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Á HEIMLEIÐ  Hundarnir hans Benedikts nutu sólarblíðunnar og fundu ekki fyrir kuldanum á ferð sinni í gær. Þrír þeirra eru þó 
fótsárir og eru í sérstökum skóm. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir þingkona sinnir dómgæslu í frí-
stundum. 38

HEILBRIGÐISMÁL Læknar hafa bæst 
í hóp heilbrigðisstétta sem krefjast 
úrbóta á launum og vinnuaðstöðu, 
sérstaklega á Landspítalanum. 

„Uppsagnir eru byrjaðar,“ segir 
Ómar Sigurvin Gunnarsson, for-
maður Félags almennra lækna, 
en það eru læknar sem eru í sér-
námi eftir að hafa lokið sex ára 
háskólanámi. Á bæklunarskurð-
deild Landspítalans hafi til dæmis 
allir almennir læknar sem voru 
í fastri vinnu sagt upp störfum, 
en þær uppsagnir taka gildi um 
næstu mánaðamót. Fyrirsjáanlegt 
sé að vegna þessa þurfi að draga 
úr þjónustu á deildinni. „Aðal-
ástæðan þar var að ekki var ráðið 
í stöður annarra sem hættu. Þrír 

áttu að gegna störfum sem sex til 
sjö sinntu áður.“ 

Ómar segir einnig dæmi um að 
reyndir sérfræðilæknar hafi sagt 
upp. „Við höfum líka varað við því 
að þeirra aðstæður séu ekki heldur 
boðlegar. Þar eru of fáir læknar að 
sinna of miklum verkefnum.“

Almennir læknar héldu baráttu-
fund síðasta miðvikudagskvöld 
þar sem mættu 60 til 70 prósent 
úr þeirra hópi, auk læknanema og 
kandídata. „Á síðustu vikum og 
mánuðum hefur keyrt um þverbak 
varðandi álag,“ segir Ómar, sem 
telur nauðsynlegt að leggja línur um 
hversu mikla vinnu megi leggja á 
lækna, til dæmis hvað varðar fjölda 
sjúklinga á vakt. Hann  bendir á að 

í „óvissustigi“ á Landspítalanum 
nýverið vegna óvenjumikilla veik-
inda hafi verið kallaður til viðbótar-
mannskapur allra heilbrigðisstétta 
nema lækna. „Fólk er að kikna 
undan álagi og í stórum stíl að hugsa 
sér til hreyfings. Þegar það gerist 
þá gerist það hratt því við höfum 
bara mánuð í uppsagnarfrest.“ 

Þorbjörn Jónsson, formaður 
Læknafélags Íslands, telur að hlut-
fall lækna sem vinna aukavinnu 
hafi hækkað töluvert. Í könnun 

félagsins í nóvember meðal 1.113 
starfandi lækna með lögheimili hér 
á landi kom í ljós að sautján prósent 
þeirra taka að sér störf erlendis í 
frítíma sínum og 26 prósent vinna 
aukavinnu hér á landi. Svarhlutfall 
í könnuninni, var 45 prósent.

„Launakjörin eru orðin mikið 
lakari en þau voru fyrir nokkrum 
árum,“ segir Þorbjörn en bætir við 
að einnig séu dæmi um að læknar 
leiti til útlanda til að viðhalda sér-
fræðiþekkingu sinni. - óká

Læknar íhuga uppsagnir
Meira en fjórðungur lækna tekur að sér aukavinnu hér á landi í frístundum og 17 prósent erlendis. Almennir 
læknar vilja bætt kjör og starfsaðstæður. Uppsagnarfrestur þeirra er einn mánuður. Nokkrir eru þegar hættir.

Bolungarvík 0°  ASA 6
Akureyri 3°  SA 5
Egilsstaðir -1°  SSA 6
Kirkjubæjarkl. 0°  NA 4
Reykjavík 3°  SSA 8

Úrkoma    og strekkingsvindur sunnan- 
og vestanlands og talsverð rigning í 
kvöld en nokkuð bjart fram eftir degi 
norðaustan til. Hlýnar. 4

  

SKOÐUN Næsti fjármálaráðherra þarf 
að vera þungavigtarmanneskja í fjár-
málum, skrifar Pawel Bartoszek. 17

FÓLK Benedikt Magnússon held-
ur átta husky-hunda á Selfossi 
sem hann beitir fyrir vagn og 
þeysist um nærliggjandi sveitir. 

„Það er enginn snjór núna 
þannig að maður verður að eiga 
vagn. Það eru vandræði hvað 
snjóar lítið,“ segir Benedikt, sem 
hefur hundana átta í bílskúrnum 
en hann og kona hans hyggjast 
kaupa sér hús fyrir utan bæinn. 

„Ég nota hundana bara sem 
vinnudýr og reyni að þjálfa 
þá þrjá til fjóra daga í viku en 
þeir verða að fá að hvíla sig vel 
á milli. Ég þvælist um allt, fer 
niður í Gaulverjabæ, og reyni að 
fara um 50 kílómetra hring.“ 

Benedikt segir að þetta sé 
dýrt áhugamál en haldnar eru 
um þrjár vetrarkeppnir í hunda-
sleðaakstri hér á landi. „Ég 
vonast til að það verði svolítil 
menning í þessu, svipað og hjá 
Norðurlandaþjóðunum þar sem 
mörg hundruð keppendur eru í 
hverju móti.“  - kóp

Hugmyndaríkur Selfyssingur:

Hendist um á 
hundakerru

Læt ekkert stoppa mig
Hanna Rún Óladóttir í ítarlegu við-
tali um dansinn, kjaftasögurnar og 
háleit markmið. 

SAMFÉLAGSMÁL „Og ef svo fer sem horfir verður 
Ráðhúsið í Vestmannaeyjum ekki undanskilið,“ 
segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vestmanna-
eyjum um fíkniefnapróf meðal Eyjamanna.

„Tilgangurinn er að senda þau skýru skilaboð 
að hvorki neysla né sala fíkniefna sé samfélags-
lega viðurkennd,“ segir Elliði bæjarstjóri og boðar 
aukna viðleitni í þessum efnum. „Við ráðum sumar-
starfsfólk í hundraða tali. Það kann vel að vera að í 
ráðningarsamningum þeirra verði getið um að það 
sé heimilt að mæla fyrir ólöglegum lyfjum.“

Elliði segir vímuefnavandann í  Vestmanna eyjum 
síst verri en annars staðar. „Hins vegar búum 
við það vel að við erum mjög náið samfélag þar 
sem samfélagsleg vitund er mjög mikil. Það er sá 
 styrkur sem við hyggjumst reyna að nota,“ segir 
bæjarstjórinn.

Einn skipverja Vinnslustöðvarinnar sem féll 
á lyfjaprófi og var rekinn segist nú læðast með 
 veggjum. „Það eru náttúrlega allir að smjatta á 
þessu hérna í bænum. Mannorðið er farið,“ segir 
skipverjinn.  - gar / sjá síðu 4

Brottrekinn skipverji læðist með veggjum og bæjarstjórinn boðar aðgerðir:

Bæjarstarfsmenn í fíkniefnapróf
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SUÐUR-AFRÍKA Jacob Zuma,  forseti 
Suður-Afríku, fordæmir hóp-
nauðgun og morð, sem framið var 
í síðustu viku í bænum Bredasdorp 
og hvetur þjóðina til að rísa gegn 
 glæpum af þessu tagi. 

Öryggisvörður fann sautján 
ára stúlku afar illa útleikna eftir 
 nauðgun og hrottalegar misþyrm-
ingar á laugardaginn í iðnaðarhverfi 
í bænum. Hún var flutt á sjúkrahús 
þar sem hún lést skömmu síðar.

„Allri þjóðinni er ofboðið vegna 
þessa gífurlega ofbeldis og eyði-

leggingar lífs ungrar manneskju,“ 
sagði Zuma í yfirlýsingu. Hann 
hvetur meðal annars dómstóla til 
að dæma afbrotamenn í málum af 
þessu tagi til hörðustu refsingar.

„Þessi verknaður var hneykslan-
legur, grimmilegur og algerlega 
ómannúðlegur. Hann á ekki heima í 
okkar samfélagi,“ segir Zuma.

Tveir menn, báðir rúmlega tví-
tugir, hafa verið handteknir í 
tengslum við árásina. Annar þeirra 
er sagður hafa verið kærasti stúlk-
unnar. Fjölmiðlar í Suður-Afríku 

segja að ofbeldismennirnir hafi 
meðal annars rifið innyfli úr kviðar-
holi hennar.

Kynferðisglæpir eru algengari í 
S-Afríku en flestum öðrum löndum. 
Árlega eru um 60 þúsund  nauðganir 
tilkynntar lögreglu, en talið er að 
það sé aðeins brot glæpanna.

Sjálfur var Zuma ákærður fyrir 
nauðgun árið 2005, en sýknaður árið 
eftir. Dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að konan, sem ákærði 
Zuma, hefði samþykkt að hafa sam-
farir með honum.  - gb

Hrottaleg hópnauðgun og morð á unglingsstúlku um síðustu helgi vekur hörð viðbrögð í Suður-Afríku:

Zuma forseti vill herferð gegn nauðgunum

JACOB ZUMA  Forseti Suður-Afríku á 
ráðstefnu í Davos í Sviss nýverið. 
 NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA „Afar sérstakt er að 
kjörinn fulltrúi þurfi að ítreka 
slíka spurningu, sem var orðuð 
mjög skýrt,“ segir Kjartan Magn-
ússon borgarfulltrúi, sem á síðasta 
fundi borgarstjórnar ítrekaði fyrir-
spurn um heildarkostnað 
við byggingu Hörpunnar.

Kjartan lagði upphaf-
lega fram fyrirspurn 
um málið í september 
síðast liðnum. Um miðjan 
janúar kom svar frá 
Jóni Gnarr borgar-
stjóra. Kjartan 
segir að þar sé 
aðeins gerð grein 
fyrir kostnaði frá 
því verkefnið var 
yfirtekið á árinu 
2009.

„Finnst mér 

líklegt að menn hafi misskilið 
spurninguna viljandi í þeim til-
gangi að koma sér undan því 
að upplýsa almenning um hver 
heildar byggingarkostnaður Hörpu 
er í raun og veru. Af hverju fá 
skattgreiðendur ekki að vita það?“ 
spyr Kjartan sem kveður erfið-
lega hafa gengið að fá svör úr 
kerfinu um margvíslegan kostnað 
við Hörpu. „Í svari við fyrirspurn 
minni um kostnað við húsið kom 
meðal annars fram að borgar-

stjóri sæi ekkert athugavert 
við að nokkrir af æðstu 

embættismönnum 
borgarinnar, sem eru 
undir beinni stjórn 
hans, neituðu mér 
ítrekað um skýrslu 
KPMG um rekstur 
þess.“

Borgarfulltrúi reynir enn að fá svör vegna Hörpu:
Telur kostnaði haldið leyndum

BRUSSEL Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna 27 
munu reyna til þrautar í dag að ná samkomulagi um 
fjárlög sambandsins fyrir árin 2014 til 2020, en ráð-
stefna leiðtogaráðsins hófst í Brussel í gær. Þetta er 
önnur tilraun ESB-ríkja til að ná saman um málin en 
leiðtogaráðstefna í nóvember skilaði ekki árangri.

Sum ríkin, þar sem Bretland og Þýskaland fara 
fremst í flokki, hafa lagt áherslu á að útgjöld ESB 
verði skorin niður í samræmi við það sem aðildar-
ríkin verða að sætta sig við en Frakklandi, Ítalíu 
og fleiri ríkjum, ásamt stofnunum sambandsins, 
er mikið í mun að niðurskurður komi ekki niður á 
vaxtar möguleikum og uppbyggingu atvinnulífs.

Talið er líklegra en ekki að málamiðlun náist að 
þessu sinni, enda sé leiðtogunum nokkuð í mun að 
ganga frá málunum, því að án samkomulags verði að 
semja fjárlög til eins árs í senn, sem hugnast fáum.

Fyrir liggur tillaga Hermans Van Rompuy, forseta 
leiðtogaráðsins, um að framlag til ESB verði rúmir 
1.000 milljarðar evra á umræddu sjö ára tímabili, 
en líklegt er að upphæðin þurfi að vera nær 900 
 milljörðum til að Þjóðverjar sætti sig við hana.  - þj

Leiðtogar ESB-ríkja funda í dag um fjárlög sambandsins 2014 til 2020:

Reyna til þrautar að ná saman

KOMINN TIL FUNDAR  François Hollande Frakklandsforseti 
kemur hér til fundar í gær. Lykillinn að samkomulagi um fjár-
lög ESB er að Frakkar og Þjóðverjar nái saman.  NORDICPHOTOS/AFP

KJARTAN 
MAGNÚSSON

NÝSKÖPUN Mentis Cura opnaði í 
gær greiningarmiðstöð í Álftamýri 
þar sem fyrirtækið mun greina 
heilabilunarsjúkdóma. Ólafur 
Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
opnaði miðstöðina formlega.  

Mentis Cura hefur undan farinn 
áratug unnið að rannsóknum á 
sviði heilabilunarsjúkdóma og 
meðal annars þróað aðferð sem 
nýtist við greiningu á heilabil-
unarsjúkdómum, Alzheimer þar á 
meðal. Sú aðferð byggir á grein-
ingu heilarits sjúklinga sem er svo 
borið saman við heilarit sjúklinga-
hópa úr gagnagrunni félagsins sem 
hafa verið greindir með mismun-
andi heilabilanir.  - þj

Mentis Cura opnar miðstöð:

Greina heilabil-
unarsjúkdóma

LÖGREGLUMÁL Leit að Grétari Guð-
finnssyni verður haldið áfram í 
nágrenni Siglufjarðar í dag, en 
henni var hætt vegna myrkurs í 
gær. Allt að 150 manns frá björg-
unarsveitum og Landhelgisgæslu 
Íslands leituðu Grétars í gær en 
ekkert hefur til hans spurst frá því 
á miðvikudag.

Ýmsir persónulegir munir 
 Grétars fundust í fjörunni í gær en 
samkvæmt upplýsingum lögreglu 
verður aðaláhersla í dag lögð á leit 
við sjávarsíðuna. Ekki leikur grun-
ur á að nokkuð saknæmt hafi gerst 
en ef einhverjir búa yfir upplýsing-
um um ferðir Grétars er þeim bent 
á að hafa samband við lögreglu.  - þj

Hvarf Grétars Guðfinnssonar:

Leit mun halda 
áfram í dag

LJÓSADÝRÐ Marcos Zotes arkitekt hannaði þennan ljósaskúlptúr í samvinnu við 
nema í Listaháskólanum og Eðvarð Egilsson tónlistarmann.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MENNING Jón Gnarr borgarstjóri markaði upphaf Vetrarhátíðar í Reykja-
vík á Austurvelli í gærkvöldi með því að afhjúpa opnunarverkið „Pixel 
Cloud“ eftir arkitektinn Marcos Zotes. Tónlist Eðvarðs Egilssonar, úr 
hljóm sveitinni Steed Lord, hljómaði undir ljósadýrðinni.

Fjölbreytt menningardagskrá er á vetrarhátíðinni sem stendur fram 
á sunnudag. - þj 

Vetrarhátíð í Reykjavík sett formlega í ellefta sinn:
Ljósaveisla í skammdeginu

SPURNING DAGSINS

Biggi, var þetta peningaplokk?
„Nei, þetta er líkara því að eiga 
sauðskinnssokk. Maður bætir í fyrir 
næsta fokk.“
Birgir Örn Steinarsson, oftast kenndur við 
Maus,  hélt sína fyrstu sólótónleika á Íslandi í 
rúm sex ár í gærkvöldi. Hann er loksins búinn 
að læra listina að fingraplokka.

UMFERÐARMÁL „Við teljum brýnt 
að ekki verði lengur dregið að 
grípa til ráðstafana sem auka 
öryggi gangandi vegfarenda,“ 
segir í bókun fulltrúa Samfylk-
ingar, Besta flokksins og VG sem 
samþykktu í umhverfis- og skipu-
lagsráði að auka öryggi gangandi 
vegfarenda á Snorrabraut.

„Snorrabraut er ein af hættu-
legustu götum borgarinnar. 
Rannsóknir sýna að alvarleg slys 
og dauðaslys eru hlutfallslega 
algengari þar en á öðrum götum,“ 
segir áfram í bókun fyrrgreindra 
fulltrúa.

Útbúa á þrengingar á Snorra-
braut. Páll Hjaltason, Elsa Hrafn-
hildur Yeoman, Karl Sigurðsson, 
Hjálmar Sveinsson, Kristín Soffía 
Jónsdóttir og Torfi Hjartar-
son sögðu tillögurnar vera frá 
sérfræðingum á umhverfis- og 
skipulagssviði. „Þær eru liður 
í því að gera borgargöturnar 
öruggari fyrir gangandi vegfar-
endur án þess að dregið sé úr 
eðlilegu flæði bílaumferðar.“

Tveir af þremur full trúum 
Sjálfstæðisf lokks greiddu 
 einnig atkvæði með tillögunni 
en áréttuðu að hún fæli aðeins í 
sér aðgerð til bráðabirgða „til að 
koma í veg fyrir fleiri alvarleg 
slys“, eins og segir í bókun Gísla 
Marteins Baldurssonar og Hildar 
Sverrisdóttur.

Gísli og Hildur sögðu að fara 
yrði í löngu boðaðar aðgerðir um 
heildarhönnun Snorrabrautar 
sem væri stórhættuleg gangandi 
vegfarendum. Þar hefðu orðið tvö 
banaslys á síðustu átta árum.

„Næstum fimm prósent alvar-
legra slysa og dauðaslysa þar sem 
ekið var á gangandi vegfarendur 

á árunum 1996 til 2011 urðu á 
Snorrabraut. Því er ekki boðlegt 
að draga aðgerðir lengur,“ bókuðu 
Hildur og Gísli.

Þriðji fulltrúi Sjálfstæðisflokks-
ins í ráðinu sat hjá. „Gögn sem lögð 
hafa verið fram á fundi ráðsins 
styðja ekki að hrað akstur sé stund-
aður á Snorrabraut og því eðlilegt 
að skoða hvort aðrar aðstæður 
eins og lýsing eða upplýsingaskilti 
skapi hættu í umferðinni,“ bókaði 
Júlíus Vífill Ingvarsson, sem lagði 
til að leitað yrði eftir áliti lög-
reglustjóra og Slökkviliðs höfuð-
borgarsvæðisins á þrengingu 
Snorrabrautar,  einkum með tilliti 
til neyðaraksturs.

„Hraða umferðar má stýra 
með ýmsum hætti,“ bætti  Júlíus 
við og benti á hraðamyndavélar 
og upplýsingar til vegfarenda. 
„Með þeim hætti má halda niðri 
umferðarhraða án þess að trufla 
flæði umferðar þannig að öku-
menn haldi athygli og fylgist 
betur með umhverfi sínu.“ 

  gar@frettabladid.is

Útbúa þrengingar á 
alræmdri slysagötu
Þrengt verður að bílum á Snorrabraut til að hægja á umferð um götuna. Eitt af 
hverjum tuttugu alvarlegum slysum þar sem ekið er á gangandi vegfarendur 
verður á Snorrabraut. Fulltrúi í samgönguráði sagði hraðakstur ekki stundaðan.

SNORRABRAUT   Borgaryfirvöld hyggjast bæta öryggi gangandi vegfarenda með því 
að draga úr hraða bílaumferðar á Snorrabraut. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Snorrabraut er ein 
af hættulegustu götum 

borgarinnar.
Fulltrúar þriggja flokka í skipulagsráði
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DANMÖRK Sígarettustubbar eru 
nær helmingur af því rusli sem 
hent er á götu eða á víðavangi í 
Danmörku. Á vef Berlingske er 
vísað í niðurstöður nýrrar úttektar 
þar sem kemur fram að 43 prósent 
alls rusls sem bæjarstarfsmenn 
þrífa upp séu sígarettustubbar.

Í frétt Berlingske segir jafn-
framt að talið sé að níu milljónum 
stubba sé kastað á almannafæri 
í Danmörku dag hvern, en það 
jafngildir um þremur milljörðum 
stubba á ári.

Næststærsti ruslflokkurinn er 
tyggjóklessur, sem er um fjórð-
ungur alls rusls.  - þj

Ruslaskýrsla í Danmörk:

Rettustubbar í 
milljarðatali 

MANNRÉTTINDI  Mál pönksveitarinnar 
Pussy Riot er nú komið til kasta Mann-
réttindadómstóls Evrópu.  NORDICPHOTOS/AFP

RÚSSLAND, AP Lögmenn þriggja 
meðlima rússnesku pönkhljóm-
sveitarinnar Pussy Riot hafa 
mótmælt sakfellingu þeirra fyrir 
Mannréttindadómstóli Evrópu 
í Strassborg og segja yfirvöld í 
Rússlandi hafa brotið gegn Mann-
réttindasáttmála Evrópu. 

Þær Maria Alekhina, Yekaterina 
Samutsevich og Natalia Tolokonni-
kova hlutu tveggja ára fangelsis-
dóma fyrir að hafa skipulagt 
mótmæli í kirkju rússnesku rétt-
trúnaðarkirkjunnar í Moskvu. - gój

Halda fram sakleysi sveitar:

Pussy Riot til 
Strassborgar

DANMÖRK Lögreglan í Danmörku 
telur með nokkurri vissu að lík 
konu sem fannst í ísskáp á heimili 
í smábæ á Lálandi fyrir skömmu 
sé af Mette Bønnelykken Herholdt, 
sem hvarf sporlaust fyrir rúmum 
tveimur árum síðan.

Fyrrum sambýlismaður Her-
holdt hefur játað að hafa komið 
líkinu fyrir í ísskápnum en neitar 
að hafa orðið konunni að bana. 
Hún hafi látist af eðlilegum 
 orsökum.

Herholdt átti ekki marga að og 
varð enginn var við hvarf hennar 
fyrr en lýst var eftir henni undir 
lok síðasta árs, eftir ábendingu 
gamals vinar hennar.  - þj

Líkfundur í Danmörku:

Týnd í tvö ár 
fannst í ísskáp

ÝSUFLAK  Efni unnið úr roði er lagt 
beint í sár og breytist svo í heilbrigða 
húð.  FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

VIÐSKIPTI Íslenska lækningavöru-
fyrirtækið Kerecis hefur  skrifað 
undir dreifingarsamning við 
alþjóðafyrirtækið Medline. Ker-
ecis þróar meðferðarúrræði fyrir 
vefjaskaða sem byggja á ómega 
3-tækni og hagnýtingu á fiskiroði.

Fram kemur í tilkynningu 
fyrirtækisins að samningur um 
dreifingu hafi náðst á arabíska 
heilbrigðis þinginu sem nýlokið er 
í Dubai. Haft er eftir Guðmundi F. 
Sigurjónssyni,  stjórnarformanni 
Kerecis, að samningurinn sé 
fyrsta skrefið í að breyta fyrir-
tækinu úr sprotafyrirtæki í fram-
leiðslu- og sölufyrirtæki. - óká

Medline dreifir fyrir Kerecis:

Úr sprotanum 
yfir í alvöruna

 232,4717
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

126,52 127,12

198,84 199,80

171,58 172,54

22,995 23,129

23,063 23,199

19,942 20,058

1,3472 1,355

194,37 195,53

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

GENGIÐ 
07.02.2013

LÖGREGLUMÁL Afganskur hælis-
leitandi var á þriðjudaginn úr-
skurðaður í tveggja vikna gæslu-
varðhald, daginn eftir að hann 
kveikti í herbergi sínu á gistiheim-
ilinu Fit í Reykjanesbæ.

Lögregla mun óska eftir því 
að hann sæti geðrannsókn. Hann 
hefur ekki upplýst um það af 
hverju hann kveikti í herberginu.

Gestur á heimilinu var fluttur 
á sjúkrahús vegna reyk eitrunar 
og félagsmálayfirvöld útveguðu 
öðrum íbúum gistingu.  - sh

Hælisleitandi í geðrannsókn:

Í varðhald eftir 
íkveikju á Fit
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Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Sunnudagur
Strekkingur austan til annars hægari.

HLÝNAR  í dag og verður fremur milt fram á sunnudag en þá kólnar heldur aftur. 
Helgin verður nokkuð úrkomusöm sunnan- og vestanlands en norðaustan til verður að 
mestu leyti þurrt og bjart með köflum.
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SAMFÉLAGSMÁL „Tilgangurinn er 
að senda þau skýru skilaboð að 
hvorki neysla né sala fíkniefna sé 
samfélagslega viðurkennd,“ segir 
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í 
Vestmannaeyjum, þar sem bærinn 
tekur höndum saman við íþrótta-
félagið ÍBV og stórútgerðarfyrir-
tækin Vinnslustöðina og Ísfélagið 
til að vinna bug á fíkniefnavanda.

Fram hefur komið að ellefu skip-
verjum hjá Vinnslustöðinni var 
sagt upp eftir að hafa fallið á fíkni-
efniprófi. Þar munu nú skrifstofu-
fólk og stjórnendur hafa gengist 
undir sams konar próf. Ísfélagið 
hyggst feta sömu braut.

„Og ef svo fer sem horfir þá 
verður Ráðhúsið í Vestmanna-
eyjum ekki undanskilið,“ segir 
Elliði bæjarstjóri og boðar 
aukna viðleitni í þessum efnum. 
„Við ráðum sumarstarfsfólk í 
 hundraða tali. Það kann vel að 
vera að í ráðningar-
samningum þeirra 
verði getið um að það 
sé heimilt að mæla 
fyrir ólög legum 
 lyfjum.“

Elliði segir málið 
hafa átt visst upp-
haf hjá foreldrum 
í bænum sem í 
fyrrasumar hafi 
rætt við hann, 
stórfyrirtækin, 
íþróttafélagið og 
fleiri.

„Ég held að 
vímuefna vandinn 
í  Vestma nna-

eyjum sé síst verri en annars 
staðar. Hins vegar búum 

við það vel að við erum 
mjög náið samfélag 
þar sem samfélagsleg 
vitund er mjög mikil. 
Það er sá styrkur sem 

við hyggjumst reyna 
að nota. Það er ekki 

við hæfi að sam-
félagið halli sér 
aftur og stóli á 
að lögreglan ein 
sjái um þetta,“ 
segir bæjar-
stjórinn.

Elliði  leggur 
áherslu á að 
ekki sé  ætlunin 
að refsa fólki 
 heldur hjálpa 
því. Starfsmenn 

Vestmannaeyja-
bæjar þurfi að 

sýna fordæmi. 
Þeir geta  þannig átt 

von á því að þurfa að samþykkja 
að vera  teknir í fíkniefnapróf. „Það 
ætti enginn starfsmaður sveitar-
félagsins að þurfa að óttast slíkt, 
ég hef ekki nokkra trú á því,“ segir 
hann.

Nefnt hefur verið að fíkniefna-
prófin kunni að brjóta á rétti 
manna til einkalífs. „Þegar fólk 
skrifar undir ráðningarsamning 
með þessu fororði þarf varla að 
koma á óvart að þetta ákvæði sé 
virkjað. Og ég veit ekki til þess 
að nokkurs staðar hafi verið beitt 
þvingunarúrræðum enda kæmi 
það náttúrlega aldrei til greina,“ 
segir bæjarstjórinn sem kveðst 
mikill talsmaður friðhelgi einka-
lífsins.

„En þegar kemur að eftirliti með 
fíkniefnum og þegar kemur að vel-
ferð barnanna okkar, Eyjamanna 
og annarra Íslendinga, þá finnst 
mér réttlætanlegt að mæla hvort 
notuð eru ólögleg lyf.“

 gar@frettabladid.is

Fíkniefnaprófanir í 
ráðhúsi Eyjamanna
Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir samfélagið ekki geta látið lögregluna eina 
fást við fíkniefnavandann. Verið sé að virkja allt samfélagið í Eyjum gegn þeim 
vágesti. Bæjarstjórinn segist óttast útkomu bæjarstarfsmanna í fíkniefnaprófi.

Skipverji sem sagt var upp á einu skipa Vinnslustöðvarinnar eftir fall á 
fíkniefnaprófi segir málið skelfilegt. „Það er bara kippt undan manni 
 löppunum,“ segir maðurinn sem ekki vill að nafn hans komi fram.

Eins og aðrir sem reknir voru hafði maðurinn skrifað undir yfirlýsingu 
um að fyrirtækinu væri heimilt að láta hann undirgangast fíkniefnapróf. 
Hann var síðan látinn fara fyrirvaralaust og án launa í uppsagnarfresti. 
Maðurinn segir brottreknu skipverjana íhuga réttarstöðu sína vegna þessa. 
Sjálfur hafi hann starfað um langt árabil hjá Vinnslustöðinni.

„Mér finnst að það hafi átt að gefa okkur séns en maður var bara 
rekinn með skömm,“ segir maðurinn sem kveðst nú læðast með veggjum 
í heimabæ sínum. „Það eru náttúrlega allir að smjatta á þessu hérna í 
bænum. Mannorðið er farið.“

Niðurlægður og læðist með veggjum

ELLIÐI 
VIGNISSON

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akur-
eyri hefur hafið rannsókn á 
 meintum kynferðisbrotum manns á 
áttræðisaldri gegn tveimur  piltum, 
átján og nítján ára, sem  réðust 
á hann á Skagaströnd um liðna 
helgi. Annar piltanna er barnabarn 
mannsins.

Áður hafði lögreglan rannsakað 
kynferðisbrot mannsins gegn öðru 
barnabarni hans, sem nú er á þrí-
tugsaldri. Hann hefur játað brotin 
að hluta og það mál er komið til rík-
issaksóknara til ákærumeðferðar. 

Maðurinn  verður ekki nafngreindur 
hér af tillitssemi við þolendur hans.

Piltarnir sem réðust á manninn 
voru látnir lausir úr gæsluvarð-
haldi seinni partinn á miðviku-
dag. Þeir höfðu játað brotið og því 
þótti ekki ástæða til að halda þeim 
 lengur. Málið verður það senn sent 
ríkissaksóknara.

Piltarnir lögðu ekki fram form-
lega kæru á hendur manninum fyrir 
kynferðisbrot en greindu frá þeim 
við yfirheyrslur og í kjölfarið ákvað 
lögregla að hefja á þeim rannsókn. 

Maðurinn hlaut alvarlega höfuð-
áverka við árásina og  liggur enn 
á spítala. Hann er þó ekki í lífs-
hættu. - sh

Ungir piltar sem réðust á mann á Skagaströnd eru lausir úr gæsluvarðhaldi:

Brot gegn piltunum í rannsókn

ÞRJÚ BROT RANNSÖKUÐ  Lögregla 
rann sakar nú brot mannsins gegn 
þremur piltum. 
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DÓMSMÁL Jón Ásgeir Jóhann-
esson, fyrrverandi aðaleigandi 
og stjórnarformaður Baugs og 
núverandi þróunarstjóri 365 
miðla, var í Hæstarétti gær 
dæmdur í tólf mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir meiri háttar 
skattsvik á  árunum 1998 til 2003. 
Tryggvi Jónsson, fyrrverandi 
forstjóri Baugs, var dæmdur í 
átján mánaða skilorðsbundið 
fangelsi og Kristín Jóhannes-
dóttir á þriggja mánaða skilorð.

Þá er Jóni Ásgeiri gert að 
greiða 62 milljóna króna sekt til 
ríkissjóðs innan fjögurra vikna 
ella bætist við eins árs óskilorðs-
bundin fangelsisrefsing í hennar 
stað. Tryggva er gert að borga 32 
milljóna króna sekt innan sama 
frests, en sæta ella árs fangelsi. 
Kristín er ekki sektuð.

Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði áður sakfellt þremenn-
ingana en frestað því að ákvarða 
þeim refsingu ef þau héldu skil-
orð í eitt ár.

Jón Ásgeir er sakfelldur fyrir 
að trassa að telja fram til skatts 
eigin tekjur, samtals að upp-
hæð 172 milljónir, og svíkja 
þar með rúmar 25 millj-
ónir út úr ríkissjóði. 
Um var að ræða fjár-
magnstekjur, tekjur 
af kaupréttarsamn-
ingum, launaupp-
bót og sölu hagnað 
af hlutabréfum í 
Baugi.

Þá er hann 
e i n n i g  s a k-
felldur fyrir að 
telja ekki fram 
19,4 milljónir 
af launatekjum 
starfsmanna 
B au gs ,  og 
hafa þar með 
um 7,5 millj-
ónir af rík-
inu.

Tryggvi 

er sakfelldur fyrir að telja ekki 
fram tæpar 29 milljónir af eigin 
tekjum og átta milljónir af laun-
um starfsmanns Baugs. Heildar-
skattgreiðslan sem þar er undir 
er um sextán milljónir.

Kristín er sakfelld fyrir brot 
í rekstri Fjárfestingafélagsins 
Gaums og að hafa vanrækt að 

telja fram 916 milljóna króna 
tekjur þess. Ekki var hins vegar 
lagt mat á tjónið af því fyrir 
ríkið.

Þriggja mánaða skilorðs dómur 
Jóns Ásgeir og níu mánaða skil-
orðsdómur Tryggva úr stóra 
Baugsmálinu eru dæmdir upp í 
þessu máli. stigur@frettabladid.is

NEYTENDUR „Það er eðlilegt að það 
komi upp afmarkaðir þættir við 
verðkannanir sem menn eru ekki 
sammála um. Við fáum ábendingar 
öðru hverju frá verslunum en lang-
oftast ekki. Við metum þær á gagn-
rýninn hátt en eðlilega hafa þeir 
kannski aðra sýn á þetta en við.“

Þetta segir Henný Hinz, hag-
fræðingur hjá ASÍ, um þá gagnrýni 
fulltrúa nokkurra verslana að ASÍ 
sinni ekki athugasemdum við niður-
stöður verðkannana. Verðtökufólki 
frá ASÍ var í síðustu viku vísað frá 

 versl unum Hagkaups, Kosts, Nóa-
túns og Víðis.

Henný segir samkomulag um 
verðkannanir hafa verið við Samtök 
verslunar og þjónustu, SVÞ, í mörg 
ár. „SVÞ sagði sig hins vegar frá 
þessu fyrir nokkrum árum. Sam-
komulagið fólst í ákveðnu verklagi. 
Þá komum við óundirbúið eins og 
núna. Við settum síðan okkar eigin 
verklagsreglur. Eini munurinn er sá 
að við gefum okkur ekki fram við 
fulltrúa verslunarinnar þegar við 
erum komin á staðinn. Við erum 

bara viðskiptavinir sem ganga inn 
en erum með blöð og penna.“ 

Að sögn Hennýjar notar ASÍ ein-
göngu upplýsingar sem eru sýni-
legar. „Fólk verslar eftir því sem 
það sér í versluninni. Það er þar sem 
það tekur ákvörðunina.“

Hún segir annmarka á því að 
kaupa vörur þegar gerð er verð-
könnun. „Þetta er mjög kostnaðar-
samt og villuhættan er eiginlega 
meiri. Við teljum að viðskipta-
vinurinn versli ekki á kassanum, 
heldur inni í búðinni. Við viljum 

geta sinnt þessu eftirliti án þess að 
vera í einhverjum leikjum og beita 
brögðum. Við teljum að við eigum að 
geta gert þetta í góðu samstarfi við 
verslanir, eins og það er reyndar í 
langflestum tilvikum.“  - ibs

Við viljum geta sinnt 
þessu eftirliti án þess að 

vera í einhverjum leikjum 
og beita brögðum.

Henný Hinz
hagfræðingur hjá ASÍ

1. Hversu margir blindir eða sjón-
skertir stúdentar stunda hér háskóla-
nám í vetur?
2. Hvað á að byggja margar nýjar 
íbúðir miðsvæðis í Reykjavík á allra 
næstu árum?
3. Hvaða deild á Landspítalanum 
hefur verið lokað vegna fjölónæmrar 
bakteríusýkingar?

SVÖR

1. Tólf. 2. Tvö þúsund og fi mm hundruð. 3. 
Blóðlækningadeild.

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

100/100
 „Einstaklega raunveruleg stórslysamynd, 

sem lætur engan ósnortinn“

 „Ein af betri myndum ársins 2012.“
Mbl.

Komin í bíó

Hagfræðingur ASÍ segir athugasemdir verslana við verðkannanir metnar á gagnrýninn hátt:

Teljum eðlilegt að fá að skrá niður verð

Jón Ásgeir, Tryggvi 
og Kristín á skilorð
Hæstiréttur dæmir Jón Ásgeir Jóhannesson í tólf mánaða skilorðsbundið fangelsi 
fyrir skattsvik. Tryggvi Jónsson fær átján mánaða skilorð og Kristín, systir Jóns, 
þriggja mánaða skilorð. Jón og Tryggvi þurfa að borga tugi milljóna í sektir.

Í dómnum er meðferð málsins öll gagnrýnd harðlega. Þar segir að rann-
sókn efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra á málinu, sem tók fjögur 
ár, hafi dregist úr hömlu og að ákærðu verði ekki kennt um það. Þá hafi 
verulegur dráttur orðið á málinu fyrir héraðsdómi. Af þessum ástæðum sé 
refsingin skilorðsbundin.

Þá átelur Hæstiréttur Helga Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknara 
fyrir að fara gróflega í bága við reglur um gagnaframlagningu með því að 
leggja allt of mikið af gögnum fyrir héraðsdóm.

Að lokum gagnrýnir Hæstiréttur héraðsdóm fyrir að heimila ákæru-
valdinu og hverjum ákærða að leggja fram fjórar greinargerðir auk bókana. 
Það fari gróflega í bága við lög um meðferð sakamála og sé veigamikil 
skýring á þeim mikla drætti sem varð á rekstri málsins. „Verður að átelja 
þessa málsmeðferð harðlega,“ segir í dómnum.

Skilorð vegna dráttar á málsmeðferð

Jón Ásgeir Jóhannesson segist í yfirlýsingu fagna 
lokum Baugsmálsins en boðar að hann muni skjóta 
sektardóminum til Mannréttindadómstóls Evrópu í 
Strassborg.

Jón Ásgeir segir ákveðinn sigur felast í útkomunni, 
eftir ellefu ára málaferli, og talar um „sneypuför 
ákæruvaldsins“ og að það hafi verið rekið „af til-
finningalegri heift til einstaklinga og fyrirtækja“. Út-
koman sé áfellisdómur yfir ákæruvaldinu, saksóknara 
og starfsmönnum hans.

„Stórglæpurinn fannst ekki og enginn fer í 
fangelsi.  Þessi sneypuför ákæruvaldsins hefur kostað 
samfélagið hundruð milljóna sem það fær aldrei til 
baka.“

Jón Ásgeir segir sektina sem þeim sé gerð vera 
smámuni miðað við kostnaðinn sem „allt þetta rugl 
ákæruvaldsins“ hafi kostað samfélagið.

„Ákæruvaldið hefur aldrei lagt eins mikið undir 
í neinu máli og í Baugsmálinu og aldrei borið eins 
lítið úr býtum. Þessu máli er þó ekki alveg lokið því 
ég mun áfram reka mál mitt fyrir Mannréttindadóm-
stóli Evrópu og vona að þar muni réttlætinu verða 
fullnægt.“

Jón Ásgeir segir að með dómnum sé hann látinn 
sæta ábyrgð fyrir mistök sérfræðinga sem unnu fyrir 
hann við framtalsgerð. Það sé umhugsunarefni fyrir 
framkvæmdastjóra og stjórnarmenn landsins, í fram-
haldi af þessum dómi.  - þj

Ætlar með málið til Mannréttindadómstóls Evrópu

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON

TRYGGVI 
JÓNSSON

KRISTÍN 
JÓHANNESDÓTTIR

VEISTU SVARIÐ?



PIZZAn 
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STOR DOMINOS PIZZA

WILSONS
VISSIR
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➜ Danska húsnæðislánakerfið

 

Lögreglumaður 
bjargaði hundi

1 DANMÖRK Lögreglumaður í 
Danmörku á á hættu að missa 

starfið eftir að hafa sótt schäfer-
hund, sem átti að aflífa, á hunda-
ræktarbú og falið hann. Hundurinn, 
sem heitir Thor og er sjö ára, hafði 
bitið lítinn hund í eyrað. 

Samkvæmt nýjum dönskum 
hundalögum er árás á aðra hunda 
lögð að jöfnu við árás á fólk. Árás 
á önnur dýr en hunda er ekki álitin 
jafnalvarleg. Danskir fjölmiðlar greina 
frá því að Þjóðverjar hiki við að eyða 
sumarfríi sínu í Danmörku af ótta við 
að hundar þeirra verði aflífaðir.

Mest fjölgun 
í Stokkhólmi

2 SVÍÞJÓÐ Stokkhólmur og Ósló 
eru þær borgir sem stækka 

hraðast í Evrópu, að því er greint 
er frá á vefnum metro.se. Þar segir 
að næstum allir nýir á vinnumark-
aðnum í Svíþjóð haldi til Stokk-
hólms. Talið er að fram til 2020 
muni Stokkhólmsbúum á aldrinum 
20 til 64 ára fjölga um 153 þúsund. 
Yfirvöld í Stokkhólmsléni telja 
að vinnumarkaðurinn þurfi 200 
þúsund manns fram til ársins 2020.

Gagnrýna Finna 
vegna fangaflugs

3 FINNLAND Mannréttinda-
samtökin Amnesty gagnrýna 

 hvernig finnsk yfirvöld tóku á 
fangaflugi CIA, bandarísku leyni-
þjónustunnar. Í skýrslu bandarísku 
samtakanna Open Society er 
sendiherra Bandaríkjanna sagður 
hafa þakkað fyrir þátt utanríkisráð-
herra Finnlands, Erkki Tuomioja, í 
því að draga úr umfjöllun fjölmiðla. 
Umboðsmaður finnska þingsins 
rannsakar nú þátt Finnlands í 
fangafluginu.

SVÍÞJÓÐ Tveir menn sem segjast vera fyrsta sam-
kynhneigða parið frá Úganda til að ganga í hjóna-
band eiga nú á hættu að verða aðskildir á nýjan leik. 
Annar hefur fengið hæli í Svíþjóð en hinum var 
neitað. Mennirnir giftu sig í Svíþjóð fyrir nokkrum 
vikum. 

Lawrence Kaala og Jimmy Sserwadda voru par 
í Úganda en Sserwadda flúði landið án vitneskju 
Kaalas  árið 2008. Þá hafði hann verið handtekinn og 
laminn fyrir samkynhneigð. Hann segist ekki hafa 
þorað að segja manni sínum frá flóttanum. Sser-
wadda komst til Svíþjóðar og fékk hæli þar. Undan-
farin ár hefur hann beitt sér mikið í málefnum 
 hinsegin fólks og árið 2011 sá Kaala mynd af honum 
í sænsku blaði, en hann hafði þá einnig flúið til Sví-
þjóðar. Kaala hringdi í Sserwadda og þeir ákváðu 
fljótlega að ganga í hjónaband. 

Hælisumsókn Kaala var hafnað og hann ætlar 
að áfrýja þeim úrskurði. „Þeir trúa ekki sögunni 
hans,“ sagði Sserwadda við sænsku vefsíðuna The 
Local. „Hann getur ekki farið aftur þangað [til 
Úganda]. Hann yrði handtekinn strax.“ 

Mennirnir vinna nú að áfrýjun málsins.  - þeb

Samkynhneigt par frá Úganda gifti sig í Svíþjóð en á nú aðskilnað á hættu:

Annar fékk hæli en hinn ekki

SAMKYNHNEIGÐIR OFSÓTTIR  Mennirnir segjast báðir hafa 
orðið fyrir ofsóknum í heimalandinu Úganda vegna kyn-
hneigðar sinnar.  NORDICPHOTOS/AFP

HÚSNÆÐISMÁL Alþýðusamband 
Íslands kynnti í gær hug myndir 
að húsnæðiskerfi að danskri 
fyrir mynd. Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ, segir að það sem 
skipti sköpum í danska  kerfinu 
sé að áhættan sé jöfn fyrir 
bæði lántakendur og fjármagns-
eigendur en við núverandi kerfi 
hér lendis sé nær öll áhættan hjá 
lán takanda.
Endurskoðun á húsnæðislána-
kerfinu er þörf, sérstaklega í 
kjölfar efnahagshrunsins að sögn 
ASÍ.  

Danska húsnæðislánakerfið 
byggir á því að íbúðarkaupandi 
kaupir hús með húsnæðisveðláni 
frá húsnæðisveðlána stofnun. 
Stofnunin fjármagnar síðan 
lánið með því að gefa út skulda-
bréf sem er selt á skuldabréfa-
markaði. Fjárfestar kaupa í 
kjölfarið skuldabréfin og hús-
næðislánastofnunin greiðir síðan 
andvirði lánsins til fasteigna-
kaupandans.  Kaupandinn  greiðir 
svo afborganir með  vöxtum til 
húsnæðislánastofnunarinnar 
sem greiðir áfram til fjárfesta. 
Húsnæðisstofnanirnar mega 
þó aðeins sýsla með húsnæðis-
skuldabréfaútgáfu til sölu á 
skuldabréfamarkaði.

Nýtt kerfi gefur húsnæðis-
kaupendum valkost um hagstæð 
lán sem byggja á föstum nafn-
vöxtum í stað verðtryggðra lána, 
segir ASÍ. Danska húsnæðislána-
kerfið hafi staðið af sér byltingar, 
kreppur og styrjaldir í rúmlega 
200 ár.

 Kerfið býður upp á að einstak-
lingar og heimili njóti sömu 
vaxtakjara og aðrar fjármála-
stofnanir. Nafnvextir ráðast af 
skuldabréfamarkaði sem yrði 
gagnsærri en nú er. Þannig verða 
sjálfvirk áhrif verðbólgu á höfuð-
stól eftirstöðva lána afnumin. 

„Það er ekkert nýtt að við 
tökum danska löggjöf og 
umbreytum henni í löggjöf fyrir 
okkur,“ segir Gylfi Arnbjörnsson. 
Danska leiðin stuðlar að meiri 
efnahagslegum stöðugleika að 
mati Gylfa en kæmi þó ekki í veg 
fyrir að hér yrði til eignabóla.

Húsnæðislánakerfið að danskri 
fyrirmynd er hannað með það að 
leiðarljósi að heimili og einstak-
lingar geti búið við öryggi í fjár-
mögnun húsnæðis með tilliti til 
lánstíma, vaxta og afborgunar-
skilmála, að sögn ASÍ.  - mlæ

NORÐURLÖND

1

2

2

3

ASÍ vill nýtt 
húsnæðiskerfi
ASÍ kynnti í gær hugmyndir að húsnæðislánakerfi að 
danskri fyrirmynd. Fastir vextir í stað verðtryggingar 
og áhættu dreift milli lántaka og lánveitanda.

Íbúðarkaupandi fjármagnar kaup á íbúð með húsnæðisveðláni (láni með 
veði í þeirri eign sem hann kaupir) frá húsnæðisveðlánastofnuninni. 
Stofnunin fjármagnar lánveitinguna með útgáfu húsnæðisskuldabréfs 
sem hún selur á skuldabréfamarkaði. Húsnæðisskuldabréfið er tryggt 
með þeim húsnæðisveðlánum sem að baki því býr. Það sem fæst fyrir 
skuldabréfið, að frádregnum kostnaði og stimpilgjöldum til ríkisins, fær 
lántakinn í hendur. Ef skuldabréfamarkaðurinn er líflegur og mikil eftir-
spurn fæst gott verð fyrir bréfið en ef markaðurinn er í lægð fæst ekki 
gott verð og lántakan er ekki eins hagstæð.

Framkvæmd danska kerfisins

Vextir og afborganir
Vextir, afborganir 
og vaxtaálag

Húsnæðislánastofnun

Skuldabréf

FjárfestirLántakandi

Lán Fjárfesting

Það er ekkert nýtt að 
við tökum danska löggjöf 

og umbreytum henni í lög-
gjöf fyrir okkur 

Gylfi Arnbjörnsson 
forseti ASÍ



Kræsingar & kostakjör

BLANDAÐ 1.087 KR/KG | ÓDÝRT 489 KR/KG | SÍÐUBITAR 199 KR/KG 

SALTKJÖT - VERÐ FRÁ KR/KG

Tilboðin gilda 7. -  10. feb.
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

BITARÞORSK
NLAUSIRROÐ & BEIN

TOSCANA BBRAUÐ
BAKE OFF

50% AFSLÁTTUR 50% AFSLÁTTUR

ÁÐUR 1.298 KR/KG

JÓGÚRTBRAUÐ
BAKE OFF

ÁÐUR 398 KR/STKÁÐUR 349 KR/STK

SOLLA OG ÍÞRÓTTA-
ÁLFURINN MÆTA Í 

NETTÓ MJÓDD 
 KL. 16:00

Á LAUGARDAG  
OG SKEMMTA  

BÖRNUNUM

NÝR HOLLUR
KRAKKADRYKKUR
FRÁ LATABÆ
KYNNING FRÁ  
KL. 13:00-17:00
Á LAUGARDAG

EPLI RAUÐ
TOSH - 1.36 KGMACIN

50% AFSLÁTTUR ÁÐUR 569 KR/PK
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MÁLIÐ Í HNOTSKURN: SÍLDARDAUÐINN Í KOLGRAFAFIRÐI

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

DESEMBER JANÚAR FEBRÚAR

➜ Svartbakar úr 8 fuglum í 10.000 

 13.  Síld drepst í Kolgrafafi rði í stórum stíl.
 14.  Fólk safnast saman til að tína síld í fóður.
 17.  Bátur á vegum Hafró að kanna dreifi ngu síldar í 

 fi rðinum.
 18.  Hafró í Kolgrafafi rði við rannsóknir. Mælingar sýna 

lægstu súrefnismettun sem mælst hefur í sjó við 
Ísland. Dauði síldar metinn allt að 30.000 tonn.

 1.-3.  Bændur í Kolgrafafi rði segja frá mikilli grútarlykt í 
fi rðinum.

 10.  Hafró við framhaldsrannsóknir í Kolgrafafi rði.
 11.  Umhverfi sstofnun við vettvangskönnun í Kolgrafa-

fi rði.
 11.  Hafró við framhaldsrannsóknir í Kolgrafafi rði.
 16. Umhverfi sstofnun sendir frá sér ályktun um málið 

og um mögulegar aðgerðir.
 17. Hafró við framhaldsrannsóknir í Kolgrafafi rði.

 1. Síld drepst í Kolgrafafi rði í annað sinn. Síld rekur á 
fj örur við vestanverðan fj örðinn.

 2. Starfsmenn Náttúrustofu Vesturlands við vettvangs-
könnun. Meta magn dauðrar síldar á fj öru um 
7.000 tonn á 2,5 kílómetra kafl a. Margfalt meira 
magn á fj örum en í desember.

 4. Hafró við mælingar á dauðri síld. Ljóst að minna er 
dautt á botni fj arðarins. Landvernd hvetur stjórn-
völd til tafarlausra aðgerða vegna síldardauðans.

 5. Málið tekið upp á ríkisstjórnarfundi - tillagan sam-
þykkt. Krakkar úr 5.-10. bekk í Grunnskóla Grundar-
fj arðar tína 25 tonn af síld af fj örum.

377.000
TONN

F a x a f l ó i

➜ Kolgrafafj örður er mjög lokaður 
og renna liggur undir brúna, sem 
er 10 til 12 metra djúp, og er hún 
aðaltengingin við ytri fj örðinn 
[Urthvalafj örður].

➜ Dýpið í innri hluta fj arðarins er 
mest tæplega 40 metrar og um-
hverfi s það er nokkuð svæði sem 
er dýpra en 10 metrar. 

➜ Að öðru leyti er fj örðurinn 
umlukinn grynningum; þær og 
tangar skilja innri fj örðinn frá 

þeim ytri en á grynningunum 
liggur m.a. vegfyllingin að brúnni. 

➜ Grófl ega áætlað er um helm-
ingur botnsins í Kolgrafa-
fi rði á meira en 10 metra 
dýpi og um fj órðungur 
á meira en 20 metra 
dýpi. Því er aðeins 
lítill hluti af fi rð-
inum utanverðum á 
meira en 30 metra 
dýpi.

Hrygningar-
stofn met-
inn 2012

Síldarafl i 
fi skveiðiárið 
2011/2012

Síldarafl i 
fi skveiðiárið 
2012/2013

Síldardauð-
inn í Kol-
grafafi rði

13. DES
30.000

1. FEB
22.000

➜ Talningar úr Kolgrafafi rði og Hraunsfi rði síðast-
liðin 13 ár sýna öfgarnar í náttúrunni. Í taln ingum 
fyrri ára var algengast að heildarfj öldi fugla væri 
1.000 til 2.000 á þessu svæði. Í vetrarfuglataln-
ingu voru þeir um 25.000 talsins.

➜  Á árunum 2000-2005 var meðalfj öldi 
svartbaks í Kolgrafafi rði og Hraunsfi rði 
átta fuglar. Nú voru svartbakar meira 
en þúsund sinnum fl eiri eða, 10.000 talsins á 
talningarsvæðinu.

➜  Fuglatalningar síðustu vikur 
hafa sýnt að tugþúsundir fugla hafa 
fl ykkst inn á sunnanverðan Breiða-

fj örð vegna mikils framboðs fæðu 
þar, og er nú svo komið að nokkuð hátt 

hlutfall af landsstofni sumra tegunda 
heldur sig á svæðinu. Bráðabirgða-

niðurstöður benda til að fj öldi fugla með 
ströndinni frá Stykkishólmi að Búlandshöfða 
hafi  verið um 90 þúsund í seinni hluta janúar.

S N Æ F E L L S N E S

➜ Kolgrafafjörður

 GRAFÍK/JÓNAS

49.000
TONN

68.000
TONN 52.000

TONN

6,5 milljarðar
Útfl utningsverðmæti 10.000 
tonna af íslenskri sumargots-
síld eru 1,1 til 1,3 milljarðar 
króna. Því gæti verðmæti 
síldarinnar sem hefur drepist 
lagt sig á 5,5 til 6,5 milljarðar 
króna.

100+ tonn
Magn síldar sem tínt hefur 
verið af fj örunni: Yfi r 100 
tonn, þar af krakkar í Grunda-
rfi rði 25 tonn. Leikmenn 
nokkurra íþróttafélaga tíndu 
tugi tonna í gær.

Kolgrafafj örður var 
þveraður 2004; brúin 
er 230 metra löng með 
150 metra breiðu virku 
vatnsopi.

➜ Það er talið næsta öruggt að síldin hefur drepist vegna súr-
efnisskorts en hliðverkandi þættir spila þar inn í. Súrefnis-
mettun í fi rðinum er sú lægsta sem hefur mælst í sjó hér 
við land. Síldin drapst í bæði skiptin þegar veður var kalt og 
kyrrt.

➜ Nú beinast augu manna að þverun fj arðarins og hvort það sé 
hluti skýringarinnar. Þar hefur ekkert verið sannað; fj ölmargir 
fullyrða að svo hljóti að vera. Vegagerðin telur að vatns-
skiptin í fi rðinum séu svipuð og fyrir þverun. Stofnanir munu 
rannsaka þennan þátt sérstaklega á komandi mánuðum.

➜ Skýringar síldardauðans

Mat Hafrannsóknastofnunar er 
að 22.000 tonn af síld hafi  drepist 
í Kolgrafafirði þann 1. febrúar 
síðast liðinn. Eins og kunnugt er 
drápust um 30.000 tonn af síld í 
firðinum 13. desember og því ljóst 
að meira drapst þessa tvo daga en 
síldveiði fiskveiðiársins 2011/2012, 
eða rúmlega 50.000 tonn. 

Í niðurstöðum Hafró kemur 
fram að vegna rotnunar síldar geta 
myndast aðstæður sem viðhalda 
lágum súrefnisstyrk í  firðinum 
og „því gæti áframhaldandi hætta 
verið til staðar á næstu vikum fari 
fiskur inn á svæðið í miklu magni“.

Í nýrri samantekt Náttúru-
stofu Vesturlands (NV) um 
síldar dauðann kemur fram að 
eftir seinni síldardauðann hefur 
 áhættan fyrir fuglalíf marg-
faldast þar sem margir fuglar 
sækja í fersku síldina í  fjörunum 
og fá þá í sig grút af dauðu  síldinni 
frá í desember. Á síðustu dögum 
hafa sést grútarblautir  fuglar; 
meðal annars langvía, hvít máfur 
og tjaldur, og er viðbúið að á 
næstu vikum muni talsverður 
fjöldi fugla blotna í síldarfitunni, 
er mat líffræðinga NV. 

Að mati líffræðinga NV er 
nauðsynlegt að vinna viðbragðs-
áætlanir nú þegar sem taka til 
hreinsunarstarfs ferskrar  síldar 
og grútar, aðferða til að varna 
ferðum síldar inn í fjörðinn og 
vöktunar fuglalífs, fiska, botndýra 
og eðlisþátta  sjávar, auk vöktunar 
á menguninni sem fylgir niður-
broti síldarinnar. 

Eins að koma þurfi upp ásættan-
legri aðstöðu til fuglaþvottar og 
huga þurfi að vernd æðarvarpa 
á svæðinu þegar líður að vori. 
„Síðast en ekki síst er mikilvægt 
að rannsaka í kjölinn hvaða áhrif 
vegfylling og brú yfir fjörðinn 
höfðu á þessa atburðarás,“ segir í 
samantekt NV. 

Síldardauðinn 50.000 tonn í heild
Um 22.000 tonn drápust í seinni síldardauðanum í Kolgrafafirði, er mat Hafrannsóknastofnunar sem útilokar ekki frekari fiskdauða. Grútar-
blautir fuglar eru teknir að finnast í firðinum. Áætlanagerð og rannsóknir eru viðfangsefni sérfræðinga og stofnana næstu daga og vikur. 

Naust Marine býður umhverfis  vænar, 
sérhæfðar togvindur fyrir útgerðir um allan 
heim — byggðar á gömlu verkviti og reynslu. 
Engan glussa, takk! Þau vita sem er, að 
velgengni krefst reynslu og sveigjan leika.

Þess vegna er Naust Marine í viðskiptum  
hjá okkur.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / 540 3200 / www.mp.is banki atvinnulífsins
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Útbreiðsla nýdauðrar 
síldar þann 4. febrúar.



E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
6

4
9

6

"



8. febrúar 2013  FÖSTUDAGUR| FRÉTTIR | 12

Kletthálsi 11 og Breiðhöfða  -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

METAN BÍLAR MEÐ 5 ÁRA ÁBYRGÐ

HYUNDAI SANTA FE II METAN
SÍÐUSTU EINTÖKIN

SANTA FE II METAN SJÁLFSKIPTUR - COMFORT
VERÐ ÁÐUR KR. 5.990.000

ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKARTÖKUM NOTAÐA BÍLA UPP Í

Kaupt ni 1 - 210 Garðabæ
575 1200  - www.huyndai.is

Bjóðum til sölu síðustu eintökin af nýjum Santa Fe II 2012 árgerð með metanbúnaði. Bílarnir eru til reynsluaksturs og 
sölu hjá Bílalandi Kletthálsi 11 og Hyundai Kauptúni 1 (beint á móti IKEA). Komdu strax og gerðu frábær kaup! 

TILBOÐSVERÐ!
4.990 þús.

WWW.FACEBOOK.COM/HYUNDAI.IS

SAMKEPPNISMÁL Ýmis hættumerki eru á 
fjármálamarkaði að mati Samkeppnis-
eftir litsins. Mikil samþjöppun á mark-
aðnum og hár rekstrarkostnaður bank-
anna eru meðal þess sem stofnunin telur 
að hamli samkeppni á markaðnum.

Stofnunin kynnti í gær nýja skýrslu 
um fjármálamarkaðinn sem ber nafnið 
Fjármálaþjónusta á krossgötum á opnum 
fundi á Hótel Sögu. Fréttablaðið fjallaði 
í gær um þá niðurstöðu skýrslunnar að 
rekstrarkostnaður bankakerfisins sé hár 
í alþjóðlegum samanburði og hafi farið 
ört hækkandi á síðustu árum. 

Benedikt Árnason, aðalhag fræðingur 
Samkeppniseftirlitsins, fjallaði um þessa 
stöðu á fundi stofnunarinnar í gær og 
hvatti til hagræðingar í banka kerfinu. 
Sagði hann neytendur greiða fyrir 
 stöðuna með háum vaxtakostnaði og 
óhagstæðum viðskiptakjörum.

Þeir Steinþór Pálsson, bankastjóri 
Landsbankans, og Höskuldur H. Ólafs-
son, bankastjóri Arion banka, kvöddu sér 
báðir hljóðs í kjölfarið á fundinum. Sögðu 
þeir að skýrslan væri þörf en fannst sam-
anburður á rekstrarkostnaði bankakerf-
isins við mun stærri bankakerfi villandi.

Sagði Steinþór að aðstæður á  ís lenskum 
fjármálamarkaði væru að mörgu leyti 
sérstakar. Þá benti hann á að markað-
urinn væri lítill, eftirlitskostnaður hefði 
aukist mikið á skömmum tíma og þá 
hefðu yfirtökur bankanna á minni fjár-
málastofnunum kostað sitt.

Ein tillaga sem oft hefur verið nefnd 
til að stuðla að aukinni hagkvæmni á 
fjármálamarkaði er samruni tveggja af 
stóru bönkunum þremur. Samkeppnis-
eftirlitið telur það ekki koma til greina 
enda myndi slíkt skerða samkeppni enn 
frekar.

Í skýrslunni kemur einnig fram að 
stóru viðskiptabankarnir hafi verið í 
lykilhlutverki í viðskiptalífinu á síðustu 
árum í gegnum kröfur sínar á skuldsett 
og nýendurskipulögð fyrirtæki. Telur 
stofnunin að sú staða bjóði upp á hringa-
myndun og stofnun stórra samkeppnis-
hamlandi viðskiptasamsteypa en tekur 
þó fram að á þessu stigi verði ekki séð 
að slíkt hafi gerst.

Hins vegar kom fram í máli Páls 
Gunnars Pálssonar, forstjóra Sam-
keppniseftirlitsins, í gær að ljóst væri 
að bankarnir hefðu nýtt ítök sín til að 
tryggja fyrirtækjaráðgjöfum sínum 
verkefni. Hyggst stofnunin því fylgjast 
náið með útboðum á slíkum verkefnum á 
næstunni og ef nauðsyn krefur bregðast 
sérstaklega við.

Þar fyrir utan telur Samkeppniseftir-
litið að mikils aflsmunar gæti milli 
stóru bankanna og minni fjármálafyrir-
tækja. Bankarnir njóti góðs af heild-
stæðu þjónustuframboði og sterkum 
tengslum við viðskiptavini. Þess vegna 
hvetur Samkeppniseftirlitið til þess að 
aðgangstakmarkanir á fjármálamark-
aði verði minnkaðar og að innlendur 
verðbréfamarkaður verði efldur. Virkur 
verðbréfamarkaður skapi fjármögn-
unar valkost við bankalán sem hafi verið 
helsta fjármögnunarleið fyrirtækja frá 
hruni. 

Loks telur Samkeppniseftirlitið að út 
frá samkeppnissjónarmiðum sé skyn-
samlegt að aðskilja viðskiptabanka- 
og fjárfestingarbankastarfsemi, í það 
minnsta rekstrarlega. Þau rök þurfi hins 
vegar að vega saman við önnur rök er 
varða hagkvæmni og öryggi fjármála-
markaðar og öflugt atvinnulíf. 

 magnusl@frettabladid.is

Samkeppnisvandi á fjármálamarkaði
Samkeppniseftirlitið kynnti í gær skýrslu um samkeppni á íslenskum fjármálamarkaði. Stofnunin telur samþjöppun á markaðnum of mikla og 
rekstrarkostnað háan í alþjóðlegum samanburði. Þá hefur stofnunin einnig áhyggjur af aflsmun stóru bankanna og minni fjármálafyrirtækja.

HÓTEL SÖGU Í GÆR  Fjölmenni var á fundi Samkeppniseftirlitsins en í annarri röð mátti finna banka-
stjórana Pétur Einarsson hjá Straumi, Steinþór Pálsson hjá Landsbankanum og Sigurð Atla Jónsson hjá MP 
Banka. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fram kemur í skýrslu Samkeppniseftirlitsins að á næstunni sé niðurstöðu að vænta í þremur 
samkeppnismálum sem stofnunin hefur haft til rannsóknar. Þau mál eru:
■ Mál er varðar viðskiptaskilmála stóru bankanna þriggja við veitingu íbúðalána. Hefur eftirlitið 
til skoðunar hvort bankarnir hafi misnotað markaðsráðandi stöðu og gert viðskiptavinum erfitt 
fyrir að flytja viðskipti sín milli banka með því að veita afslátt af vöxtum íbúðalána ef lántakar 
uppfylltu tiltekin skilyrði um viðskipti.
■ Mál er varðar háttsemi Valitors á markaði fyrir færsluhirðingu. Til rannsóknar er meðal annars 
meint undirverðlagning.
■ Mál er snýr að greiðslukortaútgefendunum Valitor og Borgun. Hefur stofnunin til rannsóknar 
hvort fyrirtækin hafi átt í samráði við ákvörðun milligjalda og gripið til samkeppnishamlandi 
aðgerða gegn keppinauti á sviði færsluhirðingar.

Niðurstöðu að vænta í þremur samkeppnismálum
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Breytt og bætt Vínbúð 
í Austurstræti
Nú hefur Vínbúðin Austurstræti verið opnuð aftur eftir að hafa verið breytt til 
hins betra. Við bjóðum ykkur innilega velkomin í glæsilega verslun.
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Ótrúleg tilboð í 

Iceland 
Gildir föstudag, laugardag og sunnudag

99kr.rr stk.

MS nýmjólk og léttmjólk 1L

179kr. rr kg

Bananar

179kr. rr stk.

Iceland heilhveitibrauð

Gamla góða

bragðið 999kr.
Cocoa Puffs 1 kg.
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Opið frá kl. 11–20 alla daga
Engihjalla og Granda

99kr.rr
Gulrætur íslenskar 500 g

Gerbollur, vatnsdeigsbollur og allt tilheyrandi.Gerbollur, vatnsdeigsbollur og allt tilheyrandi.

Allt fyrir
bolludaginn 

198kr.
Gular hálfbaunir 453 g

119kr.rr kg
Rófur

Opið frá kl 11–20 alla daga

Gerbollur, vatnsdeigsbollur og allt tilheyrandi.

O ið f á kl 11 20 ll d

Allt fyrir 
sprengidaginn

Ótrúlegt úrval

af saltkjöti!
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Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og 
í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 Hinn 1. september næstkomandi taka 

gildi ný lög sem tryggja eiga lágmarks-
kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja yfir 
ákveðinni stærð. Lögin voru sett árið 2010 
og eru að nokkru leyti sniðin að norskri 
fyrirmynd. Ástæða lagasetningarinnar 
er einföld; hlutur kvenna í stjórnunar- og 
áhrifastöðum í íslensku atvinnu- og við-
skiptalífi hefur aukist allt of hægt. Ekki 
er um að kenna skorti á hæfum og vel 
menntuðum konum til slíkra starfa. Þvert 
á móti útskrifast nú fleiri konur en karlar 
með háskólapróf í flestum greinum sem 
stjórnendur koma almennt úr. Ójafnt 
kynjahlutfall á þessu sviði sem fleirum er 
birtingarmynd þess sem enn er óunnið í 
jafnréttisbaráttunni, íhaldssemi og skorts 
á fagmennsku og metnaðar í trénuðu and-
rúmslofti feðraveldisins. 

Virkjum mannauðinn allan
Reynslan sýnir að betri árangur næst í 
fyrirtækjarekstri eftir því sem kynjahlut-
föll eru jafnari í stjórnum og stjórnenda-
stöðum. Reyndar því betri eftir því sem 
konur eru fleiri, andinn á vinnustað er 
heilbrigðari og vinnan skemmtilegri.

Gott samstarf hefur verið um undir-
búning gildistöku laganna milli stjórn-
valda, viðskiptalífsins og aðila eins og 
Félags kvenna í atvinnulífinu.

Tími til aðgerða
Fram undan eru aðalfundir fyrirtækja, 
þeir síðustu áður en lögin taka gildi. Hér 
með er skorað á alla viðkomandi að gera 
það sem til þarf til að ákvæði laganna 
um minnst 40% af hvoru kyni í stjórn 
verði að fullu virt frá fyrsta degi. Einnig 
er ástæða til að senda hvatningu um hið 
sama til þeirra sem enn eru ekki bundnir 
af ákvæðum laganna. Það á við um minni 
fyrirtæki og stjórnir þeirra, hagsmuna-
samtök o.s.frv.

Það er sannfæring undirritaðs að ekki 
aðeins sé með þessu stigið afar gagn-
legt skref í jafnréttisátt og í átt til betri 
 reksturs og eðlilegri aðstæðna í íslensku 
viðskiptalífi, heldur muni aukið jafnrétti á 
þessu sviði einnig hafa afleidd og jákvæð 
áhrif í jafnréttisbaráttunni að öðru leyti. 
Má þar nefna baráttu gegn kyn bundnum 
launamun og gegn úreltum  staðal ímyndum 
um kynin og kynjahlutverk.

Til hamingju með þetta skref og tryggj-
um glæsilega gildistöku nýrra laga 1. 
september næstkomandi.

Fleiri konur við stjórnvölinn
JAFNRÉTTI

Steingrímur J. 
Sigfússon
atvinnuvega- og 
nýsköpunar-
ráðherra

➜ Reynslan sýnir að betri árangur 
næst í fyrirtækjarekstri eftir því 
sem kynjahlutföll eru jafnari í 
stjórnum og stjórnendastöðum. 

fáanleg 
á ný!

áa ga gLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLoksins 
leg

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Ranghermi
Á þessum stað í gær var stöðu 
Davíðs Oddssonar eftir formanns-
kjör í Sjálfstæðisflokknum 1991 
líkt við stöðu Árna Páls Árnasonar 
að loknu formannskjöri í Sam-
fylkingunni nú, og bent á að Árni 
sæti utan ríkisstjórnar líkt og Davíð 
hefði þá gert. Þetta er hins vegar að 
sjálfsögðu ósambærilegt 
með öllu–  enda var Sjálf-
stæðisflokkurinn alls 
ekki í ríkisstjórn frá því 
að Davíð var kjörinn 
formaður og þar 
til hann tók 
við sem for-
sætisráðherra 
hálfum öðrum 
mánuði síðar.

Afturhvarf til fortíðar
Næstur á undan Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur til að vera formaður 
stjórnarflokks án þess að eiga sæti í 
ríkisstjórn var því Þorsteinn Pálsson 
á árunum 1983 til 1985. Annars var 
þetta algengt hjá vinstrimönnum 
í eina tíð. Einar Olgeirsson var for-
maður Sósíalistaflokksins í stjórnar-
tíð hans en sat ekki í ríkisstjórn og 

það sama má segja um 
Alþýðubandalagsfor-
mennina Ragnar Arn-
alds, Lúðvík Jósepsson 

og Svavar Gestsson. Þannig 
að kannski má líta á 
þetta sem afturhvarf til 
fortíðar Árna Páls í 
Alþýðubandalaginu.

Rökræður
Á sjónvarpsstöðinni ÍNN er jafnan 
að finna upplýsandi sjónvarpsefni. 
Nú í vikunni var þar sýndur þáttur 
þar sem Gunnar Bragi Sveinsson, 
þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins, og Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Fram-
sóknarflokksins, tóku tal saman. 
Umræðurnar voru aðallega á þá 
leið að annar spurði hinn hvort leið 
Framsóknarflokksins í málum væri 
ekki örugglega sú farsælasta í stöð-
unni. Svarið var yfirleitt jákvætt. 
Þessi þáttur á sér raunar ýmsar 

hliðstæður á stöðinni sem fólk 
ætti að kynna sér eigi 

það erfitt með að gera 
upp hug sinn til álita-
mála í þjóðfélaginu. 
 stigur@frettabladid.is

G
jaldeyrishöftin valda íslenzkum fyrirtækjum marg-
víslegum vanda. Í Markaðnum, viðskiptablaði 
Fréttablaðsins, var í fyrradag rætt við þrjá forsvars-
menn alþjóðlegra hátæknifyrirtækja sem starfa á 
Íslandi; Össurar, Marels og CCP. Þeir voru sammála 

um að höftin gerðu þeim verulega erfitt fyrir.
Þannig koma höftin niður á getu fyrirtækjanna til að nálgast 

erlent fé til að fjárfesta í starfseminni á Íslandi. Þau fæla nýja 
fjárfesta frá vegna vondrar 
reynslu þeirra sem fyrir voru 
þegar þeim var komið á. Laga-
ákvæði um undanþágu fyrir-
tækja, sem eru með stóran hluta 
starfsemi sinnar erlendis, frá 
höftunum hvetja fyrirtæki 
beinlínis til að færa verkefni úr 
landi.

Þá gera höftin fyrirtækjunum erfitt fyrir að nálgast hæft, 
erlent starfsfólk. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri CCP, bendir 
á að þegar fyrirtæki sé í samkeppni um fólk, við til dæmis 
Google og Facebook, sé erfitt að útskýra að óvíst sé hvort við-
komandi starfsmaður fengi að flytja frá landinu þá peninga sem 
hann kynni að þéna í vinnunni.

Þeir sem reka fyrirtæki við þessar aðstæður eru ekki í vafa 
um undirrótina. „Því er stundum haldið fram að krónan sé ekki 
vandamálið en þetta er allt tengt. Án krónunnar þyrftum við ekki 
höft,“ segir Sigsteinn Grétarsson, aðstoðarforstjóri Marels. 

Hilmar Veigar ber veruleika íslenzkra gjaldeyrishafta saman 
við sýndarveruleikann í Eve Online, tölvuleik fyrirtækisins: 
„Ísland er 300 þúsund manna hagkerfi sem notar gjaldmiðil sem 
heitir ISK. CCP rekur 450 þúsund manna hagkerfi sem notar 
gjaldmiðil sem heitir ISK. Báðir gjaldmiðlar eru undir gjald-
eyrishöftum og ég sé einfaldlega ekki mikinn mun á þeim. Það 
má því segja að gjaldeyrishöftin skapi ákveðna gerviveröld.“

Sum fyrirtæki geta vafalaust þrifizt í þessari gerviveröld, sem 
hefur verið tekin úr tengslum við hið alþjóðlega hagkerfi. En 
eins og talsmenn alþjóðlegu tæknifyrirtækjanna benda á, standa 
höftin vexti slíkra fyrirtækja fyrir þrifum. Og slík fyrirtæki eru 
einmitt einn mikilvægasti vaxtarbroddurinn í íslenzku atvinnu-
lífi – eða ættu að minnsta kosti að vera það.

Þess vegna vekur það furðu hvað margir íslenzkir stjórn-
málamenn kjósa að hrærast áfram í þessari gerviveröld og loka 
augunum fyrir því að eina raunhæfa leiðin til að komast út úr 
höftunum er að taka upp nýjan gjaldmiðil.

Sumir átta sig reyndar á því að við verðum að losna við 
krónuna, en eru einhverra hluta vegna fastir í umræðu um aðra 
kosti, sem hafa í raun verið útilokaðir. Þannig vill efnahags- og 
viðskiptanefnd Sjálfstæðisflokksins henda allri vinnu Seðlabank-
ans – sem fært hefur ýtarleg og efnismikil rök fyrir því að okkur 
standi eingöngu tveir raunhæfir kostir til boða, króna eða evra 
– og snúa sér aftur að því að skoða upptöku gjaldmiðla Kanada, 
Bandaríkjanna, Bretlands eða Noregs.

Þetta heitir að loka augunum fyrir raunveruleikanum. Ábyrgir 
stjórnmálaflokkar eiga að bjóða upp á raunhæfar lausnir, ekki 
gervilausnir.

Hvar eru raunhæfu tillögurnar um afnám hafta?

Gervilausnir í 
gerviveröld
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Ég vil að næsti fjármálaráð-
herra úr röðum Sjálfstæðis-
flokksins viti eitthvað um fjár-
mál. Ég segi þetta ekki vegna 
þess að Sjálfstæðisflokkurinn 
hafi verra skor en aðrir flokk-
ar þegar kemur að fávísum og 
óhæfum fjármálaráðherrum og 
ég segi þetta heldur ekki vegna 
þess ég geri ekki sömu kröfu til 
annarra flokka. En Sjálfstæðis-
flokkurinn mun líklega vinna 
næstu kosningar og hann mun 
líklega verða í aðstöðu til að 
ákveða hver næsti fjármálaráð-
herra verður. Og Sjálfstæðis-
flokkurinn á að þekkja fólk sem 
veit eitthvað um fjármál.

Ekkert annað embætti í ríkis-
stjórninni þarf að vera jafn-
vel mannað á næsta kjörtíma-
bili. Það þarf að vinna að því að 
á Íslandi verði aftur frjálst og 
opið hagkerfi, það þarf að hjálpa 
hluta landsmanna út úr skulda-
fangelsi og um leið að verjast 
ýmsum vondum hugmyndum 
um stórfelldar eignatilfærslur í 
því skyni. Staðan verður erfið. 
Góður fjármálaráðherra mun 
skipta meira máli en góður for-
sætisráðherra.

Forsætisráðherrann þarf 
einna helst að sjá til þess að sá 
sem heldur á tékkheftinu hafi 
sæmilegan vinnufrið.

„Nú er komið að mér“
Hinn mikla uppgang Póllands 
eftir 1989 má meðal annars 
þakka því að jafnvel mestu 
klikkhausarnir settu konu með 
viti í fjármálaráðuneytið.

Á Íslandi hefur ekki alltaf tek-
ist jafnvel til.

Hér hefur raunar skapast 
hefð fyrir einhverjum absúrd 
ráðherraembættahringekjum. 
Seinast var skipt um fjármála-

ráðherra til að kona sem kæmi 
úr fæðingarorlofi þyrfti ekki 
að líða það að verða óbreyttur 
þingmaður. Það var ekki vegna 
þess að einhver taldi hana bestu 
manneskju á landinu til að 
gegna því starfi. Þetta er ekki 
ætlað sem sérstakt skot á Katr-
ínu Júlíusdóttur. En helst ætti 
alltaf að byrja á því að manna 
fjármálaráðuneytið eins vel og 
mögulegt er og síðan, ef menn 
endilega, endilega vilja, nota hin 
ráðherraembættin til að stilla af 
byggða-, kynja- og flokkakvóta 
og leyfa æskudraumum kjör-
dæmaoddvita að rætast. Ekki 
öfugt.

Ég er ekki að segja að heil-
brigðisráðherrar þurfi alltaf að 
vera læknar og utanríkisráð-
herrar alltaf að kunna frönsku. 
Ráðherraembætti eru pólitísk 
embætti og pólitíkusar mega 
alveg vera í þeim. En plís, höfum 
samt fagmann í fjármálaráðu-
neytinu. Allavega næstu fjögur 
árin.

Vissulega banna engin lög að 
ráðinn sé fjármálaráðherra sem 
veit ekkert um peninga, ekki 
frekar en nein lög banna eigend-
um fyrirtækis að ráða ólæsan og 
talnablindan fjármálastjóra. En 
hvorugt er samt sniðugt. Stund-
um er þessu öllu snúið við og 
látið sem menntun sé ekki bara 
formlega óþörf heldur jafnvel 
beinlínis til trafala. Það er auð-
vitað rugl. Það er stór kostur að 
fjármálaráðherra hafi næga fag-
þekkingu til að rengja skoðanir 
undirmanna sinna.

Höftin
Það ríkja gjaldeyrishöft á 
Íslandi. Genginu er handstýrt 
til að vernda þá starfsemi sem 
fyrir er á kostnað þess sem 
hugsanlega gæti orðið.

Það er ömurlegt viðskipta-
umhverfi og fólk mun ekki 
vilja búa við slíkt. Planið núna 
virðist vera það að markaður-
inn öðlist trú á krónunni, gengi 
hennar styrkist og þá sé hægt að 
afnema höftin. Auðvitað er þetta 
plan ekki að ganga. Gengið er 

áfram lágt þrátt fyrir að sífellt 
sé verið sé að herða höftin. En 
segjum jafnvel að planið gengi 
allt eftir. Þá býr þetta auðvitað 
ekki til neina varanlega lausn.

Örgjaldmiðlar eins og íslenska 
krónan munu aldrei geta varist 
áföllum öðruvísi en með gjaldeyr-
ishöftum eða hótunum um þau.

Að undanförnu hefur eftir-
farandi lína heyrst: „Við sitjum 
uppi með krónuna, hvort sem 
okkur líkar það betur eða verr.“ 
Að heyra þetta úr munni stjórn-
málamanna er rugl. Auðvitað 
breytist ekkert ef fólk sem getur 
breytt hlutum nennir því ekki. 
En ég vil einmitt að næsti fjár-

málaráðherra verði manneskja 
sem getur myndað sér eigin 
skoðun á því hvað sé best fyrir 
Ísland, óháð hvers kyns kredd-
um og vangaveltum um hvað 
öðrum kunni að þykja líklegt til 
vinsælda.

Næsti fjármálaráðherra þarf 
að vera þungavigtarmanneskja 
þegar kemur að fjármálum. Ef 
Sjálfstæðisflokkurinn telur sig 
hafa slíka manneskju innan raða 
frambjóðenda sinna þá á hann 
að tefla henni fram í kosninga-
baráttunni. Ef hann telur svo 
ekki vera þá ætti hann að leita 
út fyrir raðir væntanlegra þing-
manna flokksins.

Næsti fjármálaráðherra
Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Næsti fjármálaráð-
herra þarf að vera 

þungavigtarmanneskja 
þegar kemur að fjármálum. 
Ef Sjálfstæðisflokkurinn 
telur sig hafa slíka mann-
eskju innan raða fram-
bjóðenda sinna þá á hann 
að tefla henni fram… 

Húsið Vin á Hverfisgötu 
47 í Reykjavík er hús 
sem ber nafn með rentu. 
Það er sannkölluð Vin í 
hinni illræmdu eyðimörk 
félagslegrar einangrunar 
sem svo alltof margir í 
okkar samfélagi búa við. 
Í Vin koma gestir til þess 
að hitta kæra vini sem 
eiga sinn þátt í því, ásamt 
starfsfólki og góðum anda 
þessa gamla húss, að rjúfa 
alla einangrun og láta gestum og 
gangandi líða eins og heima hjá 
sér. 

Meira að segja allt eins vel og 
áhyggjulausum ungmennum sem 
búa enn við öryggi í foreldrahús-
um. 

Brotnar fjölskyldur
En það er ekki alveg víst að gest-
ir Vinjar hafi búið við öryggi í 
sínum foreldrahúsum þegar þeir 
voru börn og ungmenni. Margir 
þeirra koma frá brotnum fjöl-
skyldum þar sem eitt og annað 
var ekki endilega til sýnis fyrir 
gesti og gangandi, hvort sem um 
var að ræða alvarlega vankanta 
foreldris eða annars heimafólks, 
veikindi eða enn þá verra heim-
ilisböl. 

Fjórðungi bregður til fósturs, 
segir máltækið og mikið er til í 
því. Þó er ekki þar með sagt að 
þeir sem eiga Vin sem sitt annað 
heimili hafi búið við heimilisböl 
í barnæsku því til er það böl sem 
á aðsetur sitt og upptök í sálum 
mannanna og skiptir þá engu 
hvort vel eða illa er að þeim hlúð 
í barnæsku. 

Sem betur fer eru augu sam-

félagsins að uppljúkast fyrir 
þessu illræmda böli sem situr 
um sálir manna, hárra jafnt sem 
lágra. Og nú til dags er þeim 
sem fyrir bölvuninni verða ekki 
úthýst úr mannlegu samfélagi 
og þeir lokaðir inni í dimmum 
turnherbergjum í drungalegum 
stórhýsum, vegna þess að engin 
manneskja með fullu viti má af 
þeim vita.

Galopnar dyr
Því nú á dögum bjóða heilu húsin, 
meira að segja hús sem hafa 
gamla og þrautgóða sál, þeim sem 
enginn með fullu viti mátti af vita 
hér áður fyrr velkomna, og það 
með galopnum dyrum upp á gátt, 

Með þetta allt í huga biðja 
því gestir og heimagangar í Vin 
annað fólk, bæði ráðamenn og 
aðra sem hafa frekar lítil ráð en 
eru svo heppnir að hafa nokk-
urn veginn haldið ráði og rænu 
á þessum síðustu (og sem sumir 
segja) verstu tímum, að gleðjast 
með sér á 20 ára afmæli Vinjar, 
þann 8. febrúar, jafnframt því 
að biðja um stuðning og velvilja 
varðandi áframhaldandi rekstur 
hússins Vinjar.

Afmæli Vinjar
SAMFÉLAG

Svava frá 
Strandbergi
gestur Vinjar

➜ En það er ekki 
alveg víst að gestir 
Vinjar hafi  búið 
við öryggi í sínum 
foreldrahúsum þegar 
þeir voru börn og 
ungmenni.
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Össur  Skarphéðinsson 
utanríkisráðherra gerði 
utanríkisstefnu Sjálf-
stæðis flokksins að um-
fjöll unarefni í Frétta-
blaðinu sl. laugardag. Það 
fer vel á því að fjallað 
sé um stefnu Sjálfstæð-
isflokksins í utanríkis-
málum því hún er og 
hefur verið hornsteinn í 
utanríkisstefnu Íslands. 
Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur ætíð staðið fyrir 
frjálsræði í viðskiptum 
við umheiminn, alþjóðlegu sam-
starfi og ábyrgri stefnu í öryggis- 
og varnarmálum. Það var ánægju-
legt að lesa að utanríkisráðherra 
virðist taka undir að þessi atriði 
eigi áfram að liggja til grund-
vallar utanríkisstefnu Íslands. 
Þó er það svo að samstarfs flokkur 
ráðherrans í ríkisstjórn hefur það 
á stefnuskrá sinni að Ísland gangi 
úr NATO, vera á móti norrænni 
varnarsamvinnu og banna útlend-
ingum að eiga hér fasteign.

En Össur fór nokkuð óvarlega 
í gagnrýni sinni á Sjálfstæðis-
flokkinn þegar hann taldi að við-
brögð sjálfstæðismanna við brott-
hvarfi bandaríska hersins og hruni 
fjármálakerfisins haustið 2008 
hefðu skaðað trúverðugleika Sjálf-
stæðisflokksins í utanríkismálum. 
Í því ljósi fannst honum ótækt að 
Sjálfstæðisflokkurinn styddi ekki 
umsókn ríkisstjórnarinnar að Evr-
ópusambandinu. Er ástæða til að 
gera nokkrar athugasemdir við 
þann málflutning ráðherrans. 

Brugðust rétt við
Stjórnvöld undir forystu Sjálf-
stæðisflokksins brugðust rétt við 
brotthvarfi hersins. Tækjabúnaður 
Landhelgisgæslunnar var meðal 
annars stórefldur og Varnar-
málastofnun sett á laggirnar til 
að koma á fót traustari umgjörð 
vegna skuldbindinga okkar á sviði 
öryggis- og varnarmála, sérstak-
lega vegna loftvarnar eftirlits 
NATO. Varnarmálastofnun var svo 
hins vegar lögð niður fyrir atbeina 
Össurar. Sú ákvörðun var ámælis-
verð því ekkert lá þá fyrir  hvernig 
stjórnsýslu öryggis- og varnar-
mála yrði háttað í framhaldinu 
– og liggur það ekki enn fyrir. 
Það er því ljóst að brýn þörf er á 
endur skoðun stjórnsýslu  varnar- 
og öryggismála eftir kjörtímabil 
vinstristjórnarinnar þannig að 
skipulag og hlutverk stjórnkerfis á 
því sviði sé skilmerkilega afmark-
að með lögum og sé betur aðgreint 
frá almennum verk efnum og vald-
heimildum lögreglu og landhelgis-
gæslu. 

Um samskipti Íslands við 
 þjóðir heims á haustmánuðum 
2008 gleymdi Össur að nefna í 
grein sinni að Samfylkingin var 
í ríkisstjórn á þessum tíma, hafði 
ráðuneyti bankamála og utan-
ríkismála á sinni könnu og Össur 
var þá starfandi utanríkisherra í 
veikindum Ingibjargar Sólrúnar. 
Má í því ljósi rifja upp að Össur 
sagði í blaðaviðtali þann 7. októ-
ber 2008 að Bandaríkjamenn 
hefðu sýnt Íslendingum „fing-
urinn“ þegar stjórnvöld leituðu 
eftir aðstoð þeirra vegna efna-
hagsþrenginga. Sama manninum 

finnst það hins vegar bera vott 
um óraunsæi að leitað hafi verið 
til annarra þjóða um aðstoð þegar 
nánar samstarfsþjóðir brugðust. 
Í ljós hefur nú komið að viðbrögð 
ríkisstjórnarinnar undir forystu 
Geirs H. Haarde við hruninu voru 
rétt. Setning neyðarlaganna og 
samstarf við AGS vógu þar hvað 
þyngst. Allir þeir sem þar komu 
að máli eiga hrós skilið, og það 
verður því ekki tekið frá Össuri, 
þó hann kjósi í dag að muna suma 
hluti frá þessum tíma með öðrum 
hætti.  

Í algjörum ógöngum 
Gagnrýni Össurar hittir hann 
svo sjálfan fyrir þegar kemur að 
aðildarumsókn Íslands að Evr-
ópusambandinu. Trúverðugleiki 
Íslands á alþjóðavettvangi hefur 
beðið hnekki sökum þess að 
umsóknin er í algjörum ógöngum 
á ábyrgð klofinnar ríkisstjórnar 
til málsins. Sjálfstæðisflokkur-
inn varaði við því á sínum tíma 
að hafnar yrðu aðildarvið ræður 
við ESB án þess að ákvörðun um 
að óska eftir aðild væri tekin á 
grundvelli breiðrar samstöðu í 
samfélaginu og án þess að skýr 
samningsmarkmið lægju fyrir. 
Ekkert tillit var tekið til þeirra 
aðvarana og tillögu Sjálfstæðis-
flokksins um að aðildarumsóknin 
yrði lögð í þjóðaratkvæðagreiðslu 
var hafnað af ríkisstjórninni. 
Ekki getur Össur kennt Sjálf-
stæðisflokknum um þessi vand-
ræði. Nær væri fyrir hann að 
horfa á stöðuna með raunsæjum 
augum og beita sjálfur bláköldu 
mati á hagsmuni Íslands þar sem 
eðlilegast er að skorið verði úr um 
næsta leik í umsóknarferlinu með 
þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Stefna Sjálfstæðisflokksins í 
utanríkismálum er ábyrg og skýr. 
Grundvöllur hennar er að treysta 
stöðu þjóðarinnar með því að efla 
frjálsræði í viðskiptum og nýta 
þau tækifæri sem felast í vax-
andi alþjóðlegu samstarfi. Þó svo 
að Össur sé sammála Sjálfstæðis-
flokknum í þessum efnum sjást 
þess glettilega lítil merki þegar 
á reynir. 

Augljós merki þess eru til að 
mynda þegar ráðherrann neitar 
að horfast í augu við stað reyndir 
í Evrópumálum, hefur nær ein-
göngu eftirlátið forsetanum að 
tala máli þjóðarinnar og sínu 
á erlendri grundu og síðast en 
ekki síst er hann í stjórnarsam-
starfi með flokki sem er í grund-
vallar atriðum á öndverðum meiði 
í utanríkismálum. Ísland má ekki 
við því að ríkisstjórn haldi mikið 
lengur á utanríkismálum af slíku 
ábyrgðarleysi. 

Þversagnir 
utanríkisráðherra

UTANRÍKISMÁL

Teitur Björn 
Einarsson
formaður utanríkis-
málanefndar Sjálf-
stæðisfl okksins

➜  Í ljós hefur nú 
komið að viðbrögð 
ríkisstjórnarinnar 
undir forystu Geirs H. 
Haarde við hruninu 
voru rétt. Setning 
neyðarlaganna og 
samstarf við AGS 
vógu þar hvað þyngst.

Reiði hinna þöglu
Hinn þögli meirihluti verður hneykslaður og reiðastur við ábendingar 
þeirra sem sjá framar nefi sínu og maga. Minnisstætt er þegar heimskur 
Landsfundur baulaði Ólaf Magnússon úr pontu og af fundi fyrir að benda 
á umhverfisvernd. Sannleikur er heimska meirihlutanum óbærilegur og 
sjálfstæðismenn hata fátt meira en umhverfisvernd. Annað brýnasta mál 
mannkyns er barátta fólks við auðinn og völdin um frelsið á netinu og 
vefnum. 

Mjög fáir skilja mikilvægi veffrelsis og enginn sjálfstæðismaður 
skilur það. Fleiri kjánar eru á stjái, einkum þeir sem vilja setja lög um 
gott skipulag á netnotkun fólks.
http://www.jonas.is/
Jónas Kristjánsson

AF NETINU

Í nýlegri rannsókn Imperva 
á gæðum algengustu veiru-
varna (e. anti-virus), lausna 
sem fyrirtæki nota í dag, 
kom í ljós að þær finna og 
stöðva aðeins um 5% nýrra 
veira í besta falli. Það tók 
enn fremur eina og hálfa til 
fjórar vikur þar til helstu 
varnirnar lærðu að þekkja 
hinar nýju  óværur. Í net-
heimum eru jafnvel örfáir 
dagar ríflegur athafnatími 
fyrir hakkara og glæpa-
samtök til að ná settum 
markmiðum, hvort sem 
það er að stela eða breyta forrits-
kóða, upplýsingum, kreditkorta-
númerum eða setja upp njósnafor-
rit hjá fórnar lambinu. Þar fyrir utan 
er auðvelt fyrir flesta tölvurefi að 
sniðganga margar af helstu v örnum 
sem notaðar eru, eins og kom í ljós 
á dögunum þegar hakkarar áttu 
 fullan aðgang að innviðum New 
York Times í nokkra mánuði án þess 
að þeirra yrði vart. Veiru varnir eru 
á allan hátt erfitt viðfangsefni en 
eru á margan hátt barn síns tíma og 
hafa átt fullt í fangi með að aðlagast 
þeim margslungnu árásaraðferðum 
sem fyrirfinnast nú á inter netinu. 
Ef veiruvarnir eru pensillín þá 
eru tölvuveirur nútímans eins og 
berklaafbrigði sem hafa þróað með 
sér ónæmi fyrir sýklalyfjum.

Alvarlegt spurningarmerki
Það skal taka fram að hér er 
ekki verið að mæla með að hætt 

sé að nota veiruvarnir 
eða önnur slík tól. Aftur 
á móti setur þessi rann-
sókn og fleiri af svipuðum 
toga alvarlegt spurningar-
merki við hvaða fjárhags-
legu áherslur ber að hafa 
í öryggismálum: rúmlega 
þriðjungur fjármagns 
fyrir öryggishugbúnað 
er notaður í vírusvarnir 
samkvæmt könnun Gart-
ners, þrátt fyrir að slík 
tól séu mun takmarkaðri 
en sölumenn þeirra gefa 
til kynna. Slík virðist því 

miður vera raunin með  flestan 
öryggisbúnað sem hægt er að 
kaupa. Þegar öllu er á botninn 
hvolft er öryggi ekki ástand  heldur 
ferill og það er því mikilvægt að 
líta heildrænt á tölvuvarnir hvers 
fyrirtækis og spyrja: Hver er lík-
legasta leiðin til að brjótast inn? 
Hverju væri árásáraðilinn á hött-
unum eftir? Ef einhver kemst 
inn fyrir girðinguna, hvað þá? 
Hvernig er hægt að efla varnirn-
ar hverju sinni? Hvernig veistu að 
þær hafi verið bættar? 

Á UT-messunni í Hörpunni 8. og 
9. febrúar verður meðal fjölda ann-
arra atriða rætt um þessi upplýs-
ingaöryggismál í fyrirlestrinum 
„Hinn blákaldi sannleikur: Maður 
er alltaf óöruggur“. Ég mun þar, 
ásamt öðrum sérfræðingum hjá 
hinu nýstofnaða tölvuöryggis- og 
rannsóknarfyrirtæki Syndis slf., 
sem er með höfuðstöðvar í Háskól-

anum í Reykjavík, útskýra þróun í 
undirheimum internetsins og mis-
ræmisins milli þess öryggis sem 
við teljum okkur geta keypt og 
þess sem nútímavörur raunveru-
lega veita, enda hafa þær allar sína 
kosti og galla. 

Við munum meðal annars sýna 
og útskýra nákvæmlega hvernig 
tölvurefur hefði fyrir sex vikum 
síðan komist inn á tölvuna þína í 
gegnum Internet Explorer, þrátt 
fyrir að hún hefði verið uppfærð 
og kveikt hefði verið á öllum 
vörnum. Jafnframt verður rætt 
um hvað sé til bragðs að taka og 
hvernig við getum barist saman 
gegn hinni landamæralausu int-
ernetvá.

Notar þú galdralausnir 
gegn hökkurum?

VEIRUVARNIR

dr. Ýmir 
Vigfússon
lektor í Tölvunar-
fræðideild HR 
og meðstofnandi 
Syndis slf.

➜ Þegar öllu er á botninn 
hvolft er öryggi ekki ástand 
heldur ferill og það er því 
mikilvægt að líta heild-
rænt á tölvuvarnir hvers 
fyrirtækis og spyrja: Hver 
er líklegasta leiðin til að 
brjótast inn? Hverju væri 
árásáraðilinn á höttunum 
eftir? Ef einhver kemst inn 
fyrir girðinguna, hvað þá? 
Hvernig er hægt að efl a 
varnirnar hverju sinni? 
Hvernig veistu að þær hafi  
verið bættar?
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Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð, vináttu 
og hlýhug vegna andláts eiginmanns, föður, 

tengdaföður og afa,

ÁRNA HRÓBJARTSSONAR.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjúkrahúss 
HSS, Reykjanesbæ, deildar B7 og gjörgæslu 
E6, LSH, Reykjavík.

Kristrún Ólafsdóttir 
Hróbjartur Árnason Sveinbjörg Pálsdóttir
Hjördís Árnadóttir Jóhann Jóhannsson
Helena Árnadóttir Tómas Njáll Möller 
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

KRISTÍN GUÐBJÖRNSDÓTTIR 
Hrísateigi 14,

lést þriðjudaginn 5. febrúar.

Sigrún              Svanhvít
Sólveig             Kristín
Þuríður Erla     Kristinn
Ingunn             Guðmundur
Sigurgeirsbörn og fjölskyldur.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

KRISTÍN S. NJARÐVÍK
leiðsögumaður,

Sóltúni 13,

lést þann 3. febrúar. Jarðarförin hefur farið 
fram í kyrrþey.

 
Jón Bergþórsson
Brynja Jónsdóttir        Jón Jóhannsson
Guðrún Jónsdóttir      Tómas Jónsson
Sóley Jónsdóttir
Bergþór Jónsson                   Rósa Guðmundsdóttir
Kristín Jónsdóttir Njarðvík     Kristján Þorsteinsson
Margrét Jónsdóttir Njarðvík     Már Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför föður 

okkar, tengdaföður og afa, 

ÁRNA ÞÓRARINSSONAR 
Sunnuflöt 25.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
hjúkrunarheimilisins Holtsbúðar, Vífilsstöðum 
fyrir góða umönnun og hlýju í hans garð.

 
Magnús Árnason  Kristbjörg Guðmundsdóttir
Guðbjörg Árnadóttir   Þorsteinn Þorsteinsson
Brynjar Þór Árnason
og barnabörn.

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

HALLDÓRA VALGERÐUR 
HJALTADÓTTIR

Suðurlandsbraut 58,
áður Hvassaleiti 28,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Mörk þann  
1. febrúar verður jarðsungin þriðjudaginn  
12. febrúar kl. 13.00 frá Áskirkju.

Þórður F. Ólafsson
Margrét María Þórðardóttir     Guðmundur Gunnarsson
Anna Halldóra Þórðardóttir       Þórhallur Jóhannesson
Gunnhildur Þórðardóttir           Þór Tómasson
Ólafur Þórðarson                      Donna Fumoso
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vinsemd við andlát 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður, afa 
og langafa,

ÞORVALDAR JÓNSSONAR  
Dvalarheimilinu Hlíð

Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Beykihlíðar, 
ykkar störf eru ómetanleg.

Guð blessi ykkur öll.
 
Rósa María Sigurðardóttir
Guðbjörg Þorvaldsdóttir  Hallgrímur Jónasson
Hildur Björk Sigbjörnsdóttir  Stefán Geir Árnason
Guðrún Ýr Sigbjörnsdóttir  Magnús Jónsson
Þorvaldur Makan Sigbjörnsson  Katrín Jónsdóttir
Rósa María Sigbjörnsdóttir
og langafabörn.

Elskuleg eiginkona, móðir, tengdamóðir  
og amma,

BIRNA STEINGRÍMSDÓTTIR
hjúkrunarfræðingur,

Grænatúni 10, Kópavogi,

lést af slysförum þann 3. febrúar. Útförin  
fer fram frá Digraneskirkju miðvikudaginn 
13. febrúar kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á björgunarsveitirnar.

 
Þórarinn Hannesson
Drífa Harðardóttir
Vala Þórarinsdóttir
Heiða Þórarinsdóttir
tengdasynir og barnabörn.

Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma og 
systir,

ÁSLAUG S. GUÐJÓNSD. SVEINSSON
lést í Kaupmannahöfn 26. janúar sl.  
Jarðarför hefur farið fram.

 
Susanne M. Níelsen   Allan Níelsen
Hanne K. Petersen   David Petersen
Dorthe Þ. Sveinsson
og barnabörn.
Anna F. Guðjónsdóttir
Júlíus H. Guðjónsson

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

SIGURJÓN SIGURÐSSON
bankamaður, Sólheimum 25,

áður Hólmgarði 33, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 5. febrúar. Jarðsungið 
verður frá Dómkirkjunni miðvikudaginn  
13. febrúar klukkan 13.00. 

Björg Ólafsdóttir
Snorri Sigurjónsson   Anna Birna Ragnarsdóttir
Hrefna Sigurjónsdóttir  Sigurður Snorrason
Kristján Sigurjónsson   Áslaug Óttarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og 
langafi, 

GEORG VALENTÍNSSON 
Kirkjuvegi 5, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
mánudaginn 28. janúar. Jarðarförin fór fram  
í kyrrþey að ósk hins látna.

 
Þökkum auðsýnda samúð.
 
Árný Tyrfingsdóttir og fjölskylda

Ástkær stjúpfaðir minn, bróðir, vinur,  
afi og langafi,

HANNES HAFLIÐASON
lést á Hrafnistu í Reykjavík miðvikudaginn  
6. febrúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Kolbrún Benjamínsdóttir.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

ÞORKELL SIGURBJÖRNSSON
tónskáld,

lést miðvikudaginn 30. janúar á líknardeild 
Landspítalans. Útför hans fer fram frá 
Hallgrímskirkju föstudaginn 8. febrúar kl. 
13.00. Þeim sem vildu minnast Þorkels er 
bent á orgelviðgerðasjóð Hallgrímskirkju.

 
Barbara Sigurbjörnsson

Sigurbjörn Þorkelsson   Aðalheiður Magnúsdóttir
Mist Barbara Þorkelsdóttir  Sigfús Nikulásson

barnabörn og barnabarnabarn.

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

KAREN RAGNARSDÓTTIR 
frá Ísafirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða  
6. febrúar síðastliðinn.

 
Páll Sigurðsson
Ragnar Ágúst Kristinsson Sigríður Þóra Hallsdóttir
Helga Kristinsdóttir Sigvaldi K. Jónsson
Haraldur Kristinsson Sveinfríður Unnur Halldórsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Heimsdagur barna er á morgun sem liður í Vetrarhátíð. Þá 
býðst fjölskyldum að taka þátt í margs konar skemmtun í 
Menningarmiðstöðinni Gerðu bergi og frístundamiðstöðinni 
Miðbergi. Hægt er að búa til eigin hljóðfæri, gera seiðkarla- 
eða nornabúning, taka létt spor í danssmiðjunni, sauma 
öskupoka og búa til litríkan bolluvönd. Einnig er hægt að 
læra origami/bréfbrot, fylgjast með spennandi tilraunum og 
gæða sér á veitingum á Nornakaffihúsinu. Úti á torgi verð-
ur opinn eldur þar sem upplagt er að grilla brauð og í lokin 
safnast allir þar saman og hlýða á sigurvegara úr Breiðholt 
got talent og Söngkeppni Breiðholts. 
Aðgangur er ókeypis og allir eru velkomnir. Dagskrána 
má nálgast á heimasíðu Gerðubergs þar sem hún er birt á 
sjö tungumálum auk íslensku; ensku, spænsku, albönsku, 
pólsku, taílensku, litháísku og rússnesku. 

Margt í boði
í Breiðholtinu
Á heimsdegi barna á morgun milli klukkan 
13 og 16 verða listsmiðjur í Gerðubergi og 
Miðbergi.

Í GERÐUBERGI  Frá heimsdeginum 2012.



Matreiðslumaðurinn Úlfar Finn-
björnsson sér um sjónvarps-
þáttinn Eldað með Holta á ÍNN. 

Þar eldar hann ljúffenga rétti úr Holta-
kjúklingi fyrir áhorfendur. 

Hér færir Úlfar okkur kjúklinga snitsel 
með nachos, chili-pipar, broddkúmeni 

og sítrónu. Uppskriftin er fyrir fjóra. 
Hægt er að fylgjast með Úlfari elda 
þennan girnilega rétt í kvöld klukkan 
21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Þætt-
irnir verða svo endursýndir yfir 
helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á 
heimasíðu ÍNN, inntv.is.  

ELDAÐ MEÐ HOLTA
HOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann 
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með 
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi. 

UPPSKRIFT FYRIR FJÓRA
600 g úrbeinuð kjúklingalæri
2 dl hveiti
1 tsk. paprikuduft
1 tsk. chili-flögur
1 tsk. broddkúmen
1 msk. oreganó
1 tsk. salt
0,5 tsk. pipar
2 egg 
1 dl mjólk
1,5 dl brauðrasp
1,5 dl nachos-flögur, kurlaðar
2 msk. rifinn parmesanostur, má 
sleppa
2 msk. smjör

2 msk. olía
2 sítrónur

AÐFERÐ
Bankið aðeins með buffhamri á 
lærin þannig að þau séu öll jafn 
þykk. Blandið öllum kryddum 
vel saman við hveitið og veltið 
lærunum upp úr því. Pískið 
eggin og mjólkina vel saman og 
veltið lærunum upp úr  blöndunni. 
Blandið raspinu, nachos-kurlinu 
og parmesanostinum vel saman 
og veltið lærunum upp úr rasp-
blöndunni. Steikið á meðal-
heitri pönnu í olíu og smjöri í 

3-4  mínútur á hvorri hlið. Rífið 
sítrónubörk af einni sítrónu fínt 
niður yfir lærin og kreistið 
sítrónu safa yfir. Berið fram 
með sítrónubátum, steiktum 
 kartöflum og grænmeti.

KJÚKLINGASNITSEL MEÐ NACHOS, CHILI-PIPAR, BRODDKÚMENI OG SÍTRÓNU

VETRARHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK
Vetrarhátíð stendur yfir í borginni um helgina og ýmis-
legt skemmtilegt er um að vera. Meðal þess er safna-
nótt en mörg söfn á höfuðborgarsvæðinu eru opin í 
kvöld. Þá er auk þess margt í boði fyrir börn. Hægt er 
að kynna sér dagskrá hátíðarinnar á vetrarhatid.is.

FLOTT UPPSKRIFT
Meistarakokkurinn Úlfar 
Finnbjörnsson matreiðir 
girnilegan kjúklingarétt.
MYND/ANTON

BLÖNDUNARLOKI 
FYLGIR

af OSO hitakútum, 
Wösab olíufylltum ofnum 

og Vortice loftræstiviftum.

AFSLÁTTUR
15%

NORSK 
FRAMLEIÐSLA

Gæða viftur fyrir baðherbergi, eldhús, vinnustaði o.fl.

Olíufylltir 
rafmagnsofnaar Stærðir: 250W-2000W



FÓLK|HELGIN

Verslunin sérhæfir sig í fatnaði og vörum 
fyrir verðandi og nýbakaðar mæður. Þar 
er mikið úrval af alls kyns nauðsynja-

vörum fyrir meðgönguna og brjóstagjöfina. Þá 
er Móðir Kona Meyja mjög framarlega í sölu á 
taubleium og býður upp á persónulega ráðgjöf í 
þeim efnum.

Í versluninni er meðal annars boðið upp á 
meðgöngu- og brjóstagjafafatnað frá fatahönn-
uðinum Sigrúnu Baldursdóttur, sem hannar 
undir merkinu Matrem. „Sum sniðin henta fyrir 
bæði meðgöngu- og brjóstagjöf og því eru flíkur 
frá Matrem afar eigulegar,“ segir Sigrún. „Brjóstagjafafatnaðurinn 
auðveldar aðgengi að brjóstunum og eykur þægindi fyrir mjólkandi 
mæður. Flíkurnar eru þó hannaðar með það í huga að hægt sé að 
nota þær áfram sem hönnunarvöru eftir að meðgöngu- eða brjósta-
gjöf lýkur,“ segir Sigrún sem hefur fengið einkaleyfi á hönnunina. 
Meðal nýjunga frá Matrem eru bolir úr lífrænni bómull með GOTS-
vottun en úrvalið í þeirri línu mun aukast jafnt og þétt í Móður Konu 
Meyju. Nánari upplýsingar um Matrem, sem áður hét Lykkjufall, er 
að finna á www.matremdesign.com. Úrvalið hjá Móður Konu Meyju 
er hægt að skoða á www.mkm.is. Þess má geta að í tilefni opnunar-
innar í Smáralind verða allar vörur með 25 prósenta afslætti.

FLUTT Í SMÁRALIND
Verslunin Móðir Kona Meyja er eins árs um þessar 
mundir. Hún hefur af því tilefni flutt í Smáralind og 
heldur opnunarhátíð á morgun.

NÝTIST EFTIR MEÐGÖNGU OG BRJÓSTAGJÖF Flíkurnar frá Matrem eru hann-
aður með það í huga að hægt sé að nota þær áfram eftir meðgöngu og brjóstagjöf.

SIGRÚN 
BALDURSDÓTTIR

FRÁBÆR NÝJUNG
Hárgreiðslumaðurinn Grjóni hefur notað SP 
olíuna á viðskiptavini sína með góðum árangri. 
Hér er hann ásamt Gosa, meðeiganda sínum á 
Rauðhettu og úlfinum.

Mér finnst SP olían henta mjög 
vel fyrir alla viðskiptavini, sér-
staklega þá sem eru með þurrt 

hár,“ segir hárgreiðslumaðurinn Grjóni 
á Rauðhettu og úlfinum. Grjóni hefur 
notað SP olíuna með góðum árangri 
upp á síðkasti. „Margar stelpur nota 
djúpnæringu og persónulega finnst 
mér olían gera sama gagn nema hún 
þyngir ekki hárið eins og margar djúp-
næringar gera.“ Hann segir SP olíuna 
gefa hárinu góða mýkt, byggja það upp 
og innihalda einnig hitavörn. „Stelpur 
með rafmagnað hár vilja til dæmis SP 
olíuna vegna þess að hún kemur í veg 
fyrir rafmagnið án þess að 
þyngja hárið. Þetta hefur 
algjörlega bjargað hárinu 
hjá þeim,“ segir Grjóni og 
hlær. 

SP olían er samansett 
úr þremur meginefnum: 
Argan, jojoba og möndlu-
olíum. „Þetta er hin full-
komna blanda að mínu 
mati. Hún er mjög létt 
og  hentar því íslenskum 
stelpum sérlega vel,“ segir 
Grjóni og bætir við: „Svo 
er hún líka glær, sem er 
mjög gott fyrir ljósa hárið 
og gefur rosalega flottan 
glans.“ 

Grjóni segir auðvelt að 
stjórna virkni olíunnar, 
eftir því hvort hún sé sett í 
rakt eða þurrt hár. „SP olí-
an er í algjöru uppáhaldi 
hjá mér, ég mæli eindregið 
með henni.“

SP OLÍA Í ALGJÖRU 
UPPÁHALDI
HALLDÓR JÓNSSON KYNNIR  SP olía er nýjung fyrir hárið. Olían mýkir og 
byggir upp hárið. SP olían hefur slegið í gegn hjá viðskiptavinum Grjóna á 
hárgreiðslustofunni Rauðhettu og úlfinum. 

Fleiri myndir á Facebook

Ferming í Flash
Ótrúlegt úrval af fermingarkjólum

verð frá12.990 til 16.990 kr.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir | Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, 
jmh@365.is, s. 512 5473 | Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 | Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427

FULLKOMIN BLANDA
SP olían er samansett úr þrem-
ur meginefnum: Argan, jojoba og 
möndluolíum. 
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Lífið er á Vísi – visir.is/lifid

Á MARGT SAMEIGINLEGT 
MEÐ SOLLU STIRÐU

SKEMMTILEGT HEIMILI 
ÖLDU STÍLISTA

GERÐU HJARTA HEIM-
ILISINS PERSÓNULEGRA

LÆT EKKERT STOPPA MIG
HANNA RÚN ÓLADÓTTIR UM DANSINN, 

SÖGUSAGNIRNAR OG HÁLEIT MARKMIÐ
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Útgáfufélag 365 miðlar ehf. 

Forsíðumynd Sonja í Lolita

Auglýsingar Atli Bergmann 
 atlib@365.is 

Lífið Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, sími 512 5000
www.visir.is/lifid

UMSJÓN 
Ellý Ármanns elly@365.is

Kolbrún Pálína Helgadóttir 
kolbrunp@365.is

HVERJIR
VORU 

HVAR?

HVER ER MAÐURINN?
Nafn: Greipur Gíslason.
Aldur: 30 ára síðan í 
sumar.
Starf: Verkefnastjóri 
HönnunarMars. 
Maki: Nei, en er að leita 
(er í skránni).
Börn: Með eða á móti? 
Oftast með, en alls ekki 
alltaf.
Áhugamál: Kaffi, góður 
félagsskapur, skíði og 
hjólið mitt.
Hvað stendur upp úr 
í vikunni? Heimsókn á 
Hönnunarvikuna í Stokk-
hólmi þar sem  íslenskir 
hönnuðir kynna sig og 
við erum að kynna Hönn-
unarMars. Þetta er mikil-
vægur vettvangur til að 
hitta fólk. Känns som 
hemma.
Hvað á að gera um 
helgina? Þegar vinnunni 
lýkur á föstudag skipti ég 
um gír og breyti í helgar-
ferð til Stokkhólms þar 
sem ég fer í afmæli hjá 
bestu vinkonu minni.
Eitthvað að lokum? Já, 
eitt. Höldum flugvellinum 
áfram í Vatnsmýri. Það er 
best fyrir alla.

hlustið
trúið
hlýðið 

HARMAGEDDON

Framtíðar-
sýnin er að 

koma íslenskri 
hönnun á al-
þjóðamarkað

Hvað er langt síðan þið tókuð við 
merkinu? Við tókum við merkinu í 
september í fyrra þegar við hófum 
störf hjá nýjum eiganda A&L, Arc-
tic Investment.

Hver er bakgrunnur þinn og 
ykkar sem standið nú að And-
ersen & Lauth? Ég er með BA-
gráðu í fatahönnun frá Hollandi, 
tók viðskipta- og rekstrarfræði og 
svo MBA árið 2006. Ég er með fjöl-
breytta reynslu í hönnun, stjórnun 
og rekstri fyrirtækja. Byrjaði minn 
feril sem sjálfstætt starfandi hönn-
uður og stofnsetti og rak þó  nokkrar 
sérleyfisverslanir fyrir Haga, þ.m.t. 
Topshop, Dorothy Perkins og 
Evans.

Una Hlín Kristjánsdóttir er yfir-
hönnuður Andersen & Lauth. Hún 
er útskrifaður fatahönnuður úr 
Listaháskólanum og starfaði áður 
fyrr hjá Andersen & Lauth. Einnig 
hefur hún hannað undir sínu eigin 
merki, Royal Extreme.

Er fyrsta línan úr ykkar smiðju 
væntanleg í vor? Fyrsta línan okkar 
er væntanleg fyrir Íslendinga síð-
sumars í Andersen & Lauth  verslun 
á Laugavegi.

Ætlið þið að vera trú merkinu 
eins og fólk þekkir það eða getum 
við átt von á nýjum straumum og 
stefnum? Við höldum okkur að 
sjálfsögðu við rætur merkisins en 
erum að bæta við nýjungum og 
nýjum áherslum. Það má segja að 
við höfum leitað í hugmyndasmiðju 
Andersen & Lauth fyrstu árin þegar 
það var meira töff en rómantískt 

FATNAÐURINN MEIRA TÖFF EN RÓMANTÍSKUR
Fatamerkið Andersen & Lauth verður frumsýnt á Reykjavík Fashion Festival í mars undir stjórn nýrra eigenda og 
hönnuða. Sigrún Andersen, framkvæmdastjóri merkisins, segir að með nýjum hönnuðum komi aukin fjölbreytni.

Sigrún Andersen, framkvæmdastjóri Andersen & Lauth, ásamt Unu Hlín Kristjáns-
dóttur yfirhönnuði.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sigrún og Una ætla að halda sig við rætur merkisins.

eins og það hefur verið síðustu árin. 
Andersen & Lauth konan er kven-
leg en jafnframt töff og finnst ekki 
verra að eftir henni sé tekið. Við 
 leggjum mikla áherslu á að snið-
in undirstriki fegurð hennar og svo 
höfum við breytt litapallettunni og 
eru  litirnir dekkri og litríkari en áður. 
Við höfum einnig aukið fjölbreytnina 
í línunni þannig að fleiri munu finna 
eitthvað við sitt hæfi hvort sem er í 
hversdagsfatnaði eða fínni fatnaði.

Hvernig er ykkar framtíðar-
sýn? Framtíðarsýnin er að koma 
íslenskri hönnun á alþjóðamarkað 
og hanna og framleiða fatnað sem 
veitir konum sjálfsöryggi og ánægju 
úti um allan heim.

Nú eru þið nýkomnar aftur frá 
tískuvikunni í Kaupmannahöfn, 
hvernig gekk? Það gekk mjög 
vel. Við munum selja vörur okkar 
í Skandinavíu, Hollandi, Spáni og 
Þýskalandi á næstunni.

Hverju getum við átt von á frá 
Andersen & Lauth á Reykjavík 
Fashion Festival í mars? Kraft-
mikilli sýningu þar sem afrakstur 
síðustu mánaða verður afhjúpaður. 

Kveikt var á stærsta lista-
verki í heimi í gær á Lista-
safni Reykjavíkur af for-
seta Íslands, herra Ólafi 
Ragnari Grímssyni, og 
eiginkonu hans, Dor-
rit Moussaieff.  Mikið fjöl-

menni var við opnunina 
og má þar nefna 
Skúla Mogensen, 
forstjóra WOW air, 
og Svönu Frið-
riksdóttur, upplýs-

ingafulltrúa WOW air, 

en flugfélagið  styrkir 
gerð listaverks-
ins. Þar mátti 
einnig sjá Haf-
þór Yngvars-

son og Berghildi 
Bernharðs dóttur 

hjá Listasafni Reykjavíkur. 
Þarna voru mættar Svan-
hildur Konráðsdóttir, 
stjórnarformaður UNICEF 
á Íslandi, Marta María 
Jónasdóttir og Líney Arn-

órsdóttir hjá Íslandsstofu.



www.pacorabanne.com

Það er 20 % afsláttur núna 7. til 11. febrúar
Fallegar tilboðspakkningar í Lady Million, munið Valentinusardaginn 14. febrúar
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Alda ásamt hundi heimilisins.

Hún á líflegt og frumlegt heimili á Álftanesi þar sem hún býr ásamt  börnum 
sínum og tíkinni Dídí. Við bönkum upp á hjá Öldu stílista í næsta Heim-
sóknarþætti sem er sýndur í opinni dagskrá á Stöð 2 á laugardögum, strax 
að loknum fréttum.

SKRAUTLEGT OG 
LIFANDI 
HEIMILISHALD

Hattar, föt og töskur skreyta fallega 
snaga heimilisins. 

Heimili Öldu er einstaklega litríkt og 
skemmtilegt.

Hér má sjá nokkur mismunandi eldhús í misjöfnum stílum. Leyfið hugmyndafluginu að ráða og gerið þetta aðalrými heimilisins persónulegt og hlýlegt eða þannig að öllum fjölskyldumeðlimum líði vel.

Hér lífgar ísskápurinn upp á þetta annars dökka 
eldhús.

Í flestum nýjum húsum er mikið lagt upp úr eldhúsinu enda hjarta heim-
ilisins hjá flestum. Eldhúsin eru einnig orðin stærri og mörg hver opin 
fram í stofu, enda er ekki skemmtilegt að kokkurinn sé lokaður af inni í 
eldhúsi á meðan gestirnir bíða frammi.

Ekki vera hrædd við að sýna persónuleika þinn í þessum rými og 
mála eða setja upp veggfóður í djörfum lit eða eftir því hvernig  liggur 
á þér. Það getur líka verið skemmtilegt að hafa áberandi hluti í lit inni í 
eldhúsinu eins og Smeg-ísskápana eða vinsælu Kitchen Aid- vélarnar 
sem fást í mörgum litum. Það brýtur mjög skemmtilega upp. Ef eld-

húsið er opið má svo finna lausnir með skápum og stórum hurðum til að 
hægt sér að fela allt eldhúsdótið þegar ekki er verið að nota það.

GERÐU HJARTA HEIMILISINS 

PERSÓNULEGRA

Sandra Dís 
Sigurðardóttir 
innanhússarkitekt

Nýjar heilsuvörur!
Haf-Ró er slakandi steinefnablanda með náttúrulegu magnesíum 
extrakti sem unnið er úr sjó. Inniheldur einnig Hafkalk ásamt B6 og C
vítamínum sem styðja við virkni efnanna.
Magnesíum og kalk í Haf-Ró er í hlutfallinu 2:1 og ætlað þeim sem fá
ekki nægilegt magnesíum úr fæðunni.
Magnesíum er líkamanum nauðsynlegt fyrir jafnvægi vöðva- og tauga-
kerfisins. Magnesíumskortur getur lýst sér í þreytu og streitu og því 
getur Haf-Ró gefið slakandi áhrif samhliða aukinni orku.

Hafkrill er hrein hágæða krillolía unnin úr ljósátu sem veidd er á vist-
vænan og sjálfbæran hátt í Suður-Íshafinu. Vinnslan fer fram á sjó til 
aðaðað t ttryryyggggggjajaja h hámámá arara kskss f ferere sksks leleeikikaa.a
Hafkrill inniheldur vatnsuppleysanleg Omega 3 fosfólípíð sem eru 
líkamanum auðveldari í upptöku en hefðbundið Omega 3 þríglýseríð 
úr fiskiolíu.
Hafkrill inniheldur andoxunarefnið Astaxanthin sem dregur úr sindur-
efnum,viðheldur gæðum olíunnar og gerir viðbætt rotvarnarefni óþörf.

Haf-Ró og Hafkrill fást í öllum
helstu lyfja- og heilsubúðum.

Skannaðu kóðann og kynntu
þér framleiðsluvörur Hafkalks

MorGUnþÁTturinn 
Ómar alLa vIRka 

dagA kl. 7
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 Við stefnum 
alla leið á 

toppinn, mark-
miðið er að 

verða heims-
meistarar. 

Ferðast svo um 
heiminn, sýna 

og kenna.

NAFN:   Hanna Rún Óladóttir
ALDUR:  22 ára
HJÚSKAPARSTAÐA:  Á lausu 
STARF:  Ég er aðeins að vinna í Gull-
smiðju Óla hjá foreldrum mínum og 
einnig í fataversluninni Lolitu.  Einnig 
kenni ég samkvæmisdans hjá DÍH 
(Dansíþróttafélagi Hafnafjarðar og 
DG (Dansfélag Garðabæjar) Svo sit ég 
fyrir og farða fyrir sýningar og margt 
fleira.
BÖRN:  Engin börn – engin eins og er.

Til hamingju með Íslandsmeistara-
titilinn – áttirðu von á því að ykkur 
Nikita Bazev myndi ganga svona 
vel, ekki búin að dansa saman 
nema í 10 daga? Takk æðislega fyrir 
það. Við æfðum í átta til tíu tíma á 
hverjum degi í þessa einu og hálfu 
viku sem við æfðum saman áður 
en við kepptum, æfingarnar voru 
búnar að ganga rosalega vel, ég var 
búin að ákveða það í huganum að 
þetta myndi ganga vel og fókusinn 
var mikill. Það var í rauninni ekkert 
annað í boði en að ganga vel.

Smullu þið saman um leið og þið 
hittust? Já, allt small saman á fyrstu 
æfingunni eins og púsluspil. 

Hvernig kom það til að hann 
kom til landsins? Það var sett inn 
auglýsing á Dancesportinfo þegar 
við slitum danssambandinu, ég og 
fyrrverandi, en það er danssíða sem 

allir í dansheiminum skoða. Þar eru 
upplýsingar um allar keppnir, úrslit, 
danssambandslit og allt sem er að 
gerast í dansheiminum. Ég hafði svo 
samband við hann og við  töluðum 
saman og hann var strax til í að 
koma til Íslands í prufu.

Og nú er hann fluttur  hingað 
ekki satt? Jú, hann er fluttur til Ís-
lands. Hann kom til reynslu í þrjá 
daga það gekk svo vel og við vorum 
svo ánægð hvort með annað að 
hann fór út í aðra þrjá daga til að 
skila íbúðinni og ganga frá öllum 
sínum málum. Kom svo til landsins 
með allt sitt í tveimur ferðatöskum.

Er ekki mikilvægt að dansfé-
lagar séu góðir vinir og geti treyst 
hvor öðrum? Það skiptir jú miklu 
máli að það sé traust og gott sam-
band á milli dansara, bæði í dans-
inum og utan hans. Þú getur sett 
saman tvo dansara á heimsmæli-
kvarða en ef þeir ná ekki vel saman 
þá gengur það aldrei. Þetta er sam-
vera nánast allan sólahringinn, ferða-
lög út um allan heim og mikil nánd. 

Er ekki auðvelt að falla fyrir 
dansfélaganum, svona miðað 
við hvað þið eyðið miklum tíma 
saman? Það er ekki oft sem dans-
pör eru saman, það eru margir sem 
halda að danspör séu bara pör yfir 
höfuð en það er alls ekki  þannig. 
Fólk talar um að í dansinum séu 
miklar tilfinningar eins og í 

LÆT EKKERT 
STOPPA MIG

Hún byrjaði að dansa aðeins fjögurra ára gömul og hefur dansað síðan, meðal annars 
í sjónvarpsþættinum Dans dans dans. Hún fór nýlega í gegnum breytingar í einka-

lífinu sem og í dansinum en lætur það ekki halda sér frá stórsigrum og stórum 
draumum. Lífið spjallaði við Hönnu Rún Óladóttur.



„SJÁÐU VERÐIN“

Grensásvegur 8, sími 553 7300 
mán-fim 12–18, fös 12–19, lau 12–17

Aðeins  

6
• 1.000,-
• 1.500,-
• 2.000,-
• 2.500,-
• 3.000,-
• 4.000,-

verð

NÝJAR VÖRUR Í NÆSTU VIKU

Verðsprengja 

Hanna segist ætla alla leið í dansinum.

Nikita Bazev og Hanna Rún eru líka góðir vinir en Nikita er nú fluttur til landsins til að dansa við Hönnu.
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Hanna Rún  heldur 
sér í góðu formi 
með dansinum enda 
æfir hún alla daga 
 vikunnar. 

MATUR:  Humarsúpan hennar mömmu.
DRYKKUR:  Það mun vera blóðappelsínudjús.
VEITINGARSTAÐUR:  Ekki viss þar sem ég fer sjaldan út að borða.
HÖNNUÐUR:  Það er enginn í sérstöku uppáhaldi. Ég hanna mikið sjálf mitt eigið 
hvort sem það er skart eða föt.
HEIMASÍÐA:  Klárlega Facebook.com. 
TÍMARIT:  VOGUE er í uppáhaldi. 
HREYFING:  Dans. 
DEKUR:  Dekur í Laugum er algjört æði. 
SNYRTIVÖRUR:  Kanebo-púður, Saint laurent-maskari, Loreal-varablýantur, 
Kanebo- augnhárablýantur, sólarpúður frá Body Shop og varalitur frá Mac.
TE EÐA KAFFI:  Ég er voða lítið fyrir te og kaffi en kaffi þegar ég er að æfa mikið 
og er orðin of þreytt til að halda mér vakandi.

ÞVOTTAEFNI FYRIR HVERT TILEFNI

STÓRÞVOTTUR 
FRAMUNDAN?

HAFÐU ÞAÐ FÍNT

NÚ ER ÞAÐ SVART

Ekkert jafnast á við 
Neutral Storvask til 
að komast til botns 
í þvottakörfunni. 
Hentar fyrir þvott
af öllu tagi.  

Silkihönskum, ullarteppum 
og dúnúlpum hæfir 30 til 
40 gráðu þvottur í höndum 
eða vél með Neutral Uld- 
og finvask. 

Neutral Sort vask varðveitir 
svartan glæsileikann svo hann 
tapi ekki lit sínum. Upplitað er 
bara ekki í tísku þessa dagana.

Fyrir alla muni, ekki láta 
þennan lenda í hvíta 

þvottinum.

Létt er að flokka 
litríka sokka. 

NÚ ER ÞAÐ HVÍTT HALTU LÍFI Í LITUNUM

Ensímin í Neutral Hvid vask 
losa þig við erfiða bletti og 
óhreinindi. Það skilar sér í 
björtum og hvítum þvotti. 
Fljótandi Neutral leysist vel 
upp og hentar því líka vel í 
handþvottinn.

Settu svolítið af Neutral Color 
í hólfið og njóttu þess að fá 
þvott inn jafn litríkan úr vélinni 
aftur. Þetta er kröftugt, þú 
notar bara lítið af dufti í 
hverja vél. Fljótandi Neutral 
Color endist líka og endist.

Astma- og ofnæmisfélagið á Íslandi  
mælir með vörum frá Neutral

Dönsku astma- og 
ofnæmissamtökin
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NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NEUTRAL.IS
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rúmbu sem er dans  ástarinnar, 
en þar þarf maður að sýna mikla ást 
og tilfinningar. Par getur hafa verið 
að rífast rétt áður en það fer út á gólf 
að dansa rúmbu, þá þarf bara að 
fara í karakter, og dansa eins og lífið 
sé yndislegt og ástin sjóðandi heit. 
Svo gerist það auðvitað að danspör 
verða ástfangin, ég get nú staðfest 
það. 

Hvað gerði þátttaka þín í sjón-
varpsþættinum Dans dans dans 
fyrir ferilinn? Fyrst og fremst var 
þetta ótrúlega skemmtileg upplifun 
og ég kynntist mörgu frábæru fólki 
sem vann við þáttinn. Það var alltaf 
verið að segja okkur að fara út fyrir 
þægindarammann, ekki bara gera 
það sem við vorum best í og búin 
að vera að þjálfa og æfa alla daga 
 heldur prófa eitthvað nýtt. Það er ég 
farin að gera líka í keppnisdansinum.

Hverjir eru helstu kostir og gallar 
svona keppni að þínu mati? Kost-
urinn við þáttinn Dans dans dans 
er aðallega sá að þáttur sem þessi 
hafi verið gerður. Ég var svo ánægð 
þegar ég frétti að það væri að fara 
að koma dansþáttur því það vantaði 
alveg. Dansinn hefur verið svo mikið 
í skugganum. Íslendingarnir fengu 
loksins að sjá aðeins hvað þeir eiga 
flotta dansara, ég held líka að fólk 
hafi ekki áttað sig á því hvað dans er 
gríðarlega mikil íþrótt og list. Margir 
halda að það sé ekkert mál að dansa, 
„ég dansa oft á djamminu“ hefur fólk 
stundum sagt við mig. Það er ekki 
alveg hægt að líkja því saman. 

Eini gallinn við þáttinn var það að 
leyfa þjóðinni að ráða úrslitum því 
þetta er svo lítið land að þú þarft ekki 
annað en að þekkja til  nokkurra fyrir-
tækja sem styrkja þig með  nokkur 
hundruð atkvæðum og þú ert búin 
að vinna. Þetta var því aðeins meiri 
vinsældakosning en keppni um bestu 
dansara, en samt frábær þáttur.

Þú hættir að dansa við dans-
félaga þinn til margra ára rétt eftir 
þáttinn og sömuleiðis  hættuð 
þið saman sem par. Var óþægi-
legt að hætta saman svona opin-
berlega? Það var pínu óþægilegt 
en samt ekki, því þegar þetta var 
komið í blöðin var mér farið að líða 

mun betur. Það er auðvitað alltaf sárt 
að hætta með einhverjum, en svona 
er lífið. Ég á svo æðislega fjölskyldu 
sem studdi mig alla leið og góða vini 
sem björguðu mér alveg. Að þetta 
skyldi  gerast rétt fyrir jól var líka 
 erfitt, en í dag er ég rosalega þakklát 
og mér líður vel. Ég finn það að núna 
að ég er á réttri leið og á  réttum stað 
í  lífinu. Ég veit nákvæmlega hvað ég 
vil og hvað ég vil ekki. Þetta fer allt í 
reynslubankann.

Hvað kom til að þið hættuð 
saman? Hann vildi ekki samband 
svo það var ekkert sem ég gat gert 
í því nema bara halda áfram. Við 
vorum líka búin að þroskast mikið 
í sundur enda mjög ólík. Við vildum 
ólíka hluti og metnaðurinn var ekki sá 
sami hjá okkur lengur. 

Fannstu fyrir umtali? Já, ég fann 
heldur betur fyrir umtali en það hef 
ég reyndar alltaf gert, enda er kalt á 
toppnum. Ég hef lært að hlusta ekki 
á það og lifa með því. Ég læt ekk-
ert stoppa mig og fólk má halda það 
sem það vill og segja það sem það 
vill, ég veit hvað er satt og hvað er 
ekki satt og það er það eina sem 
skiptir máli. 

Hvað er svo fram undan í dans-
inum? Við erum að fara til útlanda 
í einkatíma eftir helgi og  keppum 
svo laugardaginn 16. febrúar á móti 
sem heitir Copenhagen Open sem 
er rosalega stórt og sterkt mót. Svo 
komum við heim í tvær vikur og 
förum því næst til Þýskalands því 
dansherrann minn er að fara að taka 
þátt í Dancing with the stars, sam-
hliða því verðum við að æfa stíft og 
keppa.

Hvert stefnið þið sem nýtt og 
hæfileikaríkt danspar? Við stefnum 
alla leið á toppinn, markmiðið er að 
verða heimsmeistarar. Ferðast svo 
um heiminn, sýna og kenna.

Hvað æfið þið oft í viku? Við 
æfum á hverjum einasta degi!

Reynir aldrei á andlegu hliðina, 
að æfa svona stíft? Jú, það  reynir 
rosalega á andlegu hliðina, þess 
vegna skiptir miklu máli að tala og 
létta á sér. Þetta er í raun margfalt 
erfiðara andlega en líkamlega.

Er þetta ekki dýrt sport?  Heldur 

betur, við erum kannski að fljúga út 
tvisvar í mánuði, gista á  hótelum, 
kaupa kjóla, dansskó, einkatíma, 
borga keppnis- og æfinga gjöld 
og svona gæti ég haldið enda-
laust áfram. Það er því miður 
lítið sem ekkert um styrki í þessu 
nema þegar við förum á Evrópu- 
og heimsmeistaramót, allt annað 
 þurfum við að borga sjálf. Mamma 
og pabbi hafa stutt mig fjárhags-
lega í dansinum alveg frá því ég 
byrjaði og gera enn og ég væri 
aldrei þar sem ég er í dansinum í 
dag ef ég hefði þau ekki og þeirra 
stuðning. Ég gæti aldrei borgað 
þetta allt sjálf.

Hver er aðal lykillinn að vel-
gengni þinni? Hann er að vera já-
kvæð og setja mér markmið og 
standa við þau. Ég er rosalega mikil 
keppnismanneskja og ef ég ætla mér 
eitthvað þá geri ég það, ég þoli ekki 
hálfkák.

Eitthvað að lokum? Það er allt 
hægt ef viljinn er fyrir hendi.

Nikita Bazev og Hanna Rún ná vel saman á dansgólfinu.



Jurta og bætiefna blanda frá  
Solaray sem vinnur að því að létta  

á ennis- og kinnholubólgum

Þetta bætiefni inniheldur blöndu af 
jurtum eins og  cayenne, nettlu og ginkgo 
biloba. Einnig inniheldur Sinus Source 
þekkt andoxunarefni, quercetin og bro-
melain,sem geta hjálpað til við að koma 
í veg fyrir vandamálið. Einkenni sýkingar 
eða bólgu er oft sársauki og þrýstings-
verkur í enni og kinnum. Sinus Source 
frá Solaray inniheldur  einnig  600 mg af 
c-vítamíni til að auka á andoxunar áhrif 
bætiefnisins og til að styðja við heilbrigt 
ónæmiskerfi.  Sinus Source fæst í flestum 
heilsuvöruverslunum og apótekum.

Bætiefnið Sinus Source frá Solaray er fremur nýtt á markaðnum og  hefur  fengið góðar 
viðtökur hér á landi vegna þess hve skjótt það getur linað ennis- og kinnholu óþægindi.  
Þessi bætiefna blanda er vel hugsuð og vönduð af hálfu sérfræðinganna hjá Solaray, hún 
virkar afar vel gegn þessari óþægilegu ertingu  sem getur haft mikil áhrif á lífsgæði fólks.  
Mengandi efni og ofnæmi geta einnig valdið ennis-og kinnholubólgum eða sýkingum.  

Sinus Source frá Solaray er talið hjálpa við að koma í veg fyrir bólgur og jafnvel sýkingar 
sem valda oft sársaukafullum og óþægilegum einkennum.

Þetta bæ
jurtum ein
biloba. E
þekkt and
melain,se
í veg fyrir
eða bólgu
verkur í e
frá Solara
c-vítamíni
bætiefnis
ónæmiske
heilsuvöru

Sinus Source frá Solaray er talið hjálpa við að koma í veg 
sem valda oft sársaukafullum og óþægilegum einkennum.

Hanna Rún hefur 
setið mikið fyrir 
samhliða dans-
inum.

Brot úr fyrirsætustörfum Hönnu



AUGLÝSING: BEAUTY BARINN KYNNIR

Beauty Barinn, sem áður var í 
Höfðatúni, hefur nú flutt á þriðju 
hæð Kringlunnar, beint fyrir ofan 
Kaffitár og Hagkaup. „Þessi nýja 
staðsetning hentar starfseminni 
fullkomlega. Hér eru næg bíla-
stæði og aðgengi fyrir viðskiptavini 
frábært. Fyrir utan hve hentugt það 
er að geta sameinað þjónustuna 
öðrum erindagjörðum fólks,“ segir 
Karl Berndsen, eða Kalli eins og 
hann er kallaður, ánægður með nýja 
Beauty Barinn í Kringlunni.

Aukin þjónusta á nýjum stað
Aðstaðan í Kringlunni gerir það að 
verkum að Kalli getur nú sinnt út-
litsráðgjöfinni betur en áður. „Ég 
get nú hæglega sameinað alla mína 
þjónustu og boðið viðskipta vinum 
ráðgjöf við fataval í  verslunum 
Kringlunnar, auk þess að farða þá 
og klippa. Beauty Barinn er líka 
opinn á laugardögum sem hentar 
mörgum óneitanlega mjög vel.“ Það 
er því einstaklega hentugt að nýta 
sérþekkingu Kalla og þjónustuna á 
Beauty Barnum til að lífga upp á út-
litið. Bæði hvað snertir hár, förðun, 
neglur og föt. „Hér er allt til staðar 
sem gerir gott útlit enn þá betra.“

Virt fagfólk á Beauty Barnum
Ásamt Kalla starfar hópur af 
reynslumiklu, virtu og fjölhæfu fag-
fólki  á sviði nagla, hárs og  förðunar 
á Beauty Barnum. Sigmundur 
„Simbi“ Sigurðsson, Steinunn Ósk 
Brynjarsdóttir, Tanja Dagbjört Sig-
urðardóttir og Jón M. Ágústsson 
Berndsen eru öll reynsluboltar. Þar 
af eru tveir sérfræðingar í airbrush- 
förðunartækninni sem er mjög vin-
sæl í dag.

Naglabar/ hraðþjónusta
Víða erlendis tíðkast að fólk fái 
svokallaða hraðþjónustu í þjölun 
og lökkun á nöglum. „Við á Beauty 

Barnum erum ekki neinir eftirbátar 
og ætlum því að bjóða fólki upp á 
það að droppa hér við og fá flottar 
neglur með litlum fyrirvara.“ 

Nails Inc
Nails Inc er einstaklega vandað 
handsnyrtivörumerki og þekkt um 
allan heim. „Hjá okkur er hægt að fá 
alla línuna frá Nails Inc en þetta eru 
ótrúlega flott og vönduð naglalökk. 
Það allra nýjasta á  markaðnum er 
til dæmis naglalakk með leðuráferð. 
Þá seljum við einnig frábær augn-
hár frá Get lashed svo dæmi séu 
nefnd.“

Hágæða hárvörur
Hárvörurnar á Beauty Barnum eru 
gæðavörur sem flestir ættu að 
kannast við. „Við bjóðum viðskipta-
vinum okkar aðeins bestu fáanlegu 
hárvörurnar á markaðnum. Red-
ken, Label M, HH Simonsen, sem 
eru með krullujárn, hárblásara og 
bursta, Ghd-styling, Moroccanoil 
og Batiste-þurrsjampóið vinsæla.“  

Víðtæk reynsla um allan heim
Karl lauk meistaraprófi í  hárgreiðslu 

á Íslandi en hélt að námi loknu til 
Bretlands þar sem hann lærði 
förðunar fræði.  Í  f ram haldinu 
 starfaði hann í tólf ár erlendis 
sem hárgreiðslumeistari og förð-
unarfræðingur fyrir nokkur af 
helstu tískutímaritum heims, þar á 
meðal Vogue og Cosmopolitan. „Á 
 þessum árum vann ég mikið fyrir 
stór nöfn í bransanum, bæði tíma-
rit og við tískusýningar hjá helstu 
fatahönnuðum heimsins. Þar að 
auki kom ég að vinnu við tónlistar-
myndbönd og fleira tengt fyrirsætu- 
og kvikmyndabransanum.“

Ný þáttaröð í mars
Frá árinu 2008 hefur Karl verið 
með vinsæla sjónvarpsþætti og út-
litsráðgjöf. Í fyrstu var hann með 
 þáttinn „Nýtt útlit“ á Skjá einum 
en flutti sig svo um set. „Í fyrra fór 
ég yfir á Stöð 2 með þáttinn „Í nýju 
ljósi“. Það er einmitt verið að fara 
af stað með nýja þáttaröð af þeim 
þætti nú í mars,“ segir Kalli fullur 
tilhlökkunar.

BEAUTY BARINN 
FLYTUR Í KRINGLUNA
Karl Berndsen, hárgreiðslumeistari, förðunarfræðingur og útlitsráðgjafi, er flestum 
Íslendingum kunnur. Hann er eigandi Beauty Barsins sem nú hefur flutt sig um set. 
Og á dögunum opnaði nýr og endurbættur Beauty Bar á þriðju hæð Kringlunnar. 

 Label M. hárvörur fást í úrvali.

Nails Inc er einstaklega vandað merki. Það nýjasta er naglalakk með leðuráferð. Þá 
fást vönduð krullujárn, hárblásarar og burstar frá HH Simonsen á Beauty Barnum.

 Hárið virkar hreint á augabragði með þurrsjampói frá Batiste.

 Við bjóðum viðskiptavinum okkar upp á bestu hárvörur á markaðnum,“ segir Kalli.

Fagfólk með mikla reynslu. Kalli Berndsen ásamt starfsfólki Beauty Barsins, Sigmundi „Simba“ Sigurðssyni, Steinunni Ósk 
Brynjarsdóttir og Tönju Dagbjörtu Sigurðardóttir. Þau taka vel á móti fólki á nýjum og endurbættum Beauty Bar í Kringlunni. 
 MYND/ANTON 

Rómantísk og kósý stemning ríkir á biðstofunni.

Sjá nánar á visir.is/lifid
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Unni Eggertsdóttur þarf vart að kynna eftir að hún söng sig inn í hjörtu 
landsmanna með flutningi sínum í Eurovision og hafnaði í öðru sæti. 

Lífið forvitnaðist aðeins um bakgrunn þessarar hæfileikaríku ungu 
stúlku sem einnig fer með hlutverk Sollu stirðu hér á landi og komst að 
því að hún er langt í frá óvön sviðsljósinu.

Fullt nafn? Unnur Eggertsdóttir Aldur? 20 ára Starf? Vinn á auglýsinga-
stofunni Jónsson&Le‘macks og Sollast um helgar. Fyrsta reynslan á 
sviði? Það hefur verið danssýning í Belgíu þegar ég var aðeins fimm ára 
gömul. Áttu eitthvað sameiginlegt með Sollu stirðu? Já, mjög margt. 
Ég er reyndar tíu árum eldri en hún en við erum báðar hressar og elskum 
að syngja og dansa. Svo erum við báðar mjög duglegar að borða íþrótta-
nammi. Hvað stendur upp úr eftir Eurovision? Allt yndislega fólkið 
sem ég kynntist og að syngja í þessu dásemdarhúsi fyrir troðfullum sal – 
þrisvar sinnum á einum degi! Stóri draumurinn? Að gera eitthvað stór-
kostlegt.

STEIG FYRST Á SVIÐ FIMM ÁRA GÖMUL
UNNUR EGGERTSDÓTTIR SÖNGKONA Á LANGAN FERIL SEM SÖNG- OG LEIKKONA EN HÚN FER MEÐAL ANNARS MEÐ HLUTVERK SOLLU STIRÐU Á ÍSLANDI. 

Ekki til betri leið til að undirbúa sig en í faðminum á mömmu.

Ég og Kylie besta vinkona mín í Oliver.

Ég í Fiðlaranum á þakinu. 

Í skýjunum yfir öðru sætinu í Söngva-
keppni sjónvarpsins!Við Dýri íþróttaálfur á rúntinum!

Ég og Elísabet Alma, stílistinn minn, að ákveða hálsmen við kjólinn.

Verið að leggja lokahönd á förðunina í Hörpu.

Æfing með dönsurum og bakröddum fyrir sjónvarpssalinn.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20% kynningar afsláttur á Novexpert  
í Lyfju um land allt 

Föstudaginn 8. feb. – þriðjudagsins 12. feb.

100% náttúrulegar vörur
Án Parabena
Án Rotvarnarefna
Án ilm og litarefna
Án mineral olíu





Berglind Hreiðarsdóttir, 
mannauðsstjóri World Class, 
situr ekki auðum höndum 
í eldhúsinu en það vita 
allir sem til hennar þekkja. 
Hún deilir hér uppskrift að 
dásamlegri vetrarsúpu. 

Indversk kjúklingasúpa
Fyrir sex 
Innihald:
5-6 kjúklingabringur 
2-3 stk. sætar kartöflur
2 stk. rauðar paprikur ( skornar 
í ræmur)
1 stk. púrrulaukur (skorinn í 
ræmur)
3 stk. hvítlauksgeirar (saxaðir)
1-3 msk. karrí
3-4 msk. olía
2 flöskur Heinz-chilisósa 
400 g rjómaostur
5 dl matreiðslurjómi 
1 l vatn (jafnvel meira)
Um 1 msk. rósmarín
Um 2 msk. Eftirlæti haf-
meyjunnar (Pottagaldrar)
Um 1-2 teningar kjúklinga-
kraftur

Aðferð:
Setjið vatn, chilisósurnar, 
rjómaost, rjóma, kjúklingakraft 
og krydd (rósmarín og Eftirlæti 
hafmeyjunnar) í pott og látið 
malla. Best er að rjómaosturinn 
bráðni alveg og svo má þynna 
súpuna með vatni ef hún þykir 
of þykk.
Skerið þar á eftir sætu kartöfl-
urnar í hæfilega stóra teninga 
og setjið út í súpuna,  mallið 
áfram.
Því næst eru paprika, púrru-
laukur og hvítlaukur steikt upp 
úr karríi og olíu og bætt í pott-
inn. Þetta allt látið malla þar til 
kartöfluteningarnir verða mjúkir.
Á meðan eru kjúklinga-
bringurnar skornar í bita og 
steiktar á pönnu, kryddaðar 
með salti og pipar og bætt við, 
látið malla áfram í um 10 mín-
útur og þá er súpan tilbúin.
Frábært er að bera þessa súpu 
fram með naan-brauði eða 
öðru slíku. Eins og með margar 
súpur er þessi súpa alveg jafn 
góð, ef ekki betri, næsta dag.

KYNDLAGANGA OG KÆRLEIKUR
„Markmið hátíðarinnar Kærleikar er að efla 

samkennd, hlýju og kærleika og um leið minna 
okkur á að við erum öll mikilvæg í samfélaginu,“ 
segir Bergljót Arnalds, hugmyndasmiður og 
stjórnandi Kærleika sem fram fara á sunnu-
daginn klukkan 17.00.

Komið verður saman fyrir framan Alþingis-
húsið þar sem nokkrir þjóðþekktir einstaklingar 
leggja inn falleg orð. Meðal gesta  verður Vilborg 
Arna pólfari. Síðan verður  gengin kyndlaganga í 

kringum Tjörnina, Lúðra sveitin Svanurinn  spilar 
fyrir göngunni sem endar við Iðnó þar sem 
boðið verður upp á heitt súkkulaði og Vocal 
Project undir stjórn Matta Sax syngur  nokkur 
lög. 

Andlitsmálun Öldu Brynju býður krökkum and-
litsmálningu og leikhópurinn Perlan, Sóla sögu kona 
og Sönglist verða á svæðinu. Litur  hátíðarinnar 
er rauður og er fólk hvatt til að taka eitthvað rautt 
með. Hátíðin er lokaatriðið á Vetrarhátíð.

Áskrift að betri heilsu frá aðeins *6.490  
á mánuði.  Þú getur byrjað upp á nýtt  
– orðið ný manneskja!

Skráðu þig í KK klúbb Baðhússins 
og við aðstoðum þig við að 
ná markmiðum þínum.

KK áskrift veitir þér aðgang 
að öllum tímum, tækjasal 
og KK lokuðum námskeiðum.  

Einnig hefurðu aðgang að heitri laug 
vatnsgufu, sauna  og okkar rómaða  
hvíldarhreiðri.   Skráðu þig strax  
í áskrift að betri heilsu og  
skapaðu þér nýja framtíð með okkur.

Nýtt upphaf - Ný framtíð - Ný þú.

6.490* á mánuði í KK áskriftarklúbbnum, lágmarkstími 12 mánuðir.  Hægt er að velja um 3 leiðir, með mismunandi bindingu og fríðindum;  
Skólaáskrift, Grunnáskrift eða Eðaláskrift.  Frír aðgangur að lokuðum tímum og KK-námskeiðum fylgir öllum leiðum.  Einnig frí barnagæsla.
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Nýtt upphaf - Ný framtíð - Ný þú

Sjá nánar á badhusid.is/kk

www.badhusid.is
515-1900
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BÍLAR &
FARARTÆKI

 MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð 
2008, ekinn 59 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.590.000. 
Rnr.140201.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 7 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.790.000. Rnr.110905.

MERCEDES BENZ Glk 220 cdi 
4matic . Árgerð 2012, ekinn 14 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.390.000. 
Rnr.160461.

MMC Outlander instyle. Árgerð 2008, 
ekinn 117 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.110678. VERÐ NÚ kr: 
2.590.000,-

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2008, ekinn 102 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.290.000. 
Rnr.990304.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

MMC Pajero did 44” breittur. 
Árgerð 2000, ekinn 199 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. mikið og vel breittur, nýleg 
túrbína og nýtt olíuverk, verð 3,8 millj 
TILBOÐSVERÐ 2.8. MILLJ Rnr.102498.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

Toyota Corolla 1,4 vvti. Nýskr. 7/2006, 
ekinn 86 þ.km, bensín, 5 gírar.Ásett 
verð 1.290.000. Tilboðsverð 990.000. 
Rnr.111584.

Skoda Octavia Ambiente Combi. 
Nýskr. 7/2002, ekinn 193 þ.km, bensín, 
5 gírar. Verð 490.000. Rnr.112066.

Honda CRV RVSI. Nýskr. 11/1997, 
ekinn 240 þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 440.000. Rnr.112055.

iBill.is, Netbílasala
Smiðjuvegur 4a grænagata, 200 

Kópavogur
Sími: 578 8181

www.ibill.is

Peugeot 508 Station 1.6 Dísel Árgerð 
2012, ekinn 19þ.km, ssk, dísel, sólþak 
o.m.fl.. Flott eintak sem er á staðnum! 
Verð 4.250þ.kr. Raðnr 154142. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

FORD ESCAPE XLT CHOICE Árg. 2006, 
ek. 159 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.280Þ áhvl. 880þ afb. 22þ. 
Rnr.123136. Skoðar skipti!! -Ásett Verð 
á sambærilega bíla er 1590þ-

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2008, 
ekinn 63 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.690.000. Rnr.118396.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Land Rover Discovery 3 S 08.2008 
ekinn 94 þ. km. Dísel, sjálfskiptur, 
7 manna, krókur, topplúga, Nýtt í 
bremsum, auka dekk og skíðaborgar 
fylgja. Tilboð 5,750,000,-

Bombardier Can AM 800 2 manna 
GPS, krókur, grindur, spil, tvær töskur 
og auka felgur Verð 1,650,000,-

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road, 
Árg. 1/2012, ek. 18 Þ.KM, bensín/
metan, leður, lúga, Bakkmyndavél, 
8 manna, Einn með öllu, Fluttur 
inn nýr og einn eigandi, Ásett verð 
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 
2 ára ábyrgð, Síðustu húsin á þessu 
frábæra verði aðeins 1.699.800kr, 
Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

TOYOTA Land Cruiser 120 GX.6/2008, 
97 þ.km, dísel, sjálfskiptur, húddhlíf, 
gluggavindhlífar, dráttarkrókur. 
Verð 5.980.000. Ath skipti á ód. 
Rnr.122030.

TOYOTA Land Cruiser 120 GX. 
11/2007, 205 þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
dráttarkrókur. Verð 4.870.000. Ath 
skipti á ód. Rnr.117174.

TOYOTA Land Cruiser 150 VX 60th 
Anniversary. 10/2012, 6 þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, húddhlíf, húddmerki, 
gluggavindhlífar, gúmmímotta í skotti, 
króm um þokuljós, dráttarkrókur. 
Verð 13.450.000. Ath skipti á ód. 
Rnr.208766.

TOYOTA Land Cruiser 150 VX 60th 
Anniversary. 5/2012, 20 þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, húddhlíf, gluggavindhlífar, 
dráttarkrókur. Verð 12.290.000.Ath 
skipti á ód. Rnr.122004.

TOYOTA Land Cruiser 150 L. 12/2010, 
31þ.km, dísel, sjálfskiptur,húddhlíf, 
gluggavindhlífar, filmur, þakbogar, 
dráttarkrókur. Verð 8.290.000.Ath 
skipti á ód. Rnr.241135.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX 7 
manna 60th anniversary. 9/2011, 
24 þ.km, dísel, sjálfskiptur, húddhlíf, 
gluggavindhlífar, dráttarkrókur. Verð 
9.990.000.Ath skipti á ód. Rnr.121952.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX. 
12/2010, 63 þ.km, dísel, sjálfskiptur, 
húddhlíf, gluggavindhlífar, 
dráttarkrókur. Verð 8.950.000. Ath 
skipti á ód. Rnr.117193.

TOYOTA Land Cruiser 120 GX 37”. 
3/2006, 119 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 
loftdæla, auka tankur, lækkuð drif, 
vindskeið. Verð 4.980.000. Ath skipti á 
ód.Rnr.116970.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

 

 Bílar til sölu

Skoda Fabia‘07. Ek: 95 þús. Smurbók. 
Negld vetrardekk/sumardekk. Verð: 1,0 
m. Engin sk. Uppl: Tómas 895 9974.

DISCOVERY - DIESEL
Discovery árg.‘99 ek. 240þús. sjálfssk. 
sk. ‚14. Mikið yfirfarin, smurbók, 
krókur. Skipti möguleg. Tilboð Uppl. s. 
891 9847.

TOYOTA Yaris Terra árg. 2005, beinsk, 
ek. 75 þ.km, skoðaður. Verð 950þ. S. 
692 3672.

MMC PAJERO
Ódýr lítið ekinn 7 manna jeppi til sölu 
Pajero 2000 árg, Bensín ek 177 þ.km, 
leður, topplúga, 35” dekk og 32” dekk 
Verð aðeins 650 þús uppl í 8203883

VW transporter turbo/disel árg. ‚99 ek. 
340þús. Óskoðaður, þarfnast viðgerðar. 
Verð 300þús. Uppl.s. 824 2243

 0-250 þús.

LEGACY TILBOÐ 195ÞÚS
Subaru legacy outback árg. ‚97 ek. 
200þús. beinssk. krókur sk.‘14 Verð 
195þús. Uppl. s. 891 9847.

Til sölu Nissan Primera árg. ‚98. Uppl. 
S. 894 7370.

 250-499 þús.

Toyota Corolla árg.‘99 ek. 180þús í 
góðu lagi. sk.‘14 Verð 390þús. S. 897 
4092.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta. 
www.keyrsla.is S:820-3880

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar, sendibílar, flutningar 
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

 Lyftarar

Til sölu Hyster dísellyftari - Árgerð 
2005 - Lyftigeta 2500kg - Tvöfalt 
mastur - Hliðarfærsla - 6.000 vst 
Kraftvélar ehf. S. 535-3500 www.
kraftvelar.is

 Bílaþjónusta

NÚ ÞÚ SJÁLFSÞJÓNUSTA
Hvaleyrarbraut 2 hfj. Gerðu við bílinn 
sjálfur lyftur, verkfæri og nóg pláss á 
staðnum. 

 Opið alla daga S. 663 2042

 Varahlutir

Sendu eina fyrirspurn á 35+ 
PARTASaLa og þeir svara þér ef 
hluturinn er til. www.partasalar.is

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

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

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.

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Viðgerðir

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

AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði. 
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur 
26, Bleik gata. 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.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

 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

HÚSASMÍÐAMEISTARI
Tek að mér alla almenna smíðavinnu 
jafnt nýsmíði sem viðhald. Öll réttindi. 
S: 848 4031

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

 Tölvur

APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim. 
S. 822 7668 www.aplus.is

 Spádómar

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987 
visa/euro.

Les í spil, bolla, kúlu og árur. 
Líkamsgreining, handayfirlögn. 
Tímapantanir í s. 698 2260.

SPÁKONAN SIRRÝ
Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 
4244 & 823 6393.

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Vandaðir þýskir öryggisskór á fínu 
verði. Uppl. Baldur í 848-6972

ELDVARNARHURÐIR
Til sölu hvítmálaðar 

eldvarnarhurðir sem nýjar með 
öllu þar með talið sjálflokandi 

lömum. 
Verð aðeins kr.65.000,- án/vsk.
Upplýsingar í síma 822-7303 / 

eirikur@stracta.is

Ungnautakjöt beint frá býli. Hakk, 
gúllas og steikur. 1850.-kr/kg www.
myranaut.is s. 8687204.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Óskast keypt

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.

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
 

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
Opið alla daga 11-18, 

Kringlan - 3. hæð 
( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

 Sjónvarp

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

 Verslun

WWW.HUSH.IS
Styttist í Valentínusardag. Kíktu á 
útsöluna hjá hush.is og veldu eitthvað 
fallegt handa elskunni þinni. Eigum 
We-Vibe unaðstæki ársins

HEILSA

 Heilsuvörur

20% KYNNINGAR 
AFSLÁTTUR

af lífrænu húð-, hár - og snyrtivörum 
frá Green People. Fyrir alla 
fjölskylduna: Dömu-, herra-, unglinga- 
og barnalína. 100% náttúrulegt. 
Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 200 
Kópavogi. Opið mán-fös: kl 12-18, lau: 
kl 12-15. Sími 517-8060. www.ditto.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

 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

Slökunarnudd/heilnudd, Nuddstofan 
svæði 112. Uppl. S: 693 0348 eða 
823 5669.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Laugardagur  9. feb:
12:35 
14:50  
17:15   

Sunnudagur  10. feb:
13:20 
15:45  

skemmtanir



tilkynningar

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

RAFMAGNSRÚM 90X200
Til sölu vel með farið 3ja ára 

rafmagnsrúm 90x200, frá Svefn 
og Heilsu, nafn á dýnu Iq care. 

Kostar nýtt 195 þús, 
selst á 100 þús.

Upplýsingar í síma 663 4552

 Dýrahald

Hundanámskeið fyrir þig og 
þinn hund. Ómissandi fyrir alla 
hundaeigendur. Byrjar 12.feb. 
Björn Ólafsson hundaþjálfari og 
hundaatferlisfræðingur. www.
hundaskoli.net, S: 897 1992.

HUNDAGALLERÍIÐ 
AUGLÝSIR

Kíktu á heimasíðuna okkar: 
www.dalsmynni.is 

Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Erum á facebook.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

- RÉTT VIÐ HLEMM -
Notaleg 2ja herbergja 50fm 
risíbúð. 100m í strætó. Ekki 
möguleiki á leigusamning. 

Er laus.
Upplýsingar í eilin@simnet.is

GISTIHEIMILI - 
GUESTHOUSE WWW.
LEIGUHERBERGI.IS

1-2 manna herb. á 
Funahöfða 17a og 19 og 

Dalshraun 13 Hfj. 
Rooms for 1-2 persons in 

Funahöfða 17a -19 Rvk and 
Dalshraun 13 Hfj.

Uppl/info í S. 824 4535. 
frá kl. 10-20. 

www.leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

Reglusöm hjón óska eftir lítilli íbúð 
til leigu strax. Greiðslugeta ca. 100 þ. 
Skilvísum greiðlum heitið. Uppl. í S: 
844 6547.

 Atvinnuhúsnæði

Skrifstofuhúsnæði Réttarhálsi. Hef til 
leigu 3 skrifstofuherbergi, sameiginleg 
setustofa. 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.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1-17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vantar starfsfólk í eftirfarandi stöður: 
Dyraverði, eldhús og bar. Ekki yngri 
enn 22 ára. Umsóknir sendist á: 
gorillan@gorillan.is

AUPAIR Í NOREGI
Barngóð Aupair óskast apríl - ágúst 
2013. Við búum 7km frá Sola og 
5 mín frá stöndinni. Áhugasamir 
sendið ferilsk. m. mynd á netf: anna_
sigrun77@hotmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan 

S. 661 7000.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Óska eftir að kynnast skemmtilegri 
petite stelpu á aldrinum 20-35, sem er 
til í fjöruga hittinga á virkum kvöldum. 
Bragi Eiríkur S:6616016

fasteignir atvinna

FÖSTUDAGUR  8. febrúar 2013 21

BYGGINGAVERKAMENN
Erum með vana byggingaverkamenn sem 

óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 777 2 333
Handafl  ehf

MÚRARAR
Erum með vana múrara 

sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í s. 777 2 333
Handafl  ehf

 

ER LÍF EFTIR DAUÐANN?  
DULRÆN MÁL 

Magnús H. Skarphéðinsson,  
formaður Sálarrannsóknarfélags Reykjavíkur. 

11. – 25. febrúar. 3 skipti.
Mánudaga kl. 19.00 – 21.00.

Verð 6.900 kr. 

Nánari upplýsingar í síma 585-5860
og á www.nhms.is  

ÁHUGAVERT NÁMSKEIÐ Á VEGUM  
MIÐSTÖÐVAR SÍMENNTUNAR Í HAFNARFIRÐI

Aðalfundur FEB  
árið 2013
Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 
verður haldinn föstudaginn 15. febrúar nk. í félagsheimilinu 
að Stangarhyl 4. Dagskrá fundarins verður í aðalatriðum 
sem hér segir:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar fyrir árið 2012.
3. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir árið 2012.
4.  Kosning fjögurra aðalmanna og tveggja varamanna 

í stjórn.
- Kaffihlé.
5.  Umræður og afgreiðsla tillagna og ályktana. 
6.  Tekin ákvörðun um árgjald félagsmanna árið 2013.
7.  Úrslit kosninga kynnt.
8.  Önnur mál.

Fundurinn verður, sem fyrr segir, föstudaginn 15. febrúar 
og hefst kl. 13:00 en húsið opnar kl. 12:30. Félagsmenn eru 
hvattir til að fjölmenna og taka með sér félagaskírteini fyrir 
árið 2012 (rauð skírteini).

 Stjórnin

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík.

Tangabryggja 14 - 16
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Bryggjuhverfis vegna 
lóðarinnar nr. 14-16 við Tangabryggju. Í breytingunni 
felst að breyta atvinnuhúsnæði í blandað atvinnu- 
og íbúðarhúsnæði ásamt að því að afmarka lóð fyrir 
sorpskýli og skýli fyrir reiðhjól.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillaga liggur frammi í þjónustuveri  Reykjavíkurborgar 
að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 
– 16:15, frá 8. febrúar 2013 til og með 22. mars 
2013.  Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, 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 
til skipulagsfulltrúa Reykjavíkur Borgartúni 12-14, 
105 Reykjavík eða á netfangið skipulag@reykjavik.
is, eigi síðar en 22. mars 2013. Vinsamlegast notið 
uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir 
með tölvupósti.

Reykjavík 8. febrúar 2013
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið 

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um 
matsskyldu framkvæmdar  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 
eftirtaldar framkvæmdir skuli ekki háðar mati 
á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat 
á umhverfisáhrifum. nr. 106/2000 m.s.br.  

Skógrækt í landi Garðs II í Mývatnssveit,  

Breyting á Dalvegi, Kópavogi, 

Framleiðsla GPO ehf. á olíu úr plasti við 
Súluveg Akureyri. 

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulags-
stofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Hana 
er einnig að finna á heimasíðu Skipulags-
stofnunar: www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
og er kærufrestur til  11. mars 2013.  

námskeið

fundir / mannfagnaður

„Wall street“ Reykjavíkur – topp íbúð
 
Til sölu um 200 fm ný íbúð á efstu hæð (sjöttu) með miklu útsýni  
í nýju húsi miðsvæðis í Reykjavík. Göngufæri við banka og stofnanir  
í Borgartúni.

• Þrjú svefnherbergi, tvö mjög stór, tvö baðherbegi, tvær stofur,  
   þvotthús innan íbúðar. 
• Tvö stæði í bílgeymslu (ekki inni í fermetratölu). 
• Aðeins tvær íbúðir eru á gangi. Tvær lyftur.

Íbúðin er innréttuð á glæsilegan hátt með vönduðum efnum og tækjum. 
Hér er sjaldgæft tækifæri að kaupa stóra lúxus íbúð á besta stað. 
Hafið samband við Kjartan í síma 824 9093 til að bóka skoðun.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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BAKÞANKAR 
Magnúsar Þorláks 
Lúðvíkssonar

1
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KROSSGÁTA

PONDUS Eftir Frode Øverli

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

MYNDASÖGUR

LÁRÉTT
2. listi, 6. í röð, 8. kirna, 9. arinn, 11. 
þys, 12. afferming, 14. dýr, 16. í röð, 
17. drulla, 18. fornafn, 20. tala, 21. 
kjáni.

LÓÐRÉTT
1. gáski, 3. tveir eins, 4. prófuðum, 5. 
tímabils, 7. hverfull, 10. rjúka, 13. líða 
vel, 15. auma, 16. frestur, 19. kusk.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. skrá, 6. rs, 8. ker, 9. stó, 11. 
ys, 12. losun, 14. panda, 16. tu, 17. aur, 
18. öll, 20. mm, 21. flón. 

LÓÐRÉTT: 1. ærsl, 3. kk, 4. reyndum, 
5. árs, 7. stopull, 10. ósa, 13. una, 15. 
arma, 16. töf, 19. ló.

Ha?

Hver hefur sinn háttinn á...

Ókei, hvort 
ykkar er með 

flugu 
í súpunni?

Þarf að skipta 
á Lóu?

Eurovisionstjarnan Eyþór Ingi Gunnlaugsson um lífið, ferilinn 
og fjölskylduna.

Allt að 700 Íslendingar 
sprauta sig reglulega með 
fíkniefnum. Flestir eru á 
fertugs- og fimmtugsaldri.

700 sprautufíklar

„Bubbi hefur ekki enn hringt og 
skammað mig“

Þegar vel er að gáð sést 
að meðal-Íslendingurinn 
er ekki alltaf samkvæmur 
sjálfum sér.

Hinn dæmigerði 
Íslendingur

Helgarblað
Fréttablaðsins

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Meðal efnis núna um helgina

Þær eru nokkrar tilfinningarnar sem 
maður verður var við nú þegar ein-

ungis ellefu vikur eru til kosninga. Harðir 
stjórnarandstæðingar eru brattir enda sjá 
þeir fram á að losna við vinstristjórnina. 
Harðir stuðningsmenn stjórnarflokkanna 
eru kvíðnari og lýsa margir áhyggjum 
sínum af því að útlit sé fyrir að „hrun-
verjar“ komist aftur til valda. Svo eru 
það þeir sem nenna ekki kosningum enda 
þreyta á stjórnmálakarpi algeng.

HÖRÐU stjórnarandstæðingarnir 
vilja að kosið verði um óhæfuverk 
og afskiptaleysi stjórnarinnar. Þeir 
vilja algjöran viðsnúning á stefnu 
stjórnvalda. Hörðustu stuðnings-
menn stjórnarinnar virðast til í 
þennan slag enda telja þeir efnahags-

legan árangur stjórnarinnar, sem tók 
við skelfilegu búi, góðan og vilja sjá 

stjórnina uppskera fyrir rústa-
björgunina. Ef ég mætti velja 

færi hins vegar sem minnst 
fyrir þessum slag og sem 
mest fyrir tali um framtíðina.

KJARADEILA hjúkrunar-
fræðinga er enn ein áminn-
ingin um að lífskjör á Íslandi 

eru ekki lengur sambærileg við 
lífskjör í nágranna löndunum. Þau 
er lakari þrátt fyrir að á Íslandi 
sé unnið meira og lengur en á 
Norðurlöndunum. Það kjörtíma-

bil sem nú er að enda snerist um að leysa 
bráðavandamálin sem hrunið bjó til eða 
afhjúpaði. Það má deila um hvernig það 
tókst en mikilvægasta viðfangsefni stjórn-
valda á því næsta er að framfylgja stefnu 
sem miðar að því að leysa þau flóknu 
vandamál sem enn steðja að þjóðinni og 
í leiðinni búa í haginn fyrir vaxtar skeið 
sem með tíð og tíma getur á ný tryggt lífs-
kjör eins og þau best þekkjast.

NOKKUR viðfangsefni blasa við. Það 
þarf að auka framleiðni og verðmætasköp-
un í landinu enda forsenda lífskjarasókn-
ar. Í öðru lagi þarf að stíga raunveruleg 
skref í áttina að afnámi gjaldeyrishaft-
anna og ákvarða hvernig fyrirkomulagi 
gjaldmiðilsmála verður háttað til fram-
tíðar. Þá þarf að skýra hvernig lánaum-
hverfi verður boðið upp á Íslandi og hefja 
á ný uppbyggingu mennta- og heilbrigðis-
kerfisins. Þetta og fleira þarf að gera án 
þess að tefla í hættu getu ríkissjóðs til að 
niðurgreiða skuldir ört á næstu árum. Þá 
er enn ónefndur sá alvarlegi vandi þjóðar-
búsins að það  megnar ekki að óbreyttu 
að standa undir endurgreiðslum erlendra 
lána á næstu árum.

ÞETTA eru flókin viðfangsefni og þau 
bjóða fæst upp á augljósar lausnir sem 
allir geta sameinast um. Sá stjórnmála-
flokkur sem getur kynnt raunverulega 
framtíðarsýn um þessi mál á skilið að 
uppskera í komandi kosningum.

Fortíðin og framtíðin



www.netto.is  
Mjódd · Salavegur · Hverafold  

Höfn · Grindavík · Reykjanesbær   
Borgarnes · Egilsstaðir   

Selfoss · Akureyri 
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3. SKUGGABÓKIN  
KOMIN Í NETTÓ

EINNIG FÁANLEGT  
Í NETTÓ!
Allur þríleikurinn í einum  
pakka í enskri útgáfu



Rjómabollur (ger) með súkkulaði.  
Rjómabollur (ger) með púnsi 

Vatnsdeigsbollur: 
Irish coffie og karamella 

Rjómabollur með súkkulaði 
Bananafylling og karamella

Daim með kaffi og karamellu 
Piparmyntubolla 

BOLLUDAGURINN NÁLGAST

FERSKASTI 
NAMMIBARINN

auðveldar bollubaksturinngóður á milli

lífrænir, léttir, ljúffengir og 
svalandi drykkir. Án viðbætts 

sykurs. Engin aukefni.

gerbollur, vatnsdeigsbollur  
litlar og stórar

mikið úrval

HOLLUSTA ÚR HAFI
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SALTKJÖTIÐ
ER KOMIÐ Í VERSLANIR

TAGLIATELLE  
MEÐ KALKÚN &  
TÓMAT-BASIL SÓSU

BAUNASÚPA

fyrir 4 að hætti Rikku

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa afsláttur á kassa

45% MINNA SALT
-SAMA BRAGÐ
Hófleg saltneysla er mikilvæg 
fyrir alla og sérílagi þá sem 
hafa hækkaðan blóðþrýsting 
og/eða eru yfir kjörþyngd. 
Kjötmeistarar Hagkaups mæla 
með sérverkuðu saltkjöti 
frá Íslandslambi, þar sem 
verulega er dregið úr notkun 
matarsalts án þess að það 
komi niður á bragðgæðum.

afsláttur á kassa
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Þorkell Sigurbjörnsson 
tónskáld lést 30.  janúar 
74 ára að aldri. Hann var 
án efa eitt af mestu tón-
skáldum þjóðarinnar. 
Nokkrir sálmar hans eru 

forkunnar fagrir og mörg af hans 
stærri verkum eru gersemar.  

Mín fyrstu kynni af Þorkatli 
voru í tónlistarsögu í Tónlistarskól-
anum í Reykjavík. Ég var þá tólf 
ára, óþekkur og agalaus, og með 
takmarkaðan áhuga á námsefninu. 
En svo sagði Þorkell allt í einu frá 
mjög merkilegu fyrirbæri. Hann 
fór að tala um geldinga. Um það að 
fá tækir for eldrar, sem  vonuðust til 
að synir sínir yrðu forríkar söng-
stjörnur síðar meir, létu skera 
undan þeim áður en þeir komust 
á gelgjuskeiðið. Það var til að þeir 
héldu barnsröddinni, sem þótt fínt. 
Þetta var ekkert óalgengt á sext-
ándu og sautjándu öld. Mér fannst 
það óskaplega skondið í barnaskap 
mínum og skellihló. Þorkell hvessti 
þá á mig augun og sagði: „Já, finnst 
þér þetta fyndið, Jónas?“ Þá þagn-
aði ég og skammaðist mín. Eftir það 
hagaði ég mér vel í tónlistarsögu.

Svo sem títt er um tónlistar menn 
á Íslandi var Þorkell kennari. Hann 
kenndi í Tón listar skólanum og einn-
ig í Listaháskólanum eftir að hann 
var stofnaður. Svo var hann heiðurs-
doktor við Hamline-háskólann og 
félagi í Konunglegu sænsku tón-
listarakademíunni. Og hann spilaði 
á píanó og samdi auðvitað tónlist. 
Verk hans eru rúmlega 300 talsins.

Barátta fyrir víðsýni
Þorkell var baráttumaður fyrir 
því að Íslendingar víkkuðu út sjón-
deildarhring sinn á tónlistarsviðinu. 
Þegar hann kom úr námi frá Banda-
ríkjunum árið 1961 ríkti ákveðin 
stöðnun í tónlistarlífinu hér. Ekki 
síst í Ríkisútvarpinu, sem þá sinnti 
nýrri tónlist ekki sérlega vel. Ég 

hugsa að margir hafi litið svo á að 
þegar væri búið að semja alla góða 
tónlist. Ekki væri neinu bætandi við 
flóruna!  

Þorkell var ekki sáttur við þessi 
viðhorf. Hann barðist gegn þeim, 
m.a. með því að gera útvarps-
þættina Tónlist á atómöld, sem 
urðu langlífir. Svo var hann for-

maður Tónskáldafélags Íslands um 
langt skeið, formaður Musica Nova 
á tímabili og forseti Bandalags 
íslenskra listamanna. Um tíma var 
hann framkvæmdastjóri og í stjórn 
Listahátíðar í Reykjavík. Hann var 
meðal stofnenda Íslenskrar tón-
verkamiðstöðvar og var lengi vel í 
stjórn STEFs. 

Rafmagnið heillaði
Þorkell var einn af frum kvöðlum 
raftónlistarinnar hér á landi. Hann 
var fyrstur til að læra að semja slíka 
tónlist. Reyndar gerði hann ekki 
mikið af því  sjálfur eftir að hann 
kom úr námi. Á  þessum árum var 
ekki  heldur auðvelt að búa til raftón-
list.  Tölvurnar voru ekki til í þeirri 
mynd sem við þekkjum þær nú. 
Menn notuðust aðallega við segul-
band og tæki sem framkalla sínus-
bylgjur. En Þorkell hafði engu að 
síður brennandi áhuga á  nýjungum 
á þessu sviði. Hann var óþreytandi 
við að vekja á þeim athygli.

Samdi alls konar verk
Rétt eins og annar frum kvöðull 
í raftónlistinni, Magnús  Blöndal 
Jóhannsson, var Þorkell fjölhæft 
tónskáld. Hann gat samið allt 
mögulegt annað en framúrstefnu. 
Hann var með næma tilfinningu 
fyrir hinu lagræna, gat spunnið 
upp úr sér himneskar melódíur. 
Hann samdi tónlist fyrir leikhús, 
og kirkjur – alls konar tækifæri. 
 Sálmarnir hans eru margir ódauð-
leg snilld. Heyr, himnasmiður 
mun lifa með þjóðinni um ókomna 
tíð. Það er einn fegursti sálmur 
íslenskra tónbókmennta. 

Þorkell átti ekki langt að sækja 
áhugann á kirkjutónlist. Faðir hans 
var Sigurbjörn Einarsson biskup. 
Nú veit ég ekki hvernig uppeldi 
Þorkell fékk en það hefur örugglega 
verið mjög menningarlegt! Hann 
hóf ungur tónlistarnám, byrjaði í 
Tónlistar skólanum í Reykjavík, svo 
lá leiðin til Bandaríkjanna. Hann 
sótti líka sumarnámskeið í Darm-
stadt, sem var gríðarlega mikil-
vægur vett vangur tónskálda eftir 
stríð. Þar heyrði hann t.d. fyrir-
lestra hjá Pierre Boulez og György 
Ligeti,  tveimur risum tónlistar 
 aldarinnar sem leið. Þessir menn 
höfðu mikil áhrif á hann.

Húmor var oft kveikjan
Eitt megineinkenni Þorkels sem 
tónskálds var húmor. Sumar tón-

smíðarnar hans voru tækifæris verk 
eins og áður sagði. Þær  byggðust 
oft á bröndurum. Yfirleitt var það 
einkahúmor sem tengdist viðkom-
andi flytjendum og þeim að stæðum 
sem urðu til þess að verkið var 
 pantað. 

Gallinn við brandara er að þeir 
hætta fljótt að vera fyndnir. En það 
var auðvitað líka alvara á  ferðum, 
meira að segja í tón verkum sem 
byrjuðu á skensi. Fram vindan, 
úrvinnslan og atburðarásin í 
 þessum sömu verkum var yfirleitt 
áhugaverð og grípandi. Og þegar 
best tókst til var innblásturinn auð-
fundinn. 

Caput hópurinn hélt nýlega tón-
leika sem var eins konar þver-
skurður af starfsævi Þorkels. Það 
voru frábærir tónleikar. Þarna 
voru nokkur þessara tækifæris-
verka og maður fékk góða innsýn í 
það  hvernig þau urðu til. Eitt þeirra 
var tríó fyrir píanó, fiðlu og selló. 
Það hét Þrjú andlit úr látbragðsleik. 
Hugmyndina að  nafninu fékk Þor-
kell þegar hann sá fyrst andlit hljóð-
færaleikaranna sem áttu að frum-
flytja tríóið á sínum tíma. Þau voru 
mjög ólík. Þá kviknaði hugmyndin 
að semja tríó þriggja mismunandi 
radda. Raddirnar voru jafn  ólíkar 
og andlit hljóðfæraleikaranna. Svo 
runnu þær saman í lokin í afar 
mögnuðum lokakafla.

Hófsöm en djúp tónlist
Tónmál Þorkels var fremur fíngert, 
hann kom meiningu sinni yfirleitt 
til skila með hófsemi. Það voru ekki 
mikil átök í tónlistinni hans. Engu 
að síður var dýptin oft auðmerkjan-
leg. Mér eru sérlega minnisstæðir 
tónleikar þar sem Vladimir Ashke-
nazy stjórnaði verki eftir hann fyrir 
allmörgum árum síðan. Það hét 
Sumartónar. Þar rifjaði Þorkell upp 
bernskuminningar sínar, m.a. frá 
róluvellinum á Freyju götunni. Í takt 
við það hljómaði tón listin barnslega 
einföld, en aldrei barnaleg. Hnit-
miðaðar tónahendingar komu fyrir 
aftur og aftur án þess að það virk-
aði einhæft. Tímasetningar á mis-
munandi atburðum í tón listinni 
voru sannfærandi. Það var einhver 
ójarðnesk gleði yfir öllu saman sem 
var svo hrífandi. Fá tónskáld ná að 
galdra fram slíka stemningu.

Ég þekkti Þorkel ekki sérlega vel 
sem persónu. En hann virtist vera 
þægilegur, viðkunnanlegur maður. 
Hans verður sárt saknað. 
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Barnsleg, aldrei barnaleg

ÞORKELL SIGURBJÖRNSSON 1938-2013  „Tónmál Þorkels var fremur fíngert, hann kom meiningu sinni yfirleitt til skila með hófsemi,“ skrifar Jónas. „Það var einhver ójarð-
nesk gleði yfir öllu saman sem var svo hrífandi. Fá tónskáld ná að galdra fram slíka stemningu.“  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
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Þriðja og síðasta bókin í þríleik EL James um 
kitlandi ástríður og litróf grárra skugga sem 
hefur slegið vinsældamet um allan heim.
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➜ Tónmál Þorkels var fremur fíngert, hann kom meiningu sinni 
yfirleitt til skila með hófsemi. Það voru ekki mikil átök í tón-

listinni hans. Engu að síður var dýptin oft auðmerkjanleg.

Þorkell Sigurbjörns-
son tónskáld verður 
jarðsunginn í dag. 
Þorkell var fj ölhæft  tón-
skáld sem barðist fyrir því 
að Íslendingar víkkuðu 
út sjóndeildar hring sinn 
á tónlistar sviðinu. Jónas 
Sen, tónlistar rýnir Frétta-
blaðsins, fer yfi r feril 
tónskáldsins. 



Saga dægurtónlistar á Íslandi verður rakin 
í nýrri og glæsilegri tónleikaröð. Á þessum 
fyrstu tónleikum af sex verða flutt lög frá 
árunum 1944 til 1959 — Litla flugan, Bjartar 
vonir vakna, Við gengum tvö og fleiri 
perlur sem seint líða úr minni.

Miðasala hefst í dag
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Hitaðu upp fyrir tónleikana með því að lesa bókina „Stuð vors lands“ eftir Dr. Gunna.
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TÖLVULEIKIR ★★★★ ★

DmC: Devil May Cry
Capcom. Fáanlegur á: PC, PS3 og Xbox 
Djöflabaninn Dante snýr aftur í 
hjakk- og höggleiknum DmC: Devil 
May Cry, sem er fimmti leikurinn 
í Devil May Cry-leikjaseríunni. 
Spilarinn stjórnar Dante, sem er 
hálfur engill og hálfur  djöfull. 
Dante býr yfir yfirnáttúrlegum 
kröftum sem hann notar til að 
berjast gegn djöflum sem vilja 
drepa hann.

Leikurinn gerist í borginni 
Limbo City. Henni er stjórnað af 
djöflum sem hafa náð að heilaþvo 
almúgann. Djöflarnir halda sig 
í annarri vídd en mannfólkið og 
geta aðeins þeir sem búa yfir 
ofurnáttúrlegum kröftum, líkt og 
Dante, séð og barist við þá. 

Spilun leiksins er í grófum 
 dráttum mjög svipuð og í öðrum 
hjakk- og höggleikjum þar sem 
spilarinn hjakkast á stjórn-
tökkunum til að framkvæma brögð 
og sigrast á óvinunum. Dante 
getur framkvæmt fjöldann allan 
af brögðum og þjónar hvert þeirra 
sínum tilgangi; til dæmis eru þung 
högg góð gegn öflugum óvinum og 
hröð högg eru gagnleg þegar  barist 
er við marga djöfla samtímis. 
Takkarunurnar sem spilarinn þarf 
að muna eru nokkuð einfaldar en 
það er lítið mál að stoppa leikinn og 
rifja upp brögðin ef þau gleymast.

Það er aldrei dauður punktur 
í leiknum, sem er stútfullur af 
hasar, og fær spilarinn að  berjast 
við margar stærðir og gerðir af 
djöflum og vígalega endakarla. 
Það er ekki aðeins mikið úrval 
óvina sem gerir leikinn fjöl-
breyttan heldur einnig allar þær 
uppfærslur sem Dante öðlast í 

gegnum leikinn sem gera hann 
sterkari og brögðin fjölbreyttari.

Grafík leiksins er góð en það 
er fyrst og fremst hinn gotneski 
og ævintýralegi stíll leiksins 
sem gerir útlit hans áhugavert. 
 Staðirnir sem Dante heimsækir 
eru fjölbreyttir og er gaman að sjá 
hve ólík svæðin eru og hvernig litir 
og lýsing eru notuð til að lífga upp 
á umhverfi leiksins. Hröð elektró-
tónlist í boði Noisia og Combichrist 
nær svo að framkalla frábæra töff-
ara- og hasarstemningu sem eykur 
innlifunina enn frekar. 

Helsti galli DmC er hve  stuttur 
hann er en það tekur rétt yfir 

tíu klukkustundir að klára sögu-
þráðinn. Auk þess er leikurinn 
heldur einfaldur í spilun á hefð-
bundnu erfiðleikastigi, en það er 
boðið upp á erfiðara stig fyrir þá 
sem vilja meiri áskorun. Auk þess 
er fjöldi falinna hluta í leiknum 
sem getur lengt líftíma hans um 
nokkra klukkutíma. Á heildina 
litið eru gallar leiksins þó smá-
vægilegir miðað við kostina.

Bjarki Þór Jónsson

NIÐURSTAÐA: DmC er hraður og 
fjölbreyttur hjakk- og höggleikur sem 
býður upp á fyndna frasa, góða sögu 
og enn betri spilun.

Djöflabaninn Dante snýr aft ur

DEVIL MAY CRY  „Það er aldrei dauður punktur í leiknum …“

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FÖSTUDAGUR 08. FEBRÚAR 2013 

Sýningar
18.00 FUGL, Félag um gagnrýna 
list, opnar sýningu í Slippnum, hár-
greiðslustofu á Skólavörðustíg 25a. 
Sýningin er á verkum Helgu Þórs-
dóttur og ber hún heitið Einbýlishús 
64°8.
20.00 Hönnunarsafn Íslands opnar sýn-
inguna Innlit í Glit. Þar má finna muni 
frá Leirbrennslunni Glit hf. frá árunum 
1958-1973.

Hátíðir
15.00 Vetrarhátíðin Magnað myrkur 
heldur áfram í Reykjavík. Dagskrá 
hátíðarinnar má finna á heimasíðunni 
vetrarhatid.is.
20.00 Safnanótt verður haldin víða 
á höfuðborgarsvæðinu. Dagskrá 
hátíðarinnar má finna á heimasíðunni 
vetrarhatid.is

Umræður
20.00 Ljóðahópur Gjábakka heldur 
málstofu um ljóð á Vetrarhátíð Reykja-
víkur í Árbæjarsafni. Skáld kynna 
sig og lesa lítið ljóð, auk þess sem 
Þórður Helgason dósent kynnir helstu 
bragarhætti og myndmál. Aðgangur er 
ókeypis.

Málþing
15.00 Seðlabanki Íslands stendur fyrir 
málstofu undir yfirskriftinni Viðbrögð 
við bankahruninu á Íslandi: Var til betri 
leið? Málstofan verður haldin í Sölvhóli, 
fyrirlestrasal Seðlabankans, og er öllum 
opin á meðan húsrúm leyfir.

Tónlist
12.00 Flutt verða lög eftir fjögur 
íslensk kventónskáld á hádegistón-
leikum í Háteigskirkju. Sigurlaug 
Arnar dóttir og Þóra Björk Þórðar-
dóttir flytja lög þeirra Olufar Finsen, 
Guðmundu Nielsen, Ingunnar Bjarna-

dóttur og Maríu Brynjólfsdóttur. 
Miðaverð er kr. 1.000.
20.00 Hátíð tileinkuð kammertónlist 
eftir Felix Mendelssohn hefst í Salnum, 
Kópavogi. Ari Þór Vilhjálmsson, Sigur-
geir Agnarsson og Nína Margrét Gríms-
dóttir spila lög hans á þrennum tón-
leikum yfir helgina.
21.00 Hljómsveitin Endless Dark stígur 
á svið á neðri hæð Bar 11. Aðgangur er 
ókeypis.
21.00 Snorri Helgason heldur tónleika 
í stofunni á Gljúfrasteini. Aðgangur er 
ókeypis.

22.00 Hljómsveitin Mannakorn heldur 
tónleika á Græna Hattinum, Akureyri. 
Miðaverð er kr. 2.900.
22.00 Hljómsveitin Mood heldur 
tónleika á Café Rosenberg, Klapparstíg. 
Blússveit Reykjavíkur opnar kvöldið.
22.00 Magnús Einarsson, Eðvarð Lárus-
son og Sara Blandon halda tónleika 
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. 
Aðgangseyrir er kr. 1.000.

Fyrirlestrar
20.00 Í húsi Lífspekifélagsins að 
Ingólfs stræti 22 verður fluttur fyrir-
lestur Sigvalda Hjálmarssonar um Rödd 
þagnarinnar, af mynddiski.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

Drífandi vinnufélagi

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Þú færð Mercedes-Benz Citan fyrir aðeins 830 kr. á dag*

Mercedes-Benz Citan er kröftugur vinnubíll með allt að 800 kg burðargetu. Hann er 
líka sérlega sparneytinn, eyðir aðeins frá 4,6 l/100 km í blönduðum akstri. Komdu 
í Öskju og kynntu þér þennan spennandi valkost fyrir vinnandi fólk.

* Citan 109 KA, kaupverð 2.844.622kr (án VSK). Afborgun á mánuði 
24.867 kr. m.v. 50% innborgun og bílasamning ERGO í 84 mánuði. 
9,70% óverðtryggðir vextir. Árleg hlutfallstala kostnaðar 11,98%.
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TÓNLIST ★★★★ ★

Sin Fang
Flowers
MORR MUSIC

Flowers er þriðja plata Sin Fang í 
fullri lengd en að auki hafa komið 
út nokkrar stuttskífur, m.a. EP-
platan Half Dreams sem kom út 
í fyrra. Sin Fang er sólóverkefni 
Sindra úr Seabear. Hann samdi 
sjálfur lög og texta á nýju plöt-
unni en fékk Alex Somers til að 
stjórna upptökum. Alex hefur 
sem  kunnugt er tekið upp efni með 
Jónsa, Sigur Rós og Pascal Pinon.

Sindri er mikill hljóðverssnill-
ingur. Á fyrri Sin Fang  plötunum 
skapaði hann magnaðan hljóð-
heim með þéttofnum og hug-
myndaríkum útsetningum. 
Hann heldur uppteknum hætti 
á nýju plötunni. Mörg þau einkenni 
sem Sindri þróaði á fyrri  plötunum 
eru enn til staðar, t.d. flottar radd-
útsetningar, skemmtilegar takt-
pælingar og litríkar hljóðmyndir. 
Samt er nýja platan töluvert frá-
brugðin þeim fyrri. Á Flowers eru 
lagasmíðarnar  sjálfar sterkari. 
Lögin eru melódískari og meira 
grípandi. Það háði fyrri  plötunum 
svolítið, sérstaklega Summer 
Echoes, að laga smíðarnar voru 
ekki nógu markvissar.

Það eru mörg frábær lög á 
 Flowers. Upphafslagið, Young 
Boys, er t.d. smellur sem ætti að 

svínvirka bæði í útvarpi og á 
tónleikum. Sunbeam er annað 
grípandi lag og See Ribs er ekta 
indírokksmellur með flottum 
„syngja-með“- kafla.  Lögin hafa 
hvert og eitt sín einkenni. Loka-
lagið Weird Heart skiptir til 
dæmis um takt eftir fyrstu einu 
og hálfu mínútuna. Lagið Feel 
See er í sérstöku uppáhaldi hjá 
mér, en í því er útsetningin ein-
staklega frjó, full af óvæntum 
smáatriðum. Það er erfitt að gera 
sér alveg grein fyrir áhrifum Alex 
Somers á plötunni, en mér finnst 

lagið Catcher t.d. hafa einkenni 
sem eigna má honum. Það er eitt-
hvað við það sem minnir á Jónsa-
plötuna. Það verður að segja það 
Alex til hróss að þær plötur sem 
hann hefur komið að undanfarið 
eru allar góðar.

Á heildina litið er Flowers frá-
bær plata. Að mínu mati besta 
plata Sin Fang til þessa.

Trausti Júlíusson

NIÐURSTAÐA: Sindri í Sin Fang með 
sína bestu og aðgengilegustu plötu 
til þessa.

Útvarpsvænni Sin Fang

FLOWERS  „Mörg þau einkenni sem Sindri þróaði á fyrri 
 plötunum eru enn til staðar, t.d. flottar raddútsetningar, 
skemmti legar taktpælingar og litríkar hljóðmyndir.“  

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

John Mayer kveðst hamingju-
samur á öllum sviðum lífsins, þar 
á meðal ástarlífsins. Þetta kemur 
fram í nýju viðtali við tímaritið 
Rolling Stone. 

Inntur eftir því hvernig sam-
band hans og Katy Perry gangi 
sagðist söngvarinn hamingju-
samur. „Ég er hamingjusamur á 
öllum sviðum lífsins. Ég vil lifa 
mjög hefðbundnu lífi samhliða 
mjög óhefðbundinni dagvinnu 
minni,“ sagði hann. 

Mayer segist ekki hafa upp lifað 

nein vandræði á stefnu mótum 
sínum með Perry þrátt fyrir að 
ljósmyndarar sitji fyrir parinu við 
hvert fótmál. „Eina vandamálið 
er þegar fólk merkir við hvar ég 
hef verið. Fólk veit þá hvar ég er 
þann daginn og ætli það sé ekki 
að reyna að átta sig á mér. Það 
 brýtur ekki á einkalífi mínu. Fólk 
veit bara hvar ég var staddur, það 
er allt og sumt,“ sagði Mayer sem 
hefur átt í mjög opinberu sam-
bandi við söngkonuna Katy Perry 
frá því í byrjun síðasta sumars. 

Mayer er hamingju-
samur með Katy
John Mayer kveðst ánægður á öllum sviðum lífsins.

ÁNÆGÐUR  John Mayer er hamingjusamur með Katy Perry.  NORDICPHOTOS/GETTY

Rapparinn Snoop Dogg, sem kall-
aði sig raunar upphaflega Snoop 
Doggy Dogg og breytti lista-
mannsnafni sínu í Snoop Lion á 
síðasta ári, hefur óskað opinber-
lega eftir því að fá að leiða leik-
menn Glasgow Celtic út á völl-
inn fyrir leik knattspyrnuliðsins 
gegn Juventus í Meistaradeild 
Evrópu síðar í mánuðinum.

„Mig langar til að labba út á 
völlinn eins og lítill krakki með 
fána,“ segir Snoop. Hann er 
 mikill aðdáandi Glasgow Celtic 
og lýsti nýverið yfir áhuga á því 
að kaupa hlutabréf í félaginu.

Snoop vill 
leiða Celtic út

SNOOP DOGG  Hættir ekki að lýsa yfir 
aðdáun sinni á Glasgow Celtic.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miða-
sala: 412 7711  Hverfi sgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

FÖSTUDAGUR: KON-TIKI (12) 17:45, 20:00, 22:15 
 HOLY MOTORS (16) 20:00, 22:00  HVELLUR (L) 

18:00, 20:00  XL (16) 18:00

SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.

****- Rás 2

****- Fréttablaðið BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

HVELLUR

*****-Morgunblaðið

BESTI LEIKAR ÁRSINS - BESTI LEIKSTJÓRI ÁRSINS - BESTA MYND ÁRSINS

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- H.S.S., MBL ” - Þ. Þ., FRÉTTATÍMINN

- S.S., LISTAPÓSTURINN

” - G.F.V., VIÐSKIPTABLAÐIÐ

-H.V.A., FRÉTTABLAÐIÐ

KON-TIKI  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
LINCOLN  KL. 5.50 - 9  14
DJANGO  KL. 10  16
VESALINGARNIR  KL. 5.50 - 9  12
LIFE OF PI 3D  KL. 5.20  10

-EMPIRE

ZERO DARK THIRTY  KL. 8 - 10.40 16
LINCOLN        KL. 5.20         14    /   DJANGO     KL. 10     16
THE LAST STAND  KL. 8 16 
VESALINGARNIR  KL. 5.20 12    

-V.J.V., SVARTHÖFÐI

ZERO DARK THIRTY  KL. 4.30 - 8 - 11.10  16
ZERO DARK THIRTY LÚXUS KL. 8 - 11.10  16
DJANGO KL. 8 - 10.20 - 11.10 LÚXUS KL. 4.30  16
LINCOLN  KL. 5  14
LAST STAND  KL. 8 - 10.40  16
VESALINGARNIR  KL. 4.30  12
HÁKARLABEITA 2  KL. 3.20  L
THE HOBBIT 3D  KL. 4.30  12
LIFE OF PI 3D  KL. 8  10

ZERO DARK THIRTY 6, 9
THE LAST STAND 5.45, 8, 10.15
HÁKARLABEITA 2 4
VESALINGARNIR 8
DJANGO UNCHAINED 10.50
THE HOBBIT 3D 4
HVÍTI KÓALABJÖRNINN 4

LAUGARÁSBÍÓ SýningartímarTilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

5 ÓSKARSTILNEFNINGAR!

ÍSL TAL!

ÍSL TAL!

T.V. - Bíóvefurinn

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

NAOMI WATTS TILNEFND 
TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

-EMPIREEMPM IRER

NÚ Í FRÁBÆRRI ÞRÍVÍDDNNÚNÚNÚNÚNÚÚÚÚÚÚÚNÚ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ FFFFF ÁÁÁÁÁRÁRÁRÁÁÁÁÁÁRÁRÁRÁBÆBÆBÆBÆBÆBBÆRRRRRRRRRRRRIII ÞRÞRÞRÞRÞRÞRRÍVÍVÍÍÍVVÍVVÍÍÍÍÍÍÍÍÍDÍDÍDDÍDDÍDDDDDDD
SKRÍMSLIN SEM ALLIR ELSKA

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

V I PV I P

HANSEL AND GRETEL KL. 4 - 6 - 8 (10:10 3D ÓTEXTUÐ)
HANSEL AND GRETEL VIP KL. 6 - 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 6 - 8 - 10:10
BULLET TO THE HEAD VIP KL. 4 - 8
PARKER  KL. 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 5:30 - 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 3:40 - 5:50
JACK REACHER KL. 10:30
THE IMPOSSIBLE KL. 5:40 - 8
SAMMY 2 ÍSLTAL  KL. 3:40
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 3:40

KRINGLUNNI

HANSEL AND GRETEL KL. 6 - 8- 10:10
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10:10
GANGSTER SQUAD KL. 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30

BULLET TO THE HEAD KL. 5:50 - 8 - 10:10
HANSEL AND GRETEL KL. 8 - 10:10
PARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
GANGSTER SQUAD KL. 8 - 10:30
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
THE IMPOSSIBLE KL. 5:30

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK

HANSEL AND GRETEL KL. 8
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10
PARKER KL. 10
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 6
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 6

AKUREYRI

HANSEL AND GRETEL  KL. 6 - 8
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10
PARKER KL. 10
THE IMPOSSIBLE KL. 6

“STALLONE IS BACK TO HIS BEST”

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

-ZOO
S CC OO S

ÞRÆLMÖGNUÐ SPENNUMYND MEÐ 
JEREMY RENNER Í AÐALHLUTVERKI
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Jack White ætlar að gefa aftur 
út kántrí- og blústónlist frá því 
fyrir stríð hjá útgáfufyrirtæki 
sínu Third Man Records. Plöt-
urnar verða gefnar út á vínyl og 
býst White ekki við því að græða 
 peninga á uppátækinu. Í staðinn 
vonast hann til að sem flestir fái að 
njóta tónlistarinnar. „Þetta er mjög 
mikilvægt fyrir sögu Bandaríkj-
anna og líka mannkyns söguna,“ 
sagði hann við BBC 6 Music. Lögin 
eru 25 þúsund talsins og eru í eigu 
Document Records. White hlust-
aði á þessa tónlist þegar hann var 
unglingur og varð mikill aðdáandi 
kántrí- og blústónlistar.

Endurútgefi n 
blústónlist

JACK WHITE  Rokkarinn ætlar að gefa 
út aftur gamla kántrí- og blústónlist.

Tímaritið Esquire hefur valið 
Ginger Baker, fyrrum tromm-
ara The Cream, sem klikkaðasta 
trommara rokksögunnar. Aðrir 
sem komust ofarlega á listann 
voru Keith Moon úr The Who, 
John Bonham úr Led Zeppelin, 
Topper Headon úr The Clash og 
Tommy Lee úr Mötley Crue.

„Trommuleikur hans var flók-
inn, óttalaus og tilraunakenndur, 
rétt eins og hegðun hans þegar 
hann var ekki á tónleikum. Hann 
er áhugaverðasti og líklega klikk-
aðasti trommari heimsins,“ sagði 
Esquire um hinn 73 ára trymbil.

Klikkaðasti 
trommarinn

Leikkonan Michelle Williams 
ræddi opinskátt um samband 
sitt og gamanleikarans Jasons 
Segel í nýlegu viðtali við tíma-
ritið InStyle. „Hann er indæll. Ég 
 áttaði mig ekki á því hver hann 
var þegar við tókum fyrst saman. 
Ég hafði séð kvikmyndina um 
Prúðuleikarana og hafði  hugsað: 
„Ó, þetta er sætt.“ En í sann-
leika sagt vissi ég ekki að hann 
hafði þegar leikið í fjölda vin-
sælla gamanmynda og vin sælum 
sjónvarpsþáttaröðum,“ sagði 
 Williams um kærasta sinn. Tölu-
verður hæðarmunur er á parinu 
en Segel er um 193 sentímetrar 
að stærð. Williams kveðst hafa 
gert tilraun til að minnka bilið á 
milli þeirra með því að ganga í 
hælaháum skóm. „Ég reyndi að 
klæðast hælum um hríð en það er 
ekki minn stíll og ég gafst upp að 
lokum.“

Gafst upp 
á hælum

ÓMEÐVITUÐ  Michelle Williams vissi 
ekki hver kærasti sinn, Jason Segel, var 
áður en þau tóku saman.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

Elton John verður gestur á næstu 
plötu rokksveitarinnar Queens 
Of The Stone Age. Þetta stað-
festi trommari sveitarinnar, 
Dave Grohl, í spjallþætti  Chelsea 
 Handler þar sem Grohl leysti 
þáttastýruna af í viku og tók meðal 
annars viðtal við Elton John.

„Ég var í Las Vegas og flaug til 
Los Angeles. Engelbert Humper-
dinck hafði sent mér virkilega 
sætt bréf þar sem hann bað mig 
um að syngja dúett með sér. Þar 
sem hann er hluti af minni sögu 

gat ég ekki sagt nei við hann, svo 
ég fór og hljóðritaði lagið með 
honum. Svo keyrði ég  nokkrar 
húsa lengjur frá Engelbert til 
Queens Of The Stone Age, sem var 
dálítið „mindfuck“,“ sagði Elton í 
viðtalinu,

Þegar hefur verið staðfest að 
Trent Reznor, Mark Lanegan og 
Jake Shears úr Scissor Sisters 
verði gestir á væntanlegri plötu 
með Queens of the Stone Age. 
Sveitin mun leika á fjölda tón-
leikahátíða í sumar.

Elton syngur með Queens Of The Stone Age
Gamli milljónamæringurinn tók upp lag með Josh Homme, Dave Grohl og félögum í Los Angeles.

ELTON OG 
QUEENS  Stað-
festu samstarfið 

í spjallþætti 
vestra.
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Opinn fundur á Akureyri
Golfskálinn Jaðri í kvöld, 
föstudaginn 8. febrúar kl. 20:00

Samtök útivistarfélaga, SAMÚT, efna til opins fundar í kvöld með 
útivistarfólki og fulltrúum stjórnmálaflokkanna. Þar verða rædd 
mál sem efst eru á baugi þessa stundina, m.a. frumvarp til nýrra 
náttúruverndarlaga sem nú liggur fyrir Alþingi. 

Á fundinum munu þessir fulltrúar svara nokkrum lykilspurningum:

» Björt framtíð Brynhildur Pétursdóttir

» Framsóknarflokkurinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

» Samfylkingin Sigmundur Ernir Rúnarsson

» Sjálfstæðisflokkurinn Kristján Þór Júlíusson

» Vinstri grænir Ólafur Þór Gunnarsson

Að lokinni stuttri framsögu þingmanna verður opnað fyrir umræður og 
spurningar úr sal.

Allir velkomnir!Samtök útivistarfélaga - SAMÚT

KÖRFUBOLTI Körfuboltaævintýrið í Þorláks-
höfn er enn í fullum gangi og liðið tekur á móti 
Stjörnunni í kvöld í toppbaráttuslag í Dominos- 
deildinni. Grétar Ingi Erlendsson er 29 ára mið-
herji liðsins sem sannar að uppkoma körfu-
boltaliðsins er ekki eina „kraftaverkið“ tengt 
körfuboltanum í þessum rúmlega 1500 manna 
bæ. 

Fyrir tæpum tveimur árum var Grétar Ingi 
hættur í körfubolta og kominn upp í 170 kíló á 
vigtinni en í dag vegur hann 115 kíló og hefur 
því létt sig um 55 kíló á rúmlega 20 mánuðum.

„Þegar konan var ólétt fór ég í einhvern 
pakka með henni. Ég hætti að æfa og fór að 
éta. Þetta varð alltaf meira og meira því maður 
gerði ekki neitt. Eftir smá tíma fór ég að hugsa 
hvað ég væri að gera mér því ég áttaði mig 
ekki á því hvað ég var orðinn stór og mikill. 
Ég sá jólamynd af okkur fjölskyldunni og þá 
fékk maður sjokk og kom niður á jörðina. Þá 
tók ég þá ákvörðun að ég ætlaði ekki að vera 
feiti pabbinn sem gat ekki tekið þátt í neinu,“ 
rifjar Grétar upp.

„Það fyrsta sem ég gerði var að byrja að 
hreyfa mig aftur. Ég fór og talaði við Benna 
(Benedikt Guðmundsson, þjálfara Þórsliðsins) 
sem þá var á sínu fyrsta tímabili með liðið. 
Hann var tilbúinn að leyfa mér að koma inn í 
þetta á mínum forsendum. Svo var það bara svo 
hrikalega gaman að maður gaf alltaf meira og 
meira í,“ segir Grétar. 

„Það er búið að vera afskaplega skemmtilegt 
að sjá umbreytinguna. Eftir jólin varð ég að 
taka til í fataskápnum því ég var farinn að vera 
í lörfum sem héngu utan á mér. Ég gaf fullt 
af fötum og það eru örugglega einhverjir ítur-
vaxnir þriðja heims menn vel klæddir þessa 
dagana,“ segir Grétar Ingi og hann  finnur 
 mikinn mun inni á körfuboltavellinum.

„Það er miklu auðveldara að fara upp og 
niður völlinn og maður lyftir sér hærra, 
 hleypur hraðar og þetta skilar gríðarlega 
miklu inni á vellinum. Maður gat ekki verið 
að keppa og æfa á þessu stigi þegar maður 
var að bera 170 kílóin og gerði ekki mikið þá,“ 
segir  Grétar. Hann er að glíma við meiðsli í 
fæti þessa  dagana og verður ekki með í næstu 
leikjum liðsins. 

„Ég lenti í þessu líka í fyrra. Ég fór í hnénu 
og fór í aðgerð í desember. Ég kom þá inn í 
þetta í lok febrúar. Ætli þetta verði ekki eitt-
hvað svipað þetta árið og svo hjálpar maður 
þeim að klára tímabilið og vonandi verður þetta 
eins og í fyrra og við förum alla leið,“ segir 
Grétar en Þórsliðið tapaði í lokaúrslitunum í 
fyrra á móti Grindavík. 

„Strákarnir í liðinu eru duglegir að hjálpa 
til og hvetja mann áfram. Svo er fólk í bænum 
alltaf að koma til manns. Maður finnur það 
alltaf að fólk á töluvert meira í manni en 
utanbæjar strákunum og útlendingunum. Þegar 
okkur heimastrákunum gengur vel fáum við 
alveg að vita það og heyra það. Við sjáum það í 
 aukningu á áhorfendum og öðru því það skiptir 
töluverðu máli fyrir svona klúbb að vera með 
öfluga heimastráka,“ segir Grétar og Þorláks-
hafnar búar gera verið stoltir af honum og 
 liðinu sínu.

„Það er skemmtilegt að þessi litli klúbbur úti 
á landi er kominn í sömu umræðu og Grinda-
vík og KR. Þetta er orðinn stór klúbbur í körf-
unni og er alltaf að vera stærri og stærri. Við 
 finnum það hér í sveitarfélaginu hvað allir eru 
farnir að fylgjast vel með og hvað karfan er 
farin að skipta miklu máli hérna. Þetta er búið 
að vera rosa spennandi að fylgjast með þessu 
og gaman að fá að taka þátt í þessu,“ sagði 
 Grétar að lokum. ooj@frettabladid.is

55 kíló farin hjá Grétari Inga
Þorlákshafnarbúar eru stoltir af liði sínu í körfunni, ekki síst miðherjanum Grétari Inga Erlendssyni sem var 
170 kíló fyrir tæpum tveimur árum en er nú kominn í toppform. Grétar er að ná sér góðum af  meiðslum en 
ætlar sér að hjálpa Þórsurum að reyna að endurtaka ævintýrið frá því í úrslitakeppninni í fyrravor.

ÖFLUGUR UNDIR KÖRFUNNI  Grétar Ingi Erlendsson 
sést hér í leik á móti ÍR í vetur. Hann hefur skorað 11,4 
stig að meðaltali á 21,2 mínútum í Dominos-deildinni 
á þessu tímabili. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ÚRSLIT
DOMINO‘S-DEILD KARLA

NJARÐVÍK - GRINDAVÍK 84-96 (40-45)
Njarðvík: Nigel Moore 21 (7 frák./10 stoðs./7 
stolnir), Elvar Már Friðriksson 18, Hjörtur Hrafn 
Einarsson 10, Ólafur Helgi Jónsson 9 Maciej 
Baginski 8, Marcus Van 7 (13 frák.), Ágúst 
Orrason 4, Óli Ragnar Alexandersson 3, Friðrik E. 
Stefánsson 2, Oddur Birnir Pétursson 2.

Grindavík: Samuel Zeglinski 30 (7 stoðs./5 
stolnir), Aaron Broussard 17 (10 frák.), Sigurður 
Gunnar Þorsteinsson 17, Þorleifur Ólafsson 16, 
Jóhann Árni Ólafsson 15, Ryan Pettinella 1.

SNÆFELL - KR 110-104 (51-46)
Snæfell: Sigurður Á. Þorvaldsson 24, Jay Threatt 
24 (11 stoðs.), Jón Ólafur Jónsson 19, Ryan 
Amaroso 17 (12 frák.), Sveinn Arnar Davíðsson 
10, Hafþór Ingi Gunnarsson 10, Pálmi Freyr 
Sigurgeirsson 3, Ólafur Torfason 3.

KR: Brandon Richardson 20, Helgi Már 
Magnússon 17, Martin Hermannsson 16, Brynjar 
Þór Björnsson 16, Darshawn McClellan 12, Finnur 
Atli Magnússon 12, Kristófer Acox 6, Jón Orri 
Kristjánsson 5.

ÍR - SKALLAGRÍMUR 96-70 (52-32)
ÍR: Eric Palm 26, Nemanja Sovic 22, Sveinbjörn 
Claessen 18 (9 frák./5 stoðs.), D‘Andre Jordan 
Williams 12, Ellert Arnarson 7, Hjalti Friðriksson 
6, Vilhjálmur Theodór Jónsson 3, Þorgrímur 
Emilsson 2.

Skallagrímur: Carlos Medlock 32, Hörður Helgi 
Hreiðarsson 14, Páll Axel Vilbergsson 9, Orri 
Jónsson 6, Sigmar Egilsson 5, Trausti Eiríksson 2, 
Davíð Ásgeirsson 2.

KEFLAVÍK - KFÍ 111-102 (55-43)
Keflavík: Michael Craion 32 (15 frák./6 varin) 
Valur Orri Valsson 26 (8 frák./8 stoðs.), Billy 
Baptist 20, Darrel Keith Lewis 13, Snorri 
Hrafnkelsson 9, Magnús Þór Gunnarsson 8, 
Ragnar Gerald Albertsson 3.

KFÍ: Damier Erik Pitts 37 (8 stoðs./5 stolnir), 
Tyrone Lorenzo Bradshaw 22, Kristján Pétur 
Andrésson 15 (15 frák.), Mirko Stefán Virijevic 11, 
Hlynur Hreinsson 8, Jón Hrafn Baldvinsson 7, Leó 
Sigurðsson 2.

LEIKIR KVÖLDSINS

ÞÓR Þ. - STJARNAN KL. 19.15
TINDASTÓLL - FJÖLNIR KL. 19.15
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MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI - NÚ Í BÍÓ

MYND EFTIR STEVEN SPIELBERG

-Empire -Roger Ebert-R.P., MBL

  

Fæst án lyfseðils

Verkir í
hálsi og 
öxlum?
Verkjastillandi og 
bólgueyðandi við 
verkjum í hálsi 
og öxlum!

ÚRSLIT
N1-DEILD KARLA

VALUR - AKUREYRI 24-24 (11-13)
Valur - Mörk (skot): Finnur Ingi Stefánsson 7 (8), 
Nikola Dokic 7/2 (19/4), Orri Freyr Gíslason 3 (4), 
Valdimar Fannar Þórsson 3 (6), Þorgrímur Smári 
Ólafsson 2 (8), Vignir Stefánsson 1 (1), Magnús 
Einarsson 1 (4), Atli Már Báruson (1).

Varin skot: Hlynur Morthens 9 (18, 50%), Lárus 
Helgi Ólafsson 8/1 (23/2, 35%).

Akureyri - Mörk (skot): Bergvin Þór Gíslason 10 
(15), Guðmundur H. Helgason 4 (9), Andri Snær 
Stefánsson 3 (3), Heimir Örn Árnason 3/1 (6/2), 
Geir Guðmundsson 3 (12), Garðar Már Jónsson 1 
(1), Valþór Guðrúnarson (1).

Varin skot: Jovan Kukobat 15/2 (39/4, 38%).

AFTURELDING - FRAM 24-26 (11-15)
Afturelding - Mörk (skot): Jóhann Jóhannsson 
7/1 (12/1), Sverrir Hermannsson 6 (10), Benedikt 
R. Kristinsson 3 (4), Hilmar Stefánsson 3 (6), 
Fannar Helgi Rúnarsson 2 (3), Helgi Héðinsson 2 
(3), Hrafn Ingvarsson 1 (2), Þrándur Gíslason (1), 
Pétur Júníusson (2).

Varin skot: Davíð Svansson 18/1 (43/3, 42%), 
Smári Guðfinnsson 2 (3, 67%).

Fram - Mörk (skot): Jóhann Gunnar Einarsson 
7/1 (10/2), Róbert Aron Hostert 6 (12), Sigurður 
Eggertsson 4/1 (7/1), Garðar B. Sigurjónsson 3 (3), 
Ólafur Magnússon 3 (4), Arnar Snær Magnússon 1 
(1), Stefán Baldvin Stefánsson 1 (2), Elías Bóasson 
1 (3), Stefán Darri Þórsson (1), Ægir Hrafn Jónsson 
(1), Sigurður Örn Þorsteinsson (1).

Varin skot: Valtýr Már Hákonarson 12 (27, 44%), 
Magnús Erlendsson 3 (11/1, 27%), (1, 0%).

HK - ÍR 25-20 (9-15)
HK - Mörk (skot): Bjarki Már Elísson 6/2 (7/2), 
Daníel Örn Einarsson 5 (8), Garðar Svansson 4 
(8), Tandri Már Konráðsson 4 (13), Bjarki Már 
Gunnarsson 2 (3), Vladimir Djuric 2 (3), Eyþór Már 
Magnússon 2 (5), Jóhann Karl Reynisson (1), Atli 
Karl Bachmann (1), Ólafur Víðir Ólafsson (2).

Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 9 (29/4, 31%).

ÍR - Mörk (skot): Sturla Ásgeirsson 9/4 (11/4), 
Ólafur Sigurgeirsson 3 (5), Máni Gestsson 2 (2), 
Björgvin Hólmgeirsson 2 (10), Brynjar Valgeir 
Steinarsson 1 (1), Davíð Georgsson 1 (1), Jón 
Heiðar Gunnarsson 1 (3), Guðni Már Kristinsson 1 
(4), Sigurður Magnússon (1).

Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 12 
(28/2, 43%), Sebastian Alexandersson 7 (16, 44%).

FÓTBOLTI Það er ekki langt síðan 
Alfreð Finnbogason sló markamet 
Péturs Péturssonar yfir flest mörk 
Íslendings á alþjóðlegum vett-
vangi á einu ári en annað marka-
met kappans er öruggt í bili að 
minnsta kosti eftir leik Íslands 
og Rússa á Spáni á miðvikudags-
kvöldið. 

Kolbeinn Sigþórsson átti mögu-
leika á því að jafna tæplega 23 ára 
met Péturs í Rússaleiknum en með 
því að skora hefði Kolbeinn  skorað 
í sínum fimmta landsleik í röð. 
Pétur skoraði í fimm lands leikjum 

í röð á árunum 1987 til 1990 en 
á þessum árum setti landsliðs-
þjálfari Íslands hann út í  kuldann 
og því lék Pétur ekki landsleik 
í rúm tvö ár. Hann skoraði hins 
vegar tvö mörk þegar hann sneri 
aftur og enn fremur í þremur 
næstu leikjum á eftir. 

Kolbeinn var á móti Rússum að 
spila sinn fyrsta landsleik síðan í 
ágúst eða þegar hann skoraði bæði 
mörk Íslands í 2-0 sigri á Fær-
eyjum. Hann hafði enn  fremur 
skorað í þremur fyrstu leikjum 
sínum fyrir Lars Lagerbäck. - óój

Kolbeinn nær ekki 
metinu hans Péturs

MÖRK Í FJÓRUM LEIKJUM Í RÖÐ
KOLBEINN SIGÞÓRSSON 2011-2012

Ísland-Kýpur 1-0 1 (4. mín.)
 Laugardalsvöllur 6. september 2001

Frakkland-Ísland 3-2 1 (34. mín.)
 Valenciennes, 27. maí 2012

Svíþjóð-Ísland 3-2 1 (26. mín.)
 Gautaborg, 30. maí 2012

Ísland-Færeyjar 2-0 2 (30. og 90. mín.)
 Laugardalsvöllur 15. ágúst 2012

Endir: Ísland-Rússland 0-2 Skoraði ekki
 Marbella, 6. febrúar 2013

MÖRK Í FIMM LEIKJUM Í RÖÐ
PÉTUR PÉTURSSON 1987-1990

Ísland-Noregur 2-1 1 (21. mín.)
 Laugardalsvöllur 9. september 1987

Ísland-Tyrkland 2-1 2 (52. og 69. mín.)
 Laugardalsvöllur 20. september 1989

Lúxemborg-Ísland 1-2 1 (16. mín.)
 Esch 28. mars 1990

Bermúda-Ísland 0-4 2 (4. og 88. mín.)
 Hamilton 3. apríl 1990

Bandaríkin-Ísland 4-1 1 (85. mín.)
 St. Louis 8. apríl 1990
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STÖÐ 2 SKJÁREINN

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
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 100,5 Kaninn 
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP

FM 92,4/93,5

6,1 13% 4,3 7% 5,4

15.40 Ástareldur (Sturm der Liebe) 
 Endursýndir þættir vikunnar.
17.20 Babar
17.44 Bombubyrgið
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Framandi og freistandi 3 (7:9) 
(e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Gettu betur  Spurningakeppni 
framhaldsskólanema. Að þessu sinni 
eigast við lið Menntaskólans á Akur-
eyri og Menntaskólans í Reykjavík. Spyr-
ill er Edda Hermannsdóttir. Dómarar og 
spurningahöfundar eru Atli Freyr Stein-
þórsson og Þórhildur Ólafsdóttir. 
21.10 Játningar ungrar dramadrottn-
ingar (Confessions of a Teenage Drama 
Queen) Bandarísk fjölskyldumynd frá 
2004.
22.40 Harðjaxlinn (True Grit)  Harð-
snúinn löggæslumaður hjálpar ungri 
konu að elta uppi morðingja pabba 
hennar. Leikstjórar eru Ethan og Joel 
Coen og meðal leikenda eru Jeff 
 Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld 
og Josh Brolin. Atriði í myndinni eru 
ekki við hæfi ungra barna. 
00.30 Gleymdar minningar (Tatort: 
Vergessene Erinnerung)  Lögreglukonan 
Lindholm rannsakar dularfullt mál. Leik-
stjóri er Christiane Balthasar og meðal 
leikenda eru Maria Furtwängler, Ingo 
Naujoks og Thomas Thieme. Þýsk saka-
málamynd frá 2010. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi barna. 
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

20.00 Hrafnaþing 21.00 Gestagangur hjá 
Randveri 21.30 Eldað með Holta

06.00 ESPN America 08.25 AT&T Pebble Beach 
2013 (1:4) 11.25 PGA Tour - Highlights (4:45) 
12.20 AT&T Pebble Beach 2013 (1:4) 15.20 
Ollie´s Ryder Cup (1:1) 15.45 Inside the PGA 
Tour (6:47) 16.10 AT&T Pebble Beach 2013 (1:4)  
19.10 Golfing World 20.00 AT&T Pebble Beach 
2013 (2:4) 23.00 THE PLAYERS Official Film 
2011 (1:1) 23.50 ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray
08.45 Dr. Phil
09.25 Pepsi MAX tónlist
12.45 The Voice (3:15)
15.05 Top Chef (9:15)
15.50 Rachael Ray
16.35 Dr. Phil
17.15 Survivor (14:15)
18.50 Running Wilde (12:13)
19.15 Solsidan (2:10)  Sænskur gaman-
þáttur sem slegið hefur í gegn á Norður-
löndunum. 
19.40 Family Guy (6:16)  Peter Griffin 
og fjölskylda ásamt hundinum Brian búa 
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum 
ævin týrum þar sem kolsvartur húmor er 
aldrei langt undan. 
20.05 America‘s Funniest Home Videos 
20.30 The Biggest Loser (6:14)  Það 
sem keppendur eiga sameiginlegt í þess-
ari þáttaröð er að hafa lent í áföllum. 
Þeir fá nú tækifæri til að létta á sér. 
22.00 HA? (5:12)  Spurninga- og 
skemmtiþáttur þar sem Jói G. er gest-
gjafi, Sóli Hólm og Gunnar Sigurðsson á 
Völlum sjá um svörin og Stefán Pálsson 
semur hinar sérkennilegu spurningar. 
Gestir þáttarins að þessu sinni eru Saga 
Garðarsdóttir og Maríanna Clara Lúth-
ersdóttir leikkonur.
22.50 Best Ever Bond  
00.15 Hæ Gosi (2:8) (e)
00.45 Excused
01.10 House (21:23) (e)
02.00 Last Resort (11:13) (e)
02.50 Combat Hospital (7:13) (e)
03.30 CSI (15:23) (e)
04.10 Pepsi MAX tónlist

Best Bond Ever
SKJÁR 1 KL. 22.50 Heimildar-
mynd þar sem Bond-leikarinn 
Roger Moore fer yfi r bestu stundir 
njósnarans James Bond frá upphafi  
til ársins 2002. Gamlir leikarar úr 
myndunum koma einnig fram og 
segja frá sínum uppáhaldsatriðum.

Confessions of a 
 Teen age Drama Queen
RÚV KL. 21.10 Lindsay Lohan leikur 
stelpu sem hafði allt í höndum sér 
þar til fj ölskyldan hennar fl ytur úr 
New York í úthverfi  New Jersey. Hún 
leggur allt sitt í að verða vinsælasta 
stúlka skólans en titillinn er þegar 
frátekinn af stúlku sem leikin er af 
Megan Fox.

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 
Sagnaslóð 09.45 Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 
10.03 Veðurfregnir 10.13 Óskalögin 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 
Inni 14.00 Fréttir 14.03 Tilraunaglasið 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Konur 15.25 
Kveikjan 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Fimm fjórðu 
17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 
18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir 19.00 
Gullfiskurinn 20.00 Leynifélagið 20.30 Hvað er 
málið? 21.10 Arabískar sönggyðjur 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma 
22.15 Litla flugan 23.05 Hringsól 00.00 Fréttir 
00.05 Næturútvarp Rásar 1 

18.20 Doctors  (131:175) 
19.05 Ellen (93:170) 
19.50 Það var lagið  
20.50 Poirot–  After The Funeral
22.25 American Idol (8:40) 
23.40 Það var lagið
00.40 Poirot–  After The Funeral
02.45 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.00  Brunabílarnir
07.20 Áfram Diego, áfram!  
07.45 Waybuloo  
08.05 Svampur Sveinsson
08.25 Dóra könnuður  
08.50 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 UKI
09.05 Strumparnir  
09.30 Lína langsokkur  
09.55 Ofurhundurinn Krypto  
10.15 Lukku-Láki
10.40 Histeria!  
11.00 Stöð 2 Krakkar–  barnatími
17.05 Maularinn  
17.30 Ofurhetjusérsveitin  
17.55 iCarly  (9:25)

17.00 Simpson-fjölskyldan  (1:22) 
17.25 Íslenski listinn  
17.50 Sjáðu  
18.15 Gossip Girl  (18:22) 
19.00 Friends  (4:24) 
19.20 How I Met Your Mother  (8:24) 
19.45 Simpson-fjölskyldan  (8:22) 
20.10 The Glee Project  (3:12) Önnur 
þáttaröðin af þessum frábæru þáttum 
sem ganga út á það að finna og þjálfa 
upp ótrúlega hæfileikaríkt ungt fólk sem 
keppir svo um gestahlutverk í einni vin-
sælustu þáttaröð síðari tíma, Glee.
20.55 The O.C  (7:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís 
þar sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar 
við kynnumst þeim betur koma hins 
vegar leyndarmálin í ljós.
21.40 Hellcats  (3:22) Dramatískir 
gaman þættir þar sem við fáum að 
skyggnast inn í keppnisfullan heim 
klappstýra og vinskap þeirra á milli.
22.25 Sons of Anarchy  (12:13) Önnur 
þáttaröðin um hinn alræmda mótor-
hjólaklúbb í bænum Charming í Kali-
forníu. Klúbburinn rekur löglegt verk-
stæði og felur sig á bak við fjölskyldu-
gildi en undir niðri ólgar ólöglegur og 
óvæginn heimur byssuframleiðslu, pen-
inga og ofbeldis.
23.10 The Glee Project  (3:12)
23.55 The O.C  (7:25)
00.40 Hellcats  (3:22) 
01.25 Sons of Anarchy  (12:13) 
02.10 Tónlistarmyndbönd Popptíví

09.15 Just Wright
10.55 Percy Jackson and The 
Olympians: The Lightning Thief
12.50 New Year‘s Eve  
14.45 Just Wright
16.25 Percy Jackson and The 
Olympians: The Lightning Thief
18.20 New Year‘s Eve
20.15 Prom  
22.00 The Lincoln Lawyer  
23.55 Transporter 3
01.35 Prom  
03.15 The Lincoln Lawyer  

17.45 Medvedi - Hamburg  Útsending 
frá leik í Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta.
19.05 Guru of Go  Mögnuð heimildar-
mynd um körfuboltaþjálfarann Paul 
Westhead sem brenndi allar brýr að baki 
sér í NBA þar sem hann hafði orðið 
meistari með Magic og Kareem hjá 
LA Lakers. Hann tók við háskóla liðinu 
 Loyola Marymount og fullkomnaði þar 
leikkerfi sitt sem vakti mikla athygli. 
Aðal stjarna liðsins þoldi ekki álagið og 
lést úr hjartaáfalli á vellinum.
20.00 Meistaradeild Evrópu  Frétta-
þáttur.
20.30 La Liga Report
21.00 Flensburg - Partizan  Útsending 
frá leik í Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta.
22.20 UFC 120  Útsending frá UFC 120 
þar sem mættu margir af bestu bardaga-
mönnum heims.

14.35 Sunnudagsmessan  
15.50 Newcastle - Chelsea  
17.30 Arsenal - Stoke
19.10 Premier League World
21.45 Premier League Preview Show  
22.15 Football League Show
22.45 West Ham - Swansea
00.25 Premier League Preview Show
00.55 Watford - Crystal Palace  

New Year‘s Eve
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 12.50 og 18.20. 
Jessica Biel, Zac Efron, Robert De 
Niro og Sarah Jessica Parker eru á 
meðal fj ölda stórleikara sem leika í 
þessari rómantísku gamanmynd. Í 
myndinni eru sagðar nokkrar mis-
munandi sögur sem allar gerast á 
gamlárskvöldi og skarast á skemmti-
legan hátt.

LOKADAGAR ÚTSÖLUMARKAÐAR 
Í HVERAFOLD 1-3 

ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR ÚTSÖLUMARKAÐUR

BÚSÁHÖLD, FATNAÐUR FYRIR BÖRN OG FULLORÐNA, 
LEIKFÖNG OG MARGT MARGT FLEIRA.

OPIÐ ALLA DAGA FRÁ 12:00 -19:00 TIL 10. FEB.
30%

AUKAAFSLÁT
TUR!

30%
AUKAAFSLÁTTUR!

Stöð 2 kl. 20.10
MasterChef Ísland
Úrslitastundin nálgast í skemmtiþátt-
unum MasterChef Ísland á Stöð 2. 
Það eru aðeins þrír kokkar eft ir og þeir 
þurfa að takast á við erfi ðar áskoranir 
í þættinum í kvöld. Í lok  þáttarins 
verður einn þeirra sendur 
heim en þeir tveir sem eft ir 
standa munu í næstu viku há 
einvígi um hver verður fyrsti 
meistara kokkur Íslands.

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  (3:16) 
08.30 Ellen  (92:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (79:175) 
10.15 Til Death  (12:18)
10.45 The Whole Truth  (1:13) 
11.25 Masterchef USA  (15:20) 
12.10 Two and a Half Men  (9:16) 
12.35 Nágrannar
13.00 All About Steve  Skemmtileg 
gamanmynd með Söndru Bullock, Brad-
ley Cooper og Thomas Haden Church 
um misvelheppnaða tilraunir rómantíska 
krossgátuhöfundarins Mary til að sækj-
ast eftir hylli kvikmyndatöku mannsins 
Steve.
14.50 Sorry I‘ve Got No Head  
15.20 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful  
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen  (93:170) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Simpson-fjölskyldan  (1:22) 
19.45 Týnda kynslóðin  (21:24)
20.10 MasterChef Ísland  (8:9) Frá-
bærir þættir þar sem íslenskir áhuga-
kokkar fá að reyna fyrir sér í matargerð 
en fjöldi fólks skráði sig til leiks. Í dóm-
nefnd eru Friðrika Hjördís Geirsdóttir, 
Ólafur Örn Ólafsson og Eyþór Rúnarsson.
20.55 American Idol  (7:40) 
22.20 Unthinkable  Spennutryllir þar 
sem kjarnorkusérfræðingur verður að 
öfgamanni og kemur fyrir sprengjum í 
þremur borgum. Hann er hand samaður 
af hryðjuverkasérsveit og lendir í afar 
umdeildum yfirheyrslum.
23.55 Green Zone  Hörkuspennandi 
mynd með Matt Damon, Jason Isaacs 
og Greg Kinnear í aðalhlutverkum sem 
fjallar um hermann sem leitar gereyð-
ingarvopna á miklu hættusvæði.
01.50 Halloween
03.40 All About Steve
05.20 Fréttir og Ísland í dag  
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40 - 60%Handboltaskór
Körfuboltaskór
Eldri liðatreyjur

FULL BÚÐ AF NÝJUM FÓTBOLTAVÖRUM

16:00 á laugardag

Real Madrid AC Milan Chelsea Man.utd Juve Barcelona Arsenal Champions
League

Liverpool

Fótboltar fyrir öll tækifæri

adidas F50 adidas Predator

Nike T90 
Rooney
Torres
Puyol
Sneijder...

Nike CTR 360

Mercurial lite legghlífar
Vinsælustu hlífarnar

Messi
v.Persie
Demba Ba
Sissoko...

... en þú?

...en þú? ...en þú?

Xavi
T.Müller
Nani
DiMaria...

... en þú?



8. febrúar 2013  FÖSTUDAGUR| MENNING | 38

„Ég er að fara á frumsýningu á 
Lúkasi eftir Guðmund Steinsson.“
Petra Bender úr hlaupagenginu Run Dem 
Crew.

HELGIN

Margir ráku upp stór augu þegar þeir sáu 
alþingismanninn Þorgerði Katrínu í hlutverki 
eftirlitsdómara á bikarleik Gróttu og HK í 
kvennahandboltanum í fyrrakvöld.

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á dómgæsl-
unni og mitt framlag til yngri flokkanna í FH 
er að ég dæmi alltaf reglulega þegar það er 
hóað í mig og mér finnst það alveg hrikalega 
skemmtilegt,“ segir Þorgerður Katrín, sem er 
komin í dómaranefnd HSÍ. Hluti af nefndar-
starfinu er að sinna eftirlitsdómgæslu og var 
þetta í annað sinn sem hún sinnti því. „Mér 
finnst gaman að sjá ungt fólk taka framförum 
og verða að góðum dómurum. Það hins vegar 
vantar konur og ég sakna þeirra. En strákarnir 

í gær [fyrrakvöld], Bjarki og Gunnar Óli, eru 
mjög efnilegir.“

Þorgerður hættir á Alþingi í vor eftir að hafa 
setið þar frá árinu 1999. Spurð hvort hún ætli að 
snúa sér enn frekar að dómgæslunni efast hún um 
það, því hún sé eingöngu áhugamál. „Að tengjast 
íþróttahreyfingunni er ótrúlega skemmtilegt og 
það er hægt að gera það á mismunandi hátt.“

Á ljósmyndinni sést Katrín rökræða við að-
stoðar þjálfara HK í leiknum gegn Gróttu. Allt fór 
þetta fram á rólegu nótunum. „Það er mjög eðli-
legt að metnaðarfullir þjálfarar og aðstoðarþjálf-
arar hafi skoðanir á hinu og þessu, svo lengi sem 
það er ekki dónalegt. Menn komu sínum sjónar-
miðum á framfæri á kurteisan hátt.“ - fb

Efast um að dómgæslan verði fyrir valinu
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sinnti starfi  eft irlitsdómara á kvennaleik í handbolta.

RÖKRÆÐIR VIÐ ÞJÁLFARA  Þorgerður Katrín 
Gunnars dóttir í miðjum rökræðum. Ekki á Alþingi 
heldur á handboltaleik Gróttu og HK. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Þetta er mjög skemmtilegt og 
þroskandi og ég held að ég sé smit-
uð af leiklistarbakteríunni,“ segir 
hin 15 ára Birta Huga- Selmudóttir. 
Hún leikur eitt aðalhlutverkanna í 
leikritinu Nóttin nærist á deginum 
sem var frumsýnt fyrir viku í Borg-
arleikhúsinu. 

Leikritið er nýtt verk eftir Jón 
Atla Jónasson og skartar þeim 
Hilmari Jónssyni og Elfu Ósk Ólafs-
dóttur í aðalhlut verkum auk Birtu, 
sem hafði hvorki reynslu né teng-
ingu við leik húsið áður en hún var 
boðuð í prufu. Nú stígur hún sín 
fyrstu skref í atvinnuleikhúsi við 
góðar undirtektir. „Ég hef alltaf 
haft  mikinn áhuga á leiklist, leik-
stjórn og kvikmyndagerð og get vel 
 hugsað mér að starfa við það í fram-
tíðinni,“ segir Birta sem stundar 
nám í 10. bekk í Austurbæjarskóla. 

Hún segir að það hafi verið flókið 
að púsla saman náminu og vinnunni 
í leikhúsinu en að það hafi tekist með 
góðu skipulagi. „Þetta tekur alveg 
sinn tíma en það er líka mikill skóli 
að eyða tíma sínum uppi í leikhús-
inu,“ segir Birta og vonar að bekkj-
arfélagar sínir séu stoltir af sér. 

Birta vill ekki gefa of mikið uppi 
um hlutverkið sem hún  leikur til 
að eyðileggja ekki fyrir þeim sem 
ekki hafa séð leikritið. Hún segist 
þó leika stúlku sem lendir í erfiðum 
aðstæðum. „Ég er mikið á sviðinu 
og þarf að beita líkamlegri tjáningu. 
Maður þarf alltaf að vera á tánum 
upp á innkomur og svona. Það er 
alveg álag en mjög skemmtilegt og 
fólkið í leikhúsinu er frábært.“

Birta viðurkennir að hafa verið 
örlítið stressuð fyrir frumsýn-
inguna, en um leið og hún steig á svið 
gleymdist það fljótt. „Þá datt maður 
bara inn í leikritið og hlutverkið. 
Það virtust allir vera ánægðir eftir 
frumsýninguna.“ alfrun@frettabladid.is

Flókið að púsla saman 
leikhúslífi  og skóla
Birta Huga- Selmudóttir stígur sín fyrstu skref í atvinnuleikhúsi í leikritinu 
Nóttin nærist á deginum. Hún segist nú vera smituð af leiklistarbakteríunni.

MUNDI VILJA LEIKA AFTUR  Birta Huga- Selmudóttir stígur sín fyrstu skref í 
at vinnu mannaleikhúsi í leikritinu Nóttin nærist á deginum í Borgarleikhúsinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sænski uppistandarinn Johan Glans hefur boðið 
Ara Eldjárn að hita upp fyrir sig á sex sýningum til 
 viðbótar. Ari hefur þegar hitað upp fyrir Glans á 
átta sýningum og gekk það svo vel að nærveru hans 
var óskað á nýjan leik. Uppistandarinn flýgur út til 
Svíþjóðar í dag og verða sýningarnar haldnar um 
helgina fyrir framan tuttugu þúsund manns í hand-
boltahöll í borginni Lundi. 

„Þeir eru alveg að kveikja á þessu,“ segir Ari, 
spurður út í viðtökur Svíanna við uppistandi hans. 
Grínið er samt ekki sniðið að Svíunum heldur er það 
alþjóðlegt með norrænu ívafi.

Fyrir vikið verður Ari áfram fjarri góðu gamni 
frá uppistandssýningum Mið-Íslands í Þjóðleik-
hússkjallaranum. Þorsteinn Guðmundsson hleypur 
í skarðið fyrir hann eins og síðast. „Ég neyðist til að 
stíga til hliðar en Þorsteinn kemur í staðinn. Hann 
er orðinn staðgengillinn minn. Ég vonast til að geta 
leyst hann sjálfur af síðar,“ segir hann og hlær. 

Ari gaf út Humar-gríndisk fyrir jól og seldist 
hann upp. „Hann var nú ekki gefinn út í svakalega 
stóru upplagi, kannski þrjú hundruð eintökum. 
Hann var bara viku í sölu og ég hefði kannski getað 
selt meira ef ég hefði gefið hann út fyrr.“  - fb 

Ari fl ýgur aft ur til Svíþjóðar
Uppistandaranum Ara Eldjárn var boðið að hita aft ur upp fyrir Johan Glans.

GENGUR VEL Í SVÍÞJÓÐ  Uppistand Ara Eldjárn hefur fallið 
vel í kramið hjá Svíunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fyrsta plata Hymnalaya er fáanleg 
án endurgjalds á vefsíðu hennar, 
Hymnalayamusic.com, frá og með 
deginum í dag. Þrátt fyrir útgáfuna 
hefur hljómsveitin aldrei spilað á 
tónleikum.

Trommarinn Kristófer Rod -
riguez Svönuson segir ástæðuna 
fyrir ókeypis plötunni og tónleika-
leysinu vera fólgna í hugmynda-
fræði Hymnalaya. „Við höfum 
verið í nokkrum hljómsveitum 
saman og alltaf haft  ákveðnar 
hug myndir sem við náðum 
kannski ekki að framfylgja,“ segir 
 Kristófer. „Þegar þetta band var 
 stofnað fyrir rúmu ári settum við 
okkur markmið hvert við vildum 

stefna og hvernig við ætluðum að 
fara að því. Það voru allir spenntir 
fyrir því að blessa fólk með því að 
gefa plötuna og bjóða því að blessa 
okkur á móti,“ segir hann og bætir 
við að hljómsveitin hafi ekki  viljað 
spila á tónleikum fyrr en platan 
væri komin út. Þannig gæti hún 
einbeitt sér að einu verkefni í einu. 

Hægt er að senda Hymnala-
ya peningastyrk á vefsíðunni í 
gegnum Paypal.com en Kristófer 
segir hljómsveitina ekki treysta á 
 peninga annarra. „Þetta var allt 
 borgað með námslánum og úr eigin 
vasa. Það er bara búinn að vera 
draumur okkar að gefa út þessa 
plötu.“  - fb

Ókeypis Hymnalaya
Fyrsta plata Hymnalaya fæst gefi ns á vefsíðu 
hljómsveitarinnar. Hún hefur aldrei haldið tónleika.

HYMNALAYA  Auk Kristófers trommara skipa Hymnalaya bassaleikarinn Birgir 
Steinn Theódórsson, Einar Kristinn Þorsteinsson, Gísli Hrafn Magnússon, Þórdís 
Björt Sigþórsdóttir og Eiríkur Rafn Stefánsson.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslandsbanki hefur birt grunnlýsingu fyrir skuldabréfaútgáfur 
bankans.

Grunnlýsingin, dagsett 7. febrúar 2013, er gefin út á ensku og 

birt á vefsíðu bankans:

http://www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/fjarfestatengsl/

Skjölin má nálgast á pappírsformi hjá útgefanda,  

Íslandsbanka hf., Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík  

næstu 12 mánuði frá 7. febrúar 2013.

Reykjavík,
8. febrúar 2013

 
Birting grunnlýsingar  
fyrir skuldabréfaútgáfur Íslandsbanka

www.islandsbanki.is  |  Sími 440 4000
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Mest lesið

Spila með Vampire 
Weekend
Of Monsters and Men, sem nýlega 
spilaði í Ástralíu, hefur tilkynnt um 
tvenna áhugaverða tónleika í apríl 
og maí. Fyrri tónleikarnir verða á 
Cosmopolitan-hótelinu í Las Vegas 
þar sem hljómsveitin verður aðal-
númerið ásamt bandarísku indírokk-
urunum í Local Natives. Þeir síðari 
verða í bænum Morrison í Colorado 

þar sem Nanna Bryndís 
Hilmarsdóttir og 
félagar spila með 
annarri bandarískri 
indísveit, Vampire 
Weekend. Sú 
heimsþekkta sveit 

komst á topp 
bandaríska 
Billboard-
listans 
fyrir þremur 
árum með 
sinni annarri 
plötu, 

Contra.  
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Meiri Vísir.
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Náttúrubarnið Gunnar 
Nelson
Bardagakappinn Gunnar Nelson býr 
sig nú af krafti undir UFC-slaginn 
við Jorge Santiago sem fer fram á 
Wembley í London hinn 16. þessa 
mánaðar. Gunnar var meðal annars 
við keppnisæfingar í höfuðstöðvum 
Mjölnis í vikunni þar sem hann tókst 
á við Írann Cathal Pendred. Pendred 
og Gunnar eru með sama þjálfara, 
John Cavanagh, en Pendred er að 
búa sig undir titilbardaga í Cage 
Warrior í næsta mánuði. 
Meðal þeirra sem 
fylgdust með rimm-
unni var Bubbi nokkur 
Morthens, sem er að 
vinna upphitunarþátt 
fyrir Stöð 2 Sport. 
Bubba fannst 
víst mikið til 
Gunnars koma 
og sagði að þar 
færi augljós-
lega mikið 
„náttúrubarn“ 
í bardagabrans-
anum.  - fb, - þj

1 Eiginmaður fl úraði nafn sitt á andlit 
konu sinnar

2 Lögreglan kom í veg fyrir voðaverk 
í nótt

3 Gaf dómaranum fi ngurinn
4 Íslenski milljónamæringurinn 

þarf ekki að borga skatt af 
vinningnum 

5 Fundu veski og síma Grétars í 
fj örunni
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