlaun X-977 fara 
fram á Nasa fimmtudaginn 16. 
febrúar. Björk, Mugison, Gus-
Gus og Retro Stefson eru á meðal 
þeirra listamanna sem eru til-
nefndir, en kosning fer fram á 
X977.is.

Spurður hvernig hann getur 
kallað verðlaunin þau einu á 
Íslandi, þegar til stendur að veita 
íslensku tónlistarverðlaunin 
29. febrúar, segir Máni að hinn 
almenni borgari sé ekki velkominn 
þangað. „Íslensku tónlistarverð-
launin? Fólki er bara boðið þangað. 
Hvað er íslenskt við íslensku tón-
listarverðlaunin þegar fólk getur 
ekki einu sinni keypt sér miða og 
mætt á staðinn?“

Máni segir stoltur að allir lista-

mennirnir sem tilnefndir eru til 
tónlistarverðlauna X977 kunni á 
hljóðfæri. „Svo er enginn að setja 
sig í sérstakar stellingar. Það er 
enginn klíkuskapur eða leyni-
nefnd,“ segir hann.

Xið hefur ekki veitt tónlistar-
verðlaun síðustu ár og Máni segir 
stöðina nú vera að svara kallinu. 
„Það er svolítið síðan við veittum 
tónlistarverðlaun. Við höfum fylgst 
með þessum tónlistarhátíðum í 
gegnum árin og þær hafa verið svo 
lélegar,“ segir hann. „Við erum að 

gera þetta af brýnni nauðsyn. Þetta 
hefur verið svo leiðinlegt.“ Hann 
segir verðlaunin fyrst og fremst 
vera gott partí sem góðkunningi 
útvarpstöðvarinnar, Gunnar Sig-
urðsson, stýrir, kynnir og veitir 
verðlaun. „Við ætlum ekki að kalla 
upp míníseleba og stjórnmálamenn 
til að veita verðlaun. Við sjáum 
ekki tilgang í því,“ segir Máni. 
„Ásgeir Kolbeins, Logi Bergmann 
og allt þetta lið verður ekki þarna.“

Miðasala á hátíðina fer fram á 
vefsíðunni Dílar.is.

Stjórnmálamenn fá ekki 
að veita verðlaun Xins

EKKERT BULL Frosti og Máni ætla ekki að bjóða stjórnmálamönnum að veita tón-
listarverðlaun X977.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bíó ★★★★ ★

Chronicle
Leikstjórn: Josh Trank

Leikarar: Dane DeHaan, Michael 
B. Jordan, Alex Russell, Michael 
Kelly, Ashley Hinshaw, Anna 
Wood, Joe Vaz
Þrír unglingspiltar rannsaka dul-
arfulla holu í jörðu og komast í 
snertingu við undarlega veru, 
mögulega utan úr geimnum, sem 
veitir þeim yfirnáttúrulega krafta. 
Þeir geta fært hluti úr stað með 
hugarorkunni og til að byrja með 
nýta þeir hæfileika sína í hrekki og 
sprell. En fljótlega verður máttur 
þeirra það öflugur að þeim hættir 
að lítast á blikuna.

Chronicle er gerð í svokölluð-
um „found footage“-stíl, en kvik-
myndagerð af því tagi hefur sótt 
í sig veðrið að undanförnu. Til 
glöggvunar nefni ég kvikmynd-
irnar The Blair Witch Project og 
Paranormal Activity sem dæmi um 

myndir sem notast við þessa vand-
meðförnu aðferð, en hvorugri tókst 
að verða annað en eftirvæntingar-
bóla sem sprakk fljótt. Hér er hins 
vegar vandað til verka og skilar 
það sér í miklu betri mynd.

Stígandinn er hægur og atburða-

rásin skemmtileg. Hasarinn byrj-
ar seint en myndin kemst upp 
með það vegna þess að það er svo 
gaman að fylgjast með drengjun-
um uppgötva nýja vinkla á hæfi-
leikum sínum. Þeir eru ágætlega 
leiknir og þá helst aðalpersónan, 
Andrew, en hann er sá sem sér um 
myndatökuna að mestu. Pabbi hans 
er drykkfelld steríótýpa sem beit-
ir son sinn bæði andlegu og líkam-
legu ofbeldi, en nærvera hans er 
óhugguleg og uppgjör milli feðg-
anna virðist óumflýjanlegt.

Þessi rétt rúmlega 80 mínútna 
mynd nær að gera heilmikið á stutt-
um tíma. Klippingin er til fyrir-
myndar og mögulegur langdreginn 
óþarfi hefur allur endað í ruslinu. 
Brellurnar eru ágætar en fyrst og 
fremst er það þétt og fjörugt hand-
rit sem gerir Chronicle að því sem 
hún er.  Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Fínasta skemmtun 
en við sjóndeildarhringinn sé ég 
flóðbylgju af ömurlegum framhalds-
myndum.

GOTT Fjörugt og þétt handritið gerir 
Chronicle að prýðilegri skemmtun.

Stutt og laggott
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HERMANN HREIÐARSSON  mun ekki spila neitt með sínu nýja liði, Coventry, næstu vikurnar 
þar sem hann þarf að fara í aðgerð vegna axlarmeiðsla. Þetta kom fram í viðtali við Hermann á Rás 2. 
Hermann var búinn að spila tvo leiki með Coventry áður en hann meiddist.

Mér stóð til boða 
að vera áfram hjá 

Emsdetten en fjölskyldan 
ákvað að flytja heim. Það er 
því ekki á stefnuskránni að 
flytja aftur út.

PATREKUR JÓHANNESSON
LANDSLIÐSÞJÁLFARI AUSTURRÍKIS

HANDBOLTI Patrekur Jóhannesson 
tók í haust við starfi landsliðsþjálf-
ara Austurríkis og kom liðinu yfir 
sína fyrstu hindrun á leið á HM í 
handbolta sem fer fram á Spáni á 
næsta ári. Hann segir starfið gott 
og metnaðinn mikinn hjá austur-
ríska landsliðinu.

Patrekur er ekki fyrsti Íslend-
ingurinn sem sinnir þessu starfi 
en Dagur Sigurðsson gerði það 
með góðum árangri frá 2008 til 
2010. Hann náði níunda sæti á EM 
þar í landi árið 2010 og kom svo 
liðinu á HM í Svíþjóð áður en hann 
lét af störfum.

Patrekur tók við af Svíanum 
Magnus Andersson sem átti ekki 
jafn góðu gengi að fagna. En for-
ráðamenn austurríska landsliðs-
ins ætla sér að festa liðið í sessi 
á alþjóðlegum vettvangi. Austur-
ríki fór nokkuð létt í gegnum riðil 
sinn í forkeppninni í síðasta mán-
uði og spilaði þar gegn Ísrael og 
Bretlandi.

Unnið sjö af níu leikjum
„Fyrsta markmiðið var að kom-
ast í gegnum þennan riðil og gerð-
um við það nokkuð sannfærandi,“ 
segir Patrekur. „Erfiðasti leikur-
inn var útileikurinn í Ísrael en við 
unnum þann leik með níu mörkum. 
Ég er því mjög sáttur við þessa 
byrjun. Alls höfum við spilað níu 
leiki og þar af unnið sjö.“

Patrekur hefur verið óhrædd-
ur við að tefla fram ungum og 
óreyndum leikmönnum og stefnir 
að því að byggja upp sterkt lið til 
frambúðar. „Ég hef verið að gefa 
ungum leikmönnum stærra hlut-
verk og er það nauðsynlegt. Það 
hafa nokkrir lykilmenn gengið 
úr skaftinu á síðustu árum og því 
hefur þurft að endurnýja liðið að 

stóru leyti. Það hefur gengið mjög 
vel og við erum ánægðir með 
þeirra framgöngu,“ segir hann. 
„Ég er líka með eldri leikmenn 
sem þekkja þetta allt og þetta er 
því ágæt blanda.“

Sinnir starfinu frá Íslandi
Patrekur þekkir vel til í Þýska-

landi þar sem hann spilaði lengi 
og fyrir skömmu þjálfaði hann lið 
Emsdetten í B-deildinni. Hann var 
þó fluttur til Íslands þegar hann 
tók við starfinu og er enn búsettur 
hér á landi. 

„Ég þekkti ekki mikið til austur-
rísku deildarinnar og var nokkuð 
duglegur að fara út fyrstu mán-
uðina. Ég hef svo góðan aðgang 

að leikjum í gegnum 
netið og verið nokk-
ur upplýstur um 
gang mála í deild-

inni,“ segir Patrekur.
Handboltaíþróttin hefur 
tekið nokkurn kipp eftir 

að Evrópumeistaramót-
ið var haldið þar í landi og 

segir Patrekur það augljóst að 
það sé uppgangur þar um þessar 
mundir. „Það er mjög vel haldið 
utan um landsliðið og umgjörð-
in um liðið afar fagmannleg. Ég 
er með mjög öflugt starfsteymi í 
kringum liðið sem sér um að leik-
menn séu vel þjálfaðir.“

Patrekur starfaði áður sem 
íþróttafulltrúi Garðabæjar en 

fékk ekki leyfi til að sinna þjálf-
arastarfinu samhliða því. Hann 
ákvað því að hætta og leitar sér 
nú að starfi sem hann getur sinnt 
með. Hann segist þó ekki vera að 
sækjast eftir því að komast í þjálf-
un hjá félagsliði í Evrópu.

„Mér stóð til boða að vera áfram 
hjá Emsdetten en við í fjölskyld-
unni ákváðum að flytja heim. Það 
er því ekki á stefnuskránni að 
flytja aftur út í bráð. Það berast 
svo sem fyrirspurnir reglulega 
frá öðrum liðum en ég er mjög 
ánægður þar sem ég er og spenn-
andi tímar fram undan í Austur-
ríki.“ eirikur@frettabladid.is

Spennandi verkefni í Austurríki
Patrekur Jóhannesson er einn fjölda íslenskra handboltaþjálfara sem eru að gera það gott í evrópska bolt-
anum. Patrekur er landsliðsþjálfari karlaliðs Austurríkis sem ætlar að festa sig í sessi á næstu misserum.

PATREKUR Þjálfaði Stjörnuna hér á landi áður en hann hélt utan til Þýskalands. Hann er nú kominn aftur heim en þjálfar nú 
austurríska landsliðið. NORDIC PHOTOS/GETTY

Austurríki dróst gegn Makedóníu í umspilinu fyrir HM 
á Spáni en leikirnir fara fram í byrjun júní. „Þetta verða 
auðvitað erfiðir leikir en það skipti í raun engu hvaða 
lið við hefðum fengið – þau voru öll sterk sem stóðu 
okkur til boða,“ sagði Patrekur Jóhannesson. 

Makedónía sló í gegn á EM í Serbíu og endaði 
í fimmta sæti. Stórskyttan Kiril Lazarov varð 
markahæsti leikmaður mótsins og bætti um leið 
markamet Ólafs Stefánssonar frá EM 2002. 

„En við stefnum auðvitað á að fara áfram 
eins og öll lið. Annars væru þau ekki að 
standa í þessari baráttu. Þetta er bara 
verkefni sem við fáum að takast 
á við og ég er ánægður með 
það,“ bætir Patrekur við.

Erfitt verkefni gegn Makedóníu

FÓTBOLTI Um fátt annað var rætt 
í gær en hvort Luis Suarez, leik-
maður Liverpool, hefði sparkað 
viljandi í magann á Scott Parker, 
leikmanni Tottenham, í leik lið-
anna á mánudag.

Suarez var að snúa aftur úr 
níu leikja leikbanni og var aðeins 
búinn að vera inni á vellinum í 
fimm mínútur þegar hann þrum-
aði í magann á Parker sem lá óvíg-
ur eftir. Sitt sýndist hverjum um 
atvikið.

„Ef dómarinn sá sparkið frá 
Suarez og gefur honum spjald 
fyrir, þá hefði það átt að vera 
rautt,“ skrifaði Rooney á Twitter-
síðu sína og Gary Neville, sérfræð-
ingur Sky Sports, var einnig á því 
að Suarez hefði átti að fá rauða 
spjaldið en dómarinn lét gult duga.

Kenny Dalglish, stjóri Liver-
pool, hélt þó uppi vörnum fyrir 
sinn mann og sagði hann ekki hafa 
séð Parker. Stjórinn lét síðan hafa 

eftir sér að það hefði aldrei átt að 
dæma Suarez í bann fyrir kyn-
þáttafordóma í garð Patrice Evra, 
leikmanns Man. Utd.

Liverpool mætir Man. Utd um 
næstu helgi og má búast við því að 
þá verði heitt í kolunum.   

 - hbg

Mörgum þótti Luis Suarez, leikmaður Liverpool, sleppa vel með gult spjald:

Sparkaði Suarez viljandi í Parker?

SÁRT Suarez stumrar hér yfir Parker sem liggur sárþjáður eftir að hafa fengið fast 
spark í magann frá Suarez. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Samkvæmt heimildum 
fréttavefs BBC ætlar John Terry 
að halda áfram að gefa kost á sér 
í enska landsliðið þó svo að hann 
verði ekki áfram fyrirliði.

Á föstudaginn ákvað stjórn 
enska knattspyrnusambandsins 
að Terry gæti ekki gegnt hlut-
verki fyrirliða á meðan réttar-
höld um meint kynþáttaníð hans 
gagnvart Anton Ferdinand eru í 
gangi.

Það þýðir að Terry verður ekki 
fyrirliði Englands á EM í sumar 
þar sem réttarhöldunum hefur 
verið frestað þar til í júlí. 

Fabio Capello landsliðsþjálf-
ari er ekki ánægður með ákvörð-
un stjórnarinnar og styður sinn 
mann.   - esá

John Terry:

Ekki hættur 
í landsliðinu

JOHN TERRY Einn umdeildasti knatt-
spyrnumaður Englands.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Patrice Evra segir það 
merkilegt hversu vel Manchester 
United hefur tekist að glíma við 
þau meiðslavandræði sem hafa 
verið að hrjá liðið á tímabilinu.

Sérstaklega hafa varnarmenn 
United verið duglegir við lenda í 
hinum ýmsu vandræðum. Þar ber 
hæst fyrirliðann Nemanja Vidic 
sem verður frá allt tímabilið eftir 
að hafa slitið krossband í desemb-
er.

Þar að auki hafa þeir Rio Ferd-
inand, Phil Jones, Chris Small-
ing og Rafael skipst á að vera á 
meiðslalista liðsins hverju sinni 
þannig að Alex Ferguson, stjóri 
liðsins, hefur varla getað stillt upp 
sömu varnarlínunni tvo leiki í röð.

„Það er ótrúlegt hversu margir 
leikmenn hafa verið meiddir hjá 
okkur,“ sagði Evra sem hefur 
verið fyrirliði í fjarveru Vidic. 
  - esá

Patrice Evra um meiðslin:

Erum ótrúlega 
óheppnir

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT
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HANDBOLTI Þýska liðið Rhein Neck-
ar-Löwen tilkynnti í gær um enn 
frekari breytingar sem verða á 
liðinu í sumar. Pólverjarnir Karol 
Bielecki og Krzysztof Lijewski 
hverfa á braut til félags Þóris 
Ólafssonar í Póllandi, Kielce, en 
sænska skyttan Kim Ekdahl Du 
Rietz kemur til Löwen frá franska 
félaginu Nantes.

„Ég sé fram á að geta tekið enn 
meiri framförum sem leikmaður 
hjá Löwen og get ekki beðið eftir 
að spila með félaginu,“ sagði Du 
Rietz en hann er 22 ára gamall 
og eitt almesta efnið í handbolta-

heiminum í dag. Hann sló í gegn 
með sænska landsliðinu á HM 
í fyrra og einnig á EM í Serbíu í 
síðasta mánuði. Mikill styrkur 
fyrir Löwen sem Guðmundur Guð-
mundsson þjálfar samhliða þjálfun 
íslenska landsliðsins..

Du Rietz er þriðji leikmaðurinn 
sem Guðmundur nælir í en Alex-
ander Petersson og danski mark-
vörðurinn Niklas Landin koma 
einnig til Löwen í sumar.

Bielecki hefur spilað með Löwen 
undanfarin ár en Lijewski nær 
aðeins einu tímabili með félaginu 
en hann hefur ekki þótt standa 

undir væntingum síðan hann kom 
frá Hamburg.

Báðir leikmenn munu styrkja 
lið Kielce mikið og hefur pólska 
liðið verið duglegt að taka á móti 
leikmönnum frá Löwen. en mark-
vörðurinn Slawomir Szmal kom til 
félagsins frá Löwen síðasta sumar.

Svo var einnig greint frá því í 
gær að danski skartgripajöfur-
inn Jesper Nielsen væri við það 
að hætta sem stjórnarformaður 
Löwen en hann mun fara að ein-
beita sér alfarið að danska liðinu 
AG sem fjórir Íslendingar leika 
með.    - hbg

Miklar breytingar hjá liði Guðmundar Guðmundssonar, Rhein-Neckar Löwen:

Svíinn Du Rietz á leið til Löwen

FRÁBÆR LEIKMAÐUR Svínn Du Rietz mun styrkja lið Löwen mikið enda eitt mesta 
efnið í handboltaheiminum í dag. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Dietmar Hopp, eigandi 
þýska úrvalsdeildarfélagsins 
Hoffenheim, segist ekki skilja af 
hverju Gylfi Þór Sigurðsson var 
lánaður til enska úrvalsdeildar-
félagsins Swansea.

Gylfi fékk lítið að spila í Þýska-
landi í haust eftir að hafa misst 
af fyrstu vikunum vegna meiðsla. 
Holger Stanislawski, þjálfari 
liðsins, vildi greinilega lítið nota 
hann og á endanum ákvað Gylfi 
að grípa tækifærið og halda til 
Englands þegar honum stóð það 
til boða.

Stanislawski hefur gagnrýnt 
Gylfa og segir hann ekki hafa 
viljað eða haft áhuga á að spila 
fyrir Hoffenheim. Hann setti 
einnig Chinedu Obasi í sama 
flokk en hann var lánaður til 
Schalke í síðasta mánuði. Þá var 
Vedad Ibisevic seldur til Stutt-
gart um svipað leyti.

Hopp segir að það hafi ekki 
komið honum á óvart að Obasi 
og Ibisevic fóru annað. „Það lá 
í loftinu strax í sumar og var 
brugðist við því,“ sagði Hopp en 
skildi ekki hvað Gylfi væri að 
gera í ensku úrvalsdeildinni þar 
sem hann væri meðal bestu leik-
manna síns liðs. - esá

Eigandi Hoffenheim:

Skilur ekki 
fjarveru Gylfa

GYLFI ÞÓR Er að finna sig vel hjá 
Swansea. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Juan Mata, Spánverj-
inn öflugi í liði Chelsea, segir 
að knattspyrnustjórinn Andre 
Villas-Boas hafi verið bálreiður 
eftir að hans menn misstu niður 
3-0 forystu gegn Man. United.

„Ég hefði frekar viljað vinna 
leikinn en skora þetta mark,“ 
sagði hann við enska fjölmiðla. 
„Þjálfarinn var brjálaður eftir 
leikinn. En það voru leikmenn 
líka því við áttum aldrei von á 
því að við myndum missa niður 
þriggja marka forystu á heima-
velli.“

„Það gerist ekki oft að Chelsea 
fær tækifæri til að vinna United 
með því að komast 3-0 yfir. Ég 
hélt að þetta gæti aldrei gerst. 
Þetta eru slæmar fréttir fyrir 
okkur og staðfestir að kapphlaup-
ið um fjórða sætið verður ekki 
auðvelt.“   - esá

Spánverjinn Juan Mata:

Villas-Boas 
var brjálaður
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.30 My Family  08.35 The Inspector Lynley 
Mysteries  10.05 Come Dine With Me  10.55 
EastEnders  11.25 The Graham Norton Show  
12.10 My Family  13.45 My Family  14.45 My 
Family  15.15 QI  16.20 Top Gear  17.10 The 
Graham Norton Show  17.55 Come Dine With Me  
18.45 QI  20.15 The Graham Norton Show  21.00 
QI Children in Need Special  21.30 QI  22.00 Peep 
Show  22.30 Live at the Apollo  23.15 My Family  
01.50 The Inspector Lynley Mysteries  03.25 My 
Family  05.00 The Weakest Link 

12.05 Ha‘ det godt  12.35 Aftenshowet  13.30 
Hammerslag  14.00 DR Update - nyheder og vejr  
14.10 Livet i Fagervik  15.00 Benjamin Bjørn  15.15 
Timmy-tid  15.25 Skæg med bogstaver  15.45 
Sprutte-Patruljen  16.00 Lægerne  16.50 DR 
Update - nyheder og vejr  17.00 Lægeambulancen  
17.30 TV Avisen med Sport  18.05 Aftenshowet  
19.00 Ramt! - trafikkens unge ofre  20.00 TV 
Avisen  20.25 Penge  20.50 SportNyt  21.00 
Homeland - Nationens sikkerhed  21.50 Taggart  
22.40 Onsdags Lotto  22.50 Kæft, trit og flere knus

13.05 Folk  13.35 Norge rundt  14.00 NRK 
nyheter  14.10 Jessica Fletcher  15.00 NRK 
nyheter  15.10 Lyngbø og Hærlands Big Bang  
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 Forbrukerinspektørene  19.15 
Redd menig Osen  19.45 Vikinglotto  19.55 
Distriktsnyheter  20.00 Dagsrevyen 21  20.40 
Lilyhammer  21.25 Migrapolis  22.00 Kveldsnytt  
22.15 Nasjonalgalleriet  22.45 Sherlock

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 Tríó 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 Sprotar 
- fyrirtæki framtíðarinnar 14.00 Fréttir 14.03 
Gullfiskurinn 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Laufdalaheimilið 15.25 Skorningar 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 Dickens og Ísland 21.10 Út um græna 
grundu 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 
Lestur Passíusálma 22.19 Bak við stjörnurnar 
23.08 Flakk 00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp 
Rásar 1

15.35 Meistaradeild í hestaíþrótt-
um (e)

15.50 Djöflaeyjan (e)

16.35 Leiðarljós (Guiding Light)

17.20 Dansskólinn (2:7) (Simons dans-
eskole) (e) Sænsk þáttaröð.

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Disneystundin

18.01 Finnbogi og Felix (47:59)

18.23 Sígildar teiknimyndir (18:42)

18.30 Gló magnaða (41:52)

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Bræður og systur (92:109) (Brot-
hers and Sisters) 

21.05 Kiljan

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Stones í útlegð (Stones in Exile) 
Heimildarmynd frá BBC um það þegar 
hljómsveitin Rolling Stones flúði Bretland árið 
1969 vegna skattpíningar og leigði sér herra-
garð á suðurströnd Frakklands. 

23.25 Landinn (e)

23.55 Kastljós (e)

00.35 Fréttir

00.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

07.30 Málið (5:8) (e)

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Rachael Ray (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

12.00 Málið (5:8) (e)

12.30 Jonathan Ross (11:19) (e)

13.20 Pepsi MAX tónlist

16.10 Outsourced (22:22) (e)

16.35 Rachael Ray

17.20 Dr. Phil

18.05 7th Heaven (6:22) (e)

18.55 America‘s Funniest Home 
Videos (15:50) (e)

19.20 Everybody Loves Raymond (18:26)

19.45 Will & Grace (2:27) (e)

20.10 America‘s Next Top Model 
(9:13)Fyrirsæturnar ferðast til Grikklands og 
taka dramað með sér. 

21.00 Pan Am (12:14) 

21.50 CSI: Miami (19:22) 

22.40 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy er einn vinsælasti spjallþáttakóngur-
inn vestanhafs. Hann lætur gamminn geysa 
og fær gesti sína til að taka þátt í ótrúlegustu 
uppákomum. 

23.25 The Walking Dead (1:13) (e)

00.15 HA? (19:31) (e)

01.05 Prime Suspect (3:13) (e)

01.55 Everybody Loves Raymond 
(18:26) (e) 

02.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.20 Waste 
Management Open 2012 (3:4) 11.50 Golf-
ing World 12.40 Golfing World 13.30 Waste 
Management Open 2012 (3:4) 18.00 Golf-
ing World 18.50 Inside the PGA Tour (5:45) 
19.15 LPGA Highlights (20:20) 20.40 THE 
PLAYERS Official Film 2011 (1:1) 21.35 In-
side the PGA Tour (6:45) 22.00 Golfing 
World 22.50 PGA Tour - Highlights (5:45) 
23.45 ESPN America

06.20 Fréttir og Ísland í dag F

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (100:175)

10.15 Grey‘s Anatomy (19:22) 

11.00 The Big Bang Theory (13:23) 

11.25 How I Met Your Mother (15:24) .

11.50 Pretty Little Liars (6:22) 

12.35 Nágrannar

13.00 In Treatment (64:78) 

13.25 Ally McBeal (19:22) 

14.15 Ghost Whisperer (4:22) 

15.05 Barnatími Stöðvar 2 

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 Simpsons

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 (21:22) 

19.40 Til Death (4:18)

20.05 The Middle (17:24)

20.30 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi (6:10) 

21.00 Grey‘s Anatomy (13:24) 

21.45 Gossip Girl (2:24) Fimmta þátta-
röðin um líf fordekraða unglinga sem búa á 
Manhattan og leggja línurnar í tísku og tón-
list.

22.30 Pushing Daisies (1:13) Önnur 
sería þessara stórskemmtilegu og frumlegu 
þátta. Við höldum áfram að fylgjast með Ned 
og hans yfirnáttúrulegu hæfileikum.

23.15 Human Target (13:13) 

00.00 NCIS. Los Angeles (7:24) 

00.45 Breaking Bad (12:13) 

01.35 Damages (3:13) 

02.20 Damages (4:13) 

03.05 Dreaming Lhasa

04.40 The Middle (17:24)

05.05 Simpsons

05.30 Fréttir og Ísland í dag

08.10 Picture This

10.00 Everybody‘s Fine

12.00 Kalli á þakinu

14.00 Picture This

16.00 Everybody‘s Fine

18.00 Kalli á þakinu

20.00 Rain man

22.10 Bourne Identity

00.05 Journey to the End of the Night

02.00 Saw III

04.00 Bourne Identity

06.00 Austin Powers: The Spy Who 
Shagged Me

19.30 The Doctors (44:175) 

20.10 American Dad (5:18) 

20.35 The Cleveland Show (8:21) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 Modern Family (10:24)

22.10 Mike & Molly (22:24) 

22.35 Chuck (21:24) 

23.20 Burn Notice (5:20) 

00.05 Community (18:25) 

00.30 The Daily Show. Global Edition 

00.55 Malcolm In The Middle (21:22) 

01.20 Til Death (4:18)

01.45 American Dad (5:18) 

02.10 The Cleveland Show (8:21) 

02.35 The Doctors (44:175) 

03.15 Fréttir Stöðvar 2 

04.05 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

 

17.25 Meistaradeild Evrópu: Borussia 
Dortmund - Marseille

19.10 Þýski handboltinn: Hamburg - 
Füchse Berlin BEINT

20.50 Spænski boltinn: Getafe - Real 
Madrid

22.35 Spænsku mörkin Sýnt frá öllum 
leikjunum, öllum mörkunum og öllum helstu 
tilþrifunum úr leikjum helgarinnar í spænska 
boltanum.

23.10 Þýski handboltinn: Hamburg - 
Füchse Berlin

16.30 Wigan - Everton

18.20 Stoke - Sunderland

20.10 Premier League Review 2011/12 
Flottur þáttur um ensku úrvalsdeildina þar 
sem leikir helgarinnar verða skoðaðir og 
krufðir til mergjar.

21.05 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska bolt-
ans. Glæsileg mörk og mögnuð tilþrif.

21.35 Sunnudagsmessan 

22.55 Arsenal - Blackburn

10.55 Bakom 30 grader i februari  11.00 Så ska 
det låta  12.00 She‘s got a right to sing the blues. 
Sarah Vaughan  13.05 Utan ont uppsåt  15.00 
Rapport  15.05 Gomorron Sverige  15.30 Från 
Lark Rise till Candleford  16.30 Sverige idag  16.55 
Sportnytt  17.00 Rapport  17.10 Regionala nyheter  
17.15 Go‘kväll  18.00 Kulturnyheterna  18.15 
Regionala nyheter  18.30 Rapport  19.00 Uppdrag 
Granskning  20.00 Den sjungande trappupp-
gången  21.00 Homeland  21.55 Dag  22.20 Kjell 
5000  22.35 Erlend och Steinjo

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur tækni 
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Bubbi 
og Lobbi

18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suðurland 

Shape
by Nature bedding

Shape heilsukoddarnir gefa þann stuðning og þægindi sem tryggja þér góða næturhvíld. 
Shape heilsukoddarnir eru gerðir úr byltingarkenndu Visco-Elastic þrýstijöfnunarefni. 
Shape heilsukoddarnir tryggja að höfuð þitt er í náttúrulegri svefnstöðu og léttir því á öxlum.
Byltingakennda Shape Visco-Elastic þrýstijöfnunarefnið tryggir góða öndun í heilsukoddanum.
AloeVera áklæði fyrir einstaka mýkt og öndun.

> Stöð 2 kl. 21.00 
Grey‘s Anatomy

Það verður frekar óhefðbundinn þáttur 
af Grey‘s Anatomy á Stöð 2 í kvöld. 
Hvernig hefði lífið verið hjá Meredith 
ef mamma hennar hefði ekki fengið Alz-
heimer? Hvað hefði gerst ef hún hefði 
ekki hitt Derek á barnum og hann 
hefði ekki hætt með Addison? Hvað ef 
Bailey væri ennþá eins ljúf og góð og 
hún var þegar hún var læknanemi, 
og hvað ef Callie og Owen hefðu 
byrjað saman löngu áður en hún 
kynntist Arizona?

Plússtöðvarnar svoköll-
uðu voru mikil búbót fyrir 
sjónvarpsfíkilinn. Allt í einu 
var nánast ómögulegt að 
missa af sjónvarpsþáttum 
þar sem þeir eru alltaf á 
dagskrá klukkutíma eftir að 
þeim lýkur. 21. öldin hefur 
vissulega sína kosti.

Að því sögðu finnst 
mér óskiljanlegt að sjón-
varpsstöðvarnar hafi ekki 
sett á stofn svokallaðar 
mínusstöðvar. Þær myndu sýna sjónvarpsefnið 
klukkustund áður en það er á dagskrá hefð-
bundnu stöðvanna, hvort sem um leikna þætti 

eða beinar útsendingar væri 
að ræða.

Til þess að þetta sé 
mögulegt þurfa stjórnendur 
stöðvanna að koma sér saman 
um einfalda leið til að beygja 
tíma og rúm og í raun leysa í 
eitt skipti fyrir öll ráðgátuna um 
tímaferðalög.

Það væri afar þægilegt að 
geta stundum horft á fréttirnar 
klukkutíma áður en þær gerast, 
eða séð úrslit fótboltaleikjanna 

áður en leikirnir eiga sér stað. Þetta er sjálfsögð 
þjónusta sem íslensku sjónvarpstöðvarnar gætu 
verið þær fyrstu í heimi til að bjóða upp á. 

VIÐ TÆKIÐ ATLI FANNAR BJARKASON SPYR SPURNINGA

Hvar eru mínusstöðvarnar?
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BESTI BITINN Í BÆNUM

MENNINGARSTARF 
Í KÓPAVOGI

Menningar- og þróunarráð auglýsir eftir umsóknum 
um styrki úr lista- og menningarsjóði Kópavogsbæjar.

Umsóknum skal skila fyrir 14. febrúar

Umsóknareyðublöð fást á vef Kópavogsbæjar eða í 
þjónustuveri bæjarins, Fannborg 2. 

Umsóknum skal skilað til: 
Lista- og menningarsjóður, Fannborg 2, 

200 Kópavogur.

Allar nánari upplýsingar á kopavogur.is

„Mér finnst austurlenskur 
matur mjög góður. Ég hendi 
mér oft inn á Nings og fæ mér 
eitthvað gott. Ég fæ mér öndina 
ef ég vil gera vel við mig.“

Sigurður Hlöðversson útvarpsmaður.

„Þessi mynd hefur snert ein-
hverja taug hjá honum,“ segir 
skopmyndateiknarinn og uppi-
standarinn Hugleikur Dagsson.

Leikstjórinn og framleiðand-
inn Judd Apatow fagnaði 44 ára 
afmælinu sínu í desember á síð-
asta ári. Apatow er mikill aðdá-
andi Hugleiks og fékk eina af 
myndum hans í afmælisgjöf frá 
starfsfólki sínu. 

„Skrifstofan hans Judds Apa-
tow hafði samband við mig. 
Starfsfólkið hans ætlaði að gefa 
honum flotta gjöf og athugaði 
hvort ég ætti einhverjar mynd-
ir,“ segir Hugleikur. Íslenska 
útgáfa myndarinnar, sem var í 
sérstöku uppáhaldi hjá Apatow, 
er í eigu tónlistarmannsins Árna 
Vilhjálmssonar úr hljómsveitinni 
FM Belfast, þannig að Hugleikur 
teiknaði nýja útgáfu af myndinni 
og sendi til Kaliforníu.  „Ég fékk 
þau skilaboð að þetta væri besta 
afmælisgjöf allra tíma,“ segir 
hann.

Judd Apatow er einn allra far-
sælasti framleiðandi, handritshöf-
undur og leikstjóri Hollywood um 
þessar mundir. Hann er maðurinn 
á bak við gamanmyndir á borð við 
The 40 Year Old Virgin, Knocked 
Up, Pineapple Express ásamt því 
að hafa framleitt myndir á borð 
við Bridesmaids og Get Him to 
the Greek. 

Apatow birti teikningar Hug-
leiks í bókinni I Found This 
Funny, sem kom út fyrir tæpum 
tveimur árum. Þar er Hugleik-
ur á meðal snillinga á borð við 
Steve Martin, Jon Stewart, Adam 
Sandler og Ernest Hemingway 
sem eiga efni í bókinni.

Hversu mikið rukkaðirðu fyrir 
myndina?

„Ég rukkaði bara hefðbundinn 
prís,“ segir Hugleikur, en bætir 
við að starfsfólk Apatow hafi að 
auki sent honum pakka með DVD-
myndum framleiðslufyrirtækis-
ins. Í pakkanum var einnig sér-
stök viðhafnarútgáfa þáttanna 

HUGLEIKUR DAGSSON:  STARFSFÓLK JUDDS APATOW VILDI FLOTTA GJÖF

MYND HUGLEIKS BESTA 
AFMÆLISGJÖF ALLRA TÍMA

„Þetta þurfa að vera einstaklingar sem eru til-
búnir að opinbera sig og fara í smá sjálfskoðun 
í leiðinni,“ segir Hildur Margrétardóttir fram-
leiðandi, sem leitar nú að ungu fólki til að taka 
þátt íslenskum raunveruleikaþáttum. 

Þættirnir eru þó ekki eins og raunveru-
leikaþættir á borð við Keeping Up with the 
Kardashians, Big Brother og Survivor því 
markmið þessara þátta er að varpa ljósi á veru-
leika íslenskra ungmenna í dag. Verkefnið er að 
danskri fyrirmynd en þar voru sambærilegir 
þættir sýndir á vefmiðli dagblaðsins Politiken. 
„Þetta verða raunveruleikaþættir en án tilbúins 
veruleika eins og flestir þættir sem eru í gangi 
í dag. Eins konar dagbók. Verkefnið mæltist vel 
fyrir og þótti gefa góða innsýn inn í líf unga 
fólksins í Danmörku. Það jókst bæði skilningur 
og samkennd hjá áhorfandanum,“ segir Hildur 

sem framleiðir þættina ásamt Herberti Svein-
björnssyni fyrir Edison Lifandi ljósmyndir. 

Hildur og Herbert leita nú að tveimur stúlk-
um og tveimur strákum á aldrinum 18-25 sem 
vilja fá myndavél í hendurnar og skuldbinda sig 
til að festa líf sitt á filmu í tíu vikur. Áætlað er 
að gera þetta á svipuðum tíma á hinum Norður-
löndunum og því verður hægt að bera saman 
vefþættina. 

„Við áætlum að tökur hefjist í mars og 
stefnum á að birta einn þátt í viku um hvern 
einstakling. Við leitum nú að heppilegum vef-
miðli til að birta þættina á,“ segir Hildur og 
viðurkennir að þeir sem sækja um verða að 
vera tilbúnir að opna sig um líf sitt. Hægt er að 
senda umsóknir á póstfangið doxwiseisland@
gmail.com en einnig er hægt að fræðast meira 
um verkefnið á Facebook-síðu Doxwise.  - áp

Leita að ungu fólki í raunveruleikaþátt

LEITA AÐ UNGU OPNU FÓLKI Hildur Margrétardóttir og 
Herbert Sveinbjörnsson framleiða íslenska raunveru-
leikaþætti og leita að stúlkum og strákum á aldrinum 
18-25 ára til að taka þátt.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta er stærsti tískuviðburð-
inn á Íslandi og ætti að vera eft-
irsóknarvert fyrir fyrirsætur 
að taka þátt í þessu með okkur,“ 
segir Arnar Gauti Sverris son, 
framkvæmdastjóri Elite á Íslandi, 
en hann leitar nú að 40 fyrirsæt-
um, stúlkum og strákum, til að 
ganga tískupallana á Reykjavík 
Fashion Festival í ár.

Arnar Gauti ætlar að halda 
prufur í húsakynnum Elite Fas-
hion Academy að Ármúla 21 á 
morgun milli klukkan 17-19. Ásta 
Kristjánsdóttir og Ellen Lofts-
dóttir verða einnig viðstaddar 
prufurnar og saman ætla þau 
að finna rétta fólkið. Stúlkur og 
strákar sem eru yfir 172 cm á hæð 
og í góðu líkamlegu formi eru því 
eindregið hvött til að mæta.  

„Við ætlum að taka þetta skref-

inu lengra í ár og gerum miklar 
kröfur til einstaklinganna sem 
verða fyrirsætur á hátíðinni. Það 
getur skipt sköpum fyrir gæði 
sýningarinnar að fyrirsæturnar 
séu góðar.“ 

Arnar Gauti hefur fengið til 
liðs við sig dansarann og dans-
höfundinn Cameron Corbett sem 
ætlar að æfa göngulagið hjá fyr-
irsætunum. „Göngulagið á sýn-
ingum skiptir miklu máli og hjá 
Cameron fá fyrirsæturnar bestu 
leiðsögnina. Hann verður með 
æfingabúðir fram að hátíðinni 
og verða fyrirsæturnar því vel í 
stakk búnar að ganga tískupall-
ana á hápunkti íslenska tískuiðn-
aðarins,“ segir Arnar Gauti og 
lofar skemmtilegu ævintýri fyrir 
þær fyrirsætur sem verða valdar 
til að sýna á RFF.  - áp

Fyrirsæturnar fara í göngubúðir

TIL JUDD APATOW
Judd Apatow, einn farsælasti framleiðandi Holly-

wood um þessar mundir, fékk þessa mynd 
Hugleiks í afmælisgjöf frá starfsfólki sínu.

Freaks and Geeks, sem Apatow 
framleiddi rétt fyrir aldamót. „Ég 
hef alltaf viljað eiga það á DVD og 
á núna flottan pakka,“ segir Hug-
leikur.

En veistu hvar myndin hangir?
„Ég hef ekki hugmynd. Ætli hún 

sé ekki uppi á vegg á skrifstofunni 
hans.“

 atlifannar@frettabladid.is 

GERIR MIKLAR KRÖFUR Arnar Gauti 
Sverrisson leita að fyrirsætum til að sýna 
fyrir Reykjavik Fashion Festival sem fer 
fram í vor. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFAN



Heima er best
síðan okkar

Orkusalan.is hlaut þrenn verðlaun á Íslensku vefverðlaununum, þar á meðal sem 

Besti íslenski vefurinn. Við viljum þakka Hugsmiðjunni fyrir vefsmíðina og öllum 

þeim sem aðstoðuðu okkur við að ná þessum árangri.  Við ætlum að halda áfram að

vera í góðu sambandi við viðskiptavini okkar og lofum að vera áfram í stuði á netinu.

Orkusalan.is
Besti íslenski vefurinn 2011

Orkusalan.is
Besta útlit og viðmót

Orkusalan.is
Besti sölu- og kynningarvefur  fyrir- 

tækis með færri en 50 starfsmenn

Fylgdu okkur á Twitter Finndu okkur á FacebookVið erum á YouTube



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060
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Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

 LÖGFRÓÐUR 
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA LÖGRÉTTU

ÓKEYPIS LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF 
fyrir almenning í Háskólanum í Reykjavík. 
Sendið fyrirspurn á logfrodur@hr.is

logfrodur.hr.is

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær 
tónlist alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00

Keðjur og fuglafætur í 
myndbandinu
Stúlkurnar í The Charlies eru 
nú komnar aftur til Los Angeles 
eftir stutt jólafrí á Íslandi og slá 
ekki slöku við. Á Facebook-síðu 
sveitarinnar greina þær frá því 
að þær séu byrjaðar að taka upp 
myndband við lagið Tickin Like a 
Bomb. Leikstjóri myndbandsins 
er Raphael Chatelain og hefur 
undirbúningur staðið yfir í þrjár 
vikur. Alma, Klara og Steinunn leika 
lykilhlutverk í myndbandinu ásamt 
dönsurunum en þær greina einnig 
frá því að kampavín, slökkviliðs-
búningur, sprengjuefni, fuglafætur 
og keðjur verði hluti af leikmunum. 
Ekki er vitað hvenær myndbandið 
fer í sýningu.   - sv, áp

Gnarr kominn vestur
Heimildarmyndin Gnarr! eftir Gauk 
Úlfarsson kom út í Bandaríkjunum 
í gær. Kvikmyndaframleiðandinn 
Focus World lýsir myndinni sem 
drepfyndinni, sannri sögu af 
grínista sem endaði óvænt sem 
borgarstjóri stærstu borgar Íslands. 
Jón Gnarr var í viðtali við Huff-
ington Post á mánudag þar sem 
athygli var vakin á því að myndin 
væri fáanleg vestanhafs í gegnum 
netið. Einnig var stiklað á stóru um 

feril borgarstjórans og 
sterklega gefið til kynna 
að Jón ætli að bjóða 
sig fram til forseta. Þó 

tekur hann skýrt 
fram að hann 
hafi engan 
áhuga á því 

að verða 
næsti íbúi 
Bessa-
staða. 

1  Búist við vitlausu veðri þegar 
líður á daginn

2  Varað við stormi á öllu 
landinu

3  Ferðakonan í Hvalfirði þakkaði 
Neyðarlínunni fyrir hjálpina

4  Háhyrningar stefna Sea World 
fyrir þrælahald

5  Tvö börn urðu fyrir bíl
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