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ÁSGEIR TRAUSTI Á SKAGANUM
Tónlistarsnillingurinn nýverðlaunaði, Ásgeir 
Trausti, verður með tónleika í Bíóhöllinni á Akra-
nesi annað kvöld kl. 21.00. Sérstakur gestur verður 
Pétur Ben sem spilar nokkur af sínum bestu lögum 

áður en Ásgeir og hljómsveit stíga á svið.

ELDAÐ MEÐ HOLTAHOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann 
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Kynningarblað
Greiðsluerfiðleikar, gjalddagi, eindagi, sektir og góð ráð.

M ikil viðhorfsbreyting hefur orðið í 
þjóðfélaginu síðustu ár með útvist-
un innheimtu enda felst mikið hag-

ræði í því að geta útvistað slíkri starfsemi til sérfræðinga og einbeitt sér að kjarnastarf-
semi. Þó er ekki sama hvernig er að verki staðið við þá þjónustu, enda er eðlilegt að litið sé á innheimtuaðilann sem framleng-
ingu af kröfuhafanum og mikilvægt að inn-
heimtan sem slík raski ekki viðskiptasam-
bandi kröfuhafa og viðskiptavina þeirra sem eiga tímabundið í erfiðleikum með að standa í skilum,“ segir framkvæmdastjórinn Davíð B. Gíslason.

Sveigjanleiki í fyrirrúmi
Innheimtuferli Momentum er mjög sveigj-
anlegt. Kröfuhafi getur ráðið sínum ferlum sjálfur og byggt þá á sinni reynslu á sínum viðskiptavinum og vilja sem og ráðlegging-

& RÁÐGJÖF
Momentum á SiglufirðiMomentum og Gjaldheimtan eru fyrirtæki sem reka innheimtuþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög, lífeyrissjóði og 
fleiri. Yfir þrjátíu starfsmenn starfa hjá fyrirtækjunum. Höfuðstöðvarnar eru í Reykjavík en auk þess er starfsstöð á Siglufirði. Vel 
kemur til greina að opna starfsstöðvar og bakvinnslur á fleiri stöðum á landinu. 
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Sölunni á Skíðaskálanum rift  Sölu 
á Skíðaskálanum í Hveradölum hefur 
verið rift og er hann skráður aftur 
á fyrri eiganda sem hyggst halda 
veitingarekstri áfram. 2

Ný flutningaleið á sjó Samskip taka 
í þessum mánuði upp nýja siglinga-
leið frá Vestfjörðum og Norðurlandi 
til Evrópu. 4

Laxinn bjargi makrílnum  Orri Vig-
fússon segir að stjórnmálamönnum 
hafi mistekist að leysa makríldeiluna. 
Tími sé kominn til að hleypa hags-
munaaðilum að samningaborðinu. 8

MENNING Katla Þórhallsdóttir loft-
fimleikakona kennir fólki að leika 
listir hangandi neðan úr loftinu 34

SPORT Damier Pitts hefur slegið í 
gegn á Ísafirði og lætur sólarleysið 
ekki hafa slæm áhrif á sig. 30

SKOÐUN Pawel Bartoszek líkir 
krónunni við inneignarnótu innan-
lands. 15
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ÍSLENSKU!

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, okt.-des. 2012. Meðallestur á tölublað, okt
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JARÐAMÁL Flestir stjórnmála-
flokkar virðast sammála um 
að einhvers konar takmark-
anir verði að setja á eignarhald 
útlendinga á jörðum. Helst er það 
Samfylkingin 
sem lítið hefur 
gefið upp um 
afstöðu sína í 
þeim efnum.

Starfshóp-
ur á vegum 
Steingríms J. 
Sigfússonar, 
atvinnuvega- 
og nýsköpunar-
ráðherra, hefur 
unnið drög að 
nýjum jarðalögum. Steingrímur 
segir að skoða verði, opið og án 
nokkurs þjóðrembings, hvernig 
lög um eignarhald eigi að vera. 
„Til dæmis skiptir máli ef erlend-
ur aðili vill kaupa jörð í hvaða 
tilgangi það er. Hvað þarf hann 
mikið land?“ - kóp / sjá síðu 10

Kaup útlendinga á jörðum:

Samstaða um 
takmörkun

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

Bolungarvík 5°  SA 9
Akureyri 7°  S 5
Egilsstaðir 6°  SV 5
Kirkjubæjarkl. 6°  SA 5
Reykjavík 8°  SA 11

Rigning S- og V-lands    í dag. Bjart 
NA-til í fyrstu en dregur fyrir um miðjan 
dag. 8-13 m/s V-til á landinu en hægari 
vindur A-til. Hiti 2-10 stig. 4

Leikur lélegan kokk
Sigrún Edda ræðir um þrjátíu ára feril 
sinn í leikhúsinu og hlutverk sitt sem 
matselja í Mary Poppins.

SAMFÉLAGSMÁL Heiða Kristín 
Helgadóttir, stjórnarformaður 
Bjartar framtíðar og varafor maður 
velferðarráðs Reykjavíkur borgar, 
segir tímabært að skoða aðrar leið-
ir en farnar hafi verið til að mæta 
þörfum sprautufíkla. Í því ljósi 
hafa forsvarsmenn Besta flokksins 
rætt um þörfina á sérstöku neyslu-
rými fyrir sprautufíkla í Reykja-
vík. Björk Vilhelmsdóttir, formað-
ur velferðarráðs, telur um færa leið 
að ræða, að því gefnu að sannað sé 
að um árangursríka aðferð sé að 
ræða. 

Heiða Kristín segir mikinn vilja 
hjá Besta flokknum að skoða þessa 
leið. Hún bendir á að starfsemi 
neyslurýma hafi gefist vel víða 

erlendis og því sé nauðsynlegt að 
skoða þann möguleika hér á landi. 
„Þetta er eitthvað sem við höfum 
rætt og við munum einnig taka 
þetta málefni upp innan Bjartrar 
framtíðar,“ segir hún. „Það er ljóst 
að við þurfum að fara að nálgast 
málin með raunhæfari hætti.“

Björk segir að innan borgarinn-
ar sé unnið samkvæmt því að leita 
leiða til að minnka þann skaða sem 
hlýst af neyslu. „Ef það er mat fag-
fólks að þessi leið, að fá fólk til að 
sprauta sig á öruggum stað og veita 
því um leið ráðgjöf, sé fær þá er ég 
jákvæð gagnvart því. En þá vil ég 
líka vita, með áreiðanlegum hætti, 
hvort um raunverulegan árangur 
sé að ræða af þessu starfi.“ Björk 

bætir við að það sé alltaf spurning 
hvenær svo langt er gengið í skaða-
minnkandi þjónustu að ástandi 
þeirra sem eru í svo alvarlegri fíkn 
sé viðhaldið. „Við verðum að gæta 
þess að við séum ekki að viðhalda 
neyslu, en nauðsynlegt að skoða 
þetta í þaula,“ segir Björk.

Heiða Kristín stýrir hópi um 
málefni utangarðsfólks í Reykja-

vík. Hópurinn fundar í næstu 
viku með fulltrúum þingsins og 
velferðar ráðuneytisins þar sem 
málin verða rædd. Skaðaminnkandi 
nálgun sé ein af stefnum Reykja-
víkurborgar og þetta sé hluti af því 
að mæta fólki þar sem það er statt. 
„Það er mjög rökrétt næsta skref. 
Það er mikill vilji til að skoða þetta 
og halda þessu á lofti.“ - sv, shá

Ríki og borg í viðræður um 
neyslurými fyrir sprautufíkla
Neyslurými fyrir sprautufíkla í Reykjavík er rætt af alvöru innan borgarinnar. Verður að fara nýjar leiðir, segir 
varaformaður velferðarráðs. Fulltrúar Alþingis, velferðarráðuneytis og borgar funda um málið í næstu viku.

LÖGREGLUMÁL Lögregla handtók í 
fyrradag tollvörð á fimmtugsaldri, 
grunaðan um aðild að smygli á um 
tuttugu kílóum af amfetamíni til 
landsins. Hann var úrskurðaður í 
gæsluvarðhald í gærmorgun.

Efnið, bæði í vökva- og duftformi, 
fannst í tollpósti sem kom frá Dan-
mörku og er umræddur tollvörður 
eini starfsmaður tollsins 
sem er grunaður um aðild 
að málinu.

Snorri Olsen tollstjóri 
vildi ekkert tjá sig um 
málið í gær, sagði að rann-
sóknin mundi leiða í ljós 
hver þáttur mannsins var. 

Fram kom í fréttum Stöðvar 2 í gær 
að þetta væri í fyrsta sinn sem toll-
vörður væri handtekinn á Íslandi, 
grunaður um tengsl við fíkniefna-
innflutning.

Fimm aðrir sitja í gæsluvarð-
haldi vegna málsins, tveir Litháar og 
þrír Íslendingar, þar af 35 og 39 ára 
bræður sem hafa rekið saman fyrir-

tæki. Einn til viðbótar sat 
í varðhaldi um skeið en 
var síðan sleppt úr haldi. 
Þá hafa þrír verið hand-
teknir við rannsóknina án 
þess að vera úrskurðaðir 
í varðhald.  
 - sh

Rannsókn á tuttugu kílóa amfetamínsmygli með pósti vindur upp á sig:

Tollvörður í gæsluvarðhaldi

TOLLSTJÓRI Snorri Olsen toll-
stjóri vildi ekkert tjá sig um 
málið í gær. Rannsókn leiði í 
ljós hver þáttur mannsins er. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður velferðarnefndar 
Alþingis, sagði í Fréttablaðinu á mánudag að neyslurými 
fyrir fíkla myndi auka lífsgæði þeirra, draga úr skaða í um-
hverfinu og auka líkur á að fólk hætti þar sem það fengi 
ráðgjöf í rýmunum. 

Fíklar fái ráðgjöf í neyslurýmum

UTANVEGAAKSTUR Á AUSTURVELLI  Það er víðar en á hálendinu sem fara verður varlega á vélknúnum ökutækjum, 
eins og berlega mátti sjá á Austurvelli í Reykjavík í gær. Garðyrkjustjóri Reykjavíkur gat ekki gefið upplýsingar um hver þarna 
þurfti að stytta sé leið en telur víst að ummerkin verði horfin þegar tekur að vora.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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VIÐSKIPTI Skíðaskálinn í Hveradölum 
er aftur kominn í eigu Svavars Helga-
sonar eftir að félag sem keypti skál-
ann í september síðastliðnum stóð 
ekki við greiðslur.

„Þetta er leiðindamál og það er 
verið að rifta þessu. Ég ætla bara að 
reka þetta áfram þangað til annað 
kemur í ljós,“ segir Svavar sem hefur 
verið með veitingasölu í Skíðaskálan-
um frá því 1995.

Fram kom í Fréttablaðinu í nóvem-
ber síðastliðnum að kaupendurnir, 
sem voru Inga Lísa Sólonsdóttir og 
Aron Þorsteinson, hygðu á mikla upp-
byggingu við Skíðaskálann og stór-
eflingu ferðaþjónustu þar á svæðinu. 
Frá því kaupin voru frágengin hefur 
verið lagt þar í ýmsar framkvæmdir, 
til dæmis málningarvinnu, stígagerð 
og ýmsa jarðvinnu.

Meðal hugmynda sem settar voru 
fram í haust var uppbygging bað-
lónsins Viking Lagoon, gerð golfvall-
ar og smíði þyrlupalls fyrir útsýnis-
flug. „Þessi fjárfesting er svokölluð 
gullnáma sem hefur verið afar van-
nýtt eða legið í dvala, gullnáma sem 
býður í raun upp á óendanlega mögu-
leika,“ sagði í viðskiptaáætlun fyrir 
verkefnið.

Umsamið verð Skíðaskálans var 
98,5 milljónir króna. Af þeirri upphæð 
greiddu Aron og Inga Lísa 9 milljónir 
út og áttu að borga 6,5 milljónir króna 
7. janúar síðastliðinn en gerðu ekki. 
Þess utan áttu þau að greiða 650 þús-
und krónur mánaðarlega af 82 millj-
óna króna láni sem hvíldi á fasteign-
inni.

„Mér þykir þetta mál allt mjög leitt. 
Vegna þess hvernig hlutirnir þróuð-
ust var ekki hægt að halda verk-
efninu áfram,“ segir Aron Þorsteins-
son aðspurður um málið.

Í Fréttablaðinu í nóvember kom 

fram að Aron og Inga Lísa væru hjón. 
Aron segir þetta rangt. Þau Inga hafi 
átt í sambandi um fárra mán-
aða skeið frá því um mitt síð-
asta sumar en því hafi verið 
lokið áður en sagt var frá 
málinu í Fréttablaðinu.

Sjálfur kveðst Aron hafa 
afsalað sér hlut sínum í 
félaginu þegar áðurnefnda 
greiðslu átti að inna af 
hendi í byrjun janúar. 
„Svavar Helgason hefur 
staðið vel við allt sitt og 
ég óska honum alls hins 
besta,“ segir Aron Þor-
steinsson.    gar@frettabladid.is

Skíðaskálinn aftur í 
hendur fyrri eiganda
Sölu á Skíðaskálanum í Hveradölum er rift og hann skráður aftur á fyrri eiganda 
eftir að kaupandinn stóð ekki við umsamdar greiðslur. Þetta er leiðindamál, segir 
Svavar Helgason, sem hyggst því halda áfram veitingarekstri sínum í Hveradölum.

SKÍÐASKÁLINN  Stórhuga áætlanir voru um mikla uppbyggingu ferðaþjónustu í 
Hveradölum en þær eru nú úr sögunni að sinni.

FRÉTTABLAÐIÐ 
23. NÓVEMBER 2012

ÞJÓNUSTA Hjónin Inga Lísa Sólons-dóttir og Aron Þorsteinsson, sem keypt hafa hinn fornfræga Skíða-skála í Hveradölum af Svavari Helgasyni, áforma þar stóraukin umsvif með verkefninu Skíðaskál-inn í Hveradölum – Luxury resort.Í viðskiptaáætlun kemur fram að úttekt á rekstri og arðsemi Skíðaskálans lofi afar góðu. „Þessi fjárfesting er svokölluð gullnáma sem hefur verið afar vannýtt eða legið í dvala, gullnáma sem býður í raun upp á óendanlega mögu-leika,“ segir í áætluninni. Skapa á mun meiri tekjur en nú er með því að hafa opið allt árið. Jólahlað-borð hafa hingað til verið burðar-ás rekstursins.Inga Lísa segir ætlunina að bjóða heim göngufólki og náttúru-unnendum með stórbættri aðstöðu og lagfæringu á stígakerfi. Aðgangur verður að þremur  heitum pottum sem nýta mikinn jarðhita á svæðinu. Laða á að tón-listarmenn jafnt á sumrum sem vetrum, stórauka verslun á staðn-um með sölu á alls kyns sérvöru og efna til útimarkaða.Ekki síst á að bjóða veitingar árið um kring og leigja út mis-munandi sali skálans fyrir alls kyns viðburði. Þá er ætlunin að fá skólabörn í fræðsluferðir og tengja greiðasöluna við gestamót-töku Hellisheiðarvirkjunar sem er þar skammt frá. Meðal annarra hugmynda Ingu og Arons er síðan uppbygging baðlónsins Viking Lagoon, gerð golfvallar og smíði þyrlupalls fyrir útsýnisflug.„Guðdómlegt umhverfi í faðmi fjalla veitir sérstöðu lSkíð

sem heitir leir- og gufuhverir og aðrar perlur íslenskrar náttúru veita Skíðaskálanum þá réttmætu upphefð að geta talist veislu- og náttúruparadís,“ segir í viðskipta-áætluninni sem fjárfestar fá nú til skoðunar.
Áformin hafa verið kynnt fyrir bæði Orkuveitu Reykjavíkur semleigir Skíð ká

Svavar Helgason mun ljúka jóla-hlaðborðahaldinu sem nú stendur yfir og afhenda Ingu og Aroni Skíðaskálann í janúar. Inga Lísa segir þau hjónin sjálf munu búa á  staðnum sem gestgjafar.„Margir líta svo á að við séum að endurvekja Eden í nútíma-legri mynd. Þetta verður okkur draumaveröld,“ segir Inga Lísa. „Hvað er betra en sunnudagsbíl-túrar, útivist og eðalveisluhöld í flottasta kastala landsins? Hvera-dalir er staður kærleiks og menn-ingar, hér endurskrif ði HL

Markaðstorg(Viðbótarbílastæði)

46 bílastæði

Búningsklefar

Viking 
lagoon

Heitir 
pottar

Glerskáli

Skíðaskálinn

Þyrlupallur

Telja sig hafa keypt vannýtta gullnámuNýir eigendur Skíðaskálans í Hveradölum boða mikla uppbyggingu og stóraukin 

umsvif í veitinga- og ferðaþjónustu. Þeir segja staðinn mjög vannýttan og bjóða 

upp á óendanlega möguleika. Verður okkar draumaveröld, segir annar eigandinn.

SKÍÐASKÁLINN Í HVERADÖLUM Framtíðarskipulag Skíðaskálans gerir meðal 

annars ráð fyrir baðlóni og búningsaðstöðu. 
TEIKNING/MAGNÚS JENSSON ARKITEKTMargir líta svo á að við séum að endurvekja Eden í nútímalegri mynd. 

Inga Lísa Sólonsdóttir  eigandi Skíðaskálans í Hveradölum
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l j í landinu í um sex vikur.  
- sv

f þessum þjófnaði. Að auki var tveimur ljóskösturum sem lýstu upp tré í gilinu stolið.  - þj

DALVÍK
Meira fé í Fiskidaginn 
mikla
Styrkur Dalvíkurbæjar til Fiskidagsins 
mikla var hækkaður í fyrra um eina 
og hálfa milljón króna og nam 3,5 
milljónum. Bærinn hyggst styrkja 
viðburðinn beint um sömu upphæð á 
þessu ári.

HVERAGERÐI
Eden undir gleri
Bæjarstjóra Hveragerðis hefur verið 
falið að ræða við Árna Björn Guðjóns-
son, sem óskar eftir lóð í bænum fyrir 
ferðamannamiðstöð með sundlaugar-
garði og Edengörðum sem eiga að vera 
undir gleri.

SUÐUR-AFRÍKA, AP Hilton Botha, 
sem stjórnað hefur lögreglu-
rannsókn í máli Ólympíuhlaup-
arans Oscars Pistorius, hefur 
verið látinn hætta afskiptum af 
málinu. Vinesh Moonoo heitir sá 
sem tekur við af honum.

Botha hefur, ásamt tveimur 
öðrum lögreglumönnum, á ný 
verið ákærður fyrir sjö morð-
tilraunir. Ákærurnar á hendur 
þeim höfðu áður verið felldar 
niður.

Árið 2011 skutu Botha og 
félagar hans á leigubifreið, sem 
í voru sjö manns. Að sögn suður-
afrískra fjölmiðla voru þeir að 
elta mann sem sakaður hafði 
verið um að hafa myrt og sund-
urlimað konu.

Þessi fortíð lögreglumannsins 
og margvísleg mistök sem hann 
hefur viðurkennt að hafa gert 

við rannsóknina á máli Pistor-
ius hafa orðið til þess að grafa 
undan málflutningi saksóknara 
í málinu.

Dómari hefur vegna þessa enn 

á ný frestað því að kveða upp 
úrskurð um hvort Pistorius verði 
látinn laus gegn tryggingu. Hvort 
svo verður ræðst þó væntanlega í 
dag. - gb

Úrskurður um tryggingarlausn Oscars Pistorius dregst enn á langinn:

Botha látinn hætta afskiptum
HILTON BOTHA  
Rannsóknar-
lögreglumaður 
ákærður fyrir sjö 
morð tilraunir. 
 NORDICPHOTOS/AFP

Karen, var þetta algjör steypa?
„Nei þetta er bara gaman þegar 
maður er komin á steypirinn.“
Karen Kjartansdóttur var boðið í óvænt 
steypiboð, í tilefni þess að hún á von á sínu 
fyrsta barni. Slík boð eru að ryðja sér til 
rúms hér á landi en er nokkuð gömul hefð 
í Bandaríkjunum þar sem þau kallast „baby 
shower“. 

DANMÖRK Einungis fæst botn í 
lítinn hluta af árásarmálum sem 
tengjast glæpagengjum í Dan-
mörku. Þetta segir í skýrslu sem 
var kynnt á danska þinginu og 
þarlendir miðlar greina frá.

Alls særðust 23 og einn lést 
í átján skot- eða hnífaárásum 
milli gengjanna í fyrra, en nú eru 
einungis sjö þeirra upplýst.

Lögregla segir að ástæðan sé 
sú að gengjameðlimir aðstoði 
ekkert við rannsókn mála, heldur 
þurfi að reiða sig á ótengd vitni 
og sönnunargögn á vettvangi.  - þj

Lögreglan í Danmörku:

Fær ekki botn í 
gengjaglæpina

ALÞINGI Sigurður Ingi Þórðarson, pilturinn sem fulltrúar FBI-komu 
hingað til lands að ræða við sumarið 2011, mætti í fylgd lífvarðar og 
sálgæslumanns á nefndasvið Alþingis í gærmorgun til að gefa alls-
herjar- og menntamálanefnd skýrslu um málið.

Björgvin G. Sigurðsson, formaður nefndarinnar, sagði í samtali við 
Vísi í gærmorgun að skýrsla Sigurðar varpaði enn skýrara ljósi á það 
að alríkisfulltrúarnir hefðu sannarlega verið að rannsaka Wikileaks-
samtökin hér á landi. Hann gat þó ekki farið út í smáatriði þar sem 
fundurinn var lokaður.

Sigurður vildi ekki tjá sig við fjölmiðla að loknum fundinum.  - sh

FBI-pilturinn gaf allsherjarnefnd skýrslu:

Mætti með lífvörð

FÁMÁLL  Sigurður Ingi vildi ekki tjá sig við fjölmiðla að fundinum loknum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI Þór Saari, þingmað-
ur Hreyfingarinnar, íhugar enn 
að bera fram vantrauststillögu 
á ríkisstjórnina ef frumvarp að 
nýrri stjórnarskrá kemst ekki til 
afgreiðslu á þinginu.

„Ég er ekkert ákveðinn í því, 
en það er alltaf sá möguleiki í 
stöðunni,“ segir Þór. Hann von-
ist til þess að stjórnvöldum takist 
að klára málið. „Þau virðast hafa 
brett upp ermarnar svolítið síðan 
og útlitið orðið betra en það var.“ Ef 
svo fer hins vegar ekki þurfi hann 

að fá skýringar á því og verði þær 
ófullnægjandi kunni vantraust að 
verða lagt fram. 

Spurður hvort hann sé að hóta 
stjórnarliðum segir hann: „Þetta 
er engin hótun, þetta er bara staða 
sem getur komið upp.“

Þór lagði fram vantrausts tillögu 
síðdegis á miðvikudag en dró hana 
til baka í gærmorgun, eftir að í ljós 
komu formgallar á tillögunni, auk 
þess sem Þór var ósáttur við að 
stjórnarliðar hygðust koma málinu 
á dagskrá strax í gær, en ekki bíða 

til þriðjudags eins og Þór hafði 
lagt til.

„Þetta var sambland af ýmsu 
– þau voru búin að telja hausa 
og töldu sig vita að tillagan 
yrði felld. Með því að draga 
hana til baka hef ég möguleika 
á að leggja hana fram 
aftur.“

Jóhanna Sigurð-
ardóttir forsætis-
ráðherra sagði í 
fréttum Stöðvar 
2 í gær að tillaga 

Þórs hefði verið vond og 
heimskuleg og ekki til 
þess fallin að vinna 
stjórnarskrármálinu 
framgang. Hefði hún 
verið samþykkt hefði 
stjórnarskrármálið 
verið ónýtt. 

„Hún verður bara að 
eiga það við sig,“ segir 

Þór. „Mín skoðun er 
sú að málið sé nánast 

ónýtt hvort eð er.“ 
 - sh

„Þetta er engin hótun, þetta er bara staða sem getur komið upp,“ segir Þór Saari:

Íhugar að leggja vantraustið fram aftur

ÞÓR SAARI

SPURNING DAGSINS

 Fermingartilboðin 
hafin
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DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti 
í gær sex mánaða fangelsisdóm 
yfir Berki Birgissyni, dæmdum 
ofbeldismanni, 
fyrir að hrækja 
á skikkju dóm-
ara við Héraðs-
dóm Reykja-
ness og kalla 
hann „tussu“.

Atvikið átti 
sér stað þegar 
verið var að 
leiða hann fyrir 
dómara, þegar 
hann sat í gæsluvarðhaldi, til að 
krefjast þess að hann yrði látinn 
afplána eftirstöðvar gamallar 
refsingar.

Börkur var í desember dæmd-
ur í sex ára fangelsi fyrir tvær 
hrottalegar líkamsárásir í máli 
sem kennt var við hann og 
Annþór Kristján Karlsson.  - sh

Kallaði dómara „tussu“:

Hrákadómur 
Barkar stendur

BÖRKUR 
BIRGISSON

VIÐSKIPTI Bensínverð hækkaði um 
2,50 krónur að jafnaði á þriðjudag, 
á sama tíma og heimsmarkaðsverð 
lækkaði um sem nemur tæpum 
10 krónum á lítrann. Þetta kemur 
fram í umfjöllun Félags íslenskra 
bifreiðaeigenda (FÍB).

„Þetta hlýtur að teljast í meira 
lagi dularfullt og skýring á þessu 
undri ekki vel sjáanleg,“ segir á 
vef FÍB. Bent er á að á miðvikudag 
hafi heimsmarkaðsverð á bensíni 
lækkað enn frekar, um sem nemur 
tveimur krónum á lítra. Engar 
breytingar hafi orðið á bensínverði 
hér, þvert á hækkanir fyrr í mán-
uðinum, strax í kjölfar hækkana á 
heimsmarkaðsverði. - óká

Olíufélögin hækka verð:

Bregðast ekki 
við lækkun á 
heimsmarkaði

KJARAMÁL Alls hafa 46 geislafræðingar 
á Landspítalanum (LSH) sagt upp störf-
um, þar af eru 42 á myndgreiningardeild 
og fjórir á geisla- og meðferðardeild. Um 
80 slíkir sérfræðingar eru á spítalanum í 
dag, þó ekki allir í fullu starfi. 

Katrín Sigurðardóttir, formaður Félags 
geislafræðinga, segir hópinn hafa óskað 
eftir fundi með forsvarsmönnum spítal-
ans á mánudag en ekki hafa fengið svör 
enn. 

„Fyrst og fremst þarf að viðurkenna 
störfin formlega sem slík. Það þarf að 
koma inn á ýmsar skipulagsbreytingar og 

að menn fái framgang við faglega þekk-
ingu,“ segir hún. „En það á alveg eftir að 
ræða þetta.“

Engar fastar kröfur varðandi laun 
hafa enn komið frá geislafræðingum og 
Katrín undirstrikar að forsendur þeirra 
séu afar ólíkar þeim er komu frá hjúkr-
unarfræðingum. 

„Mínir félagar eru mjög þreyttir og 
hafa verið lengi. En þetta er á öðrum for-
sendum en deila hjúkrunarfræðinganna 
og það er allt annað í gangi hjá okkur,“ 
segir hún. „Það þarf að breyta fyrir-
komulaginu.“ - sv

Meirihluti geislafræðinga hefur sagt upp störfum á Landspítalanum og bíður eftir fundi:

Geislafræðingar bíða eftir svari forstjórans

KATRÍN SIGURÐARDÓTTIR

Af 80 starfandi 
geislafræðingum á LSH 
eru þrír karlar. Að sögn 
Katrínar eru þeir ráðnir 
tímabundið svo ólíklegt 
verði að teljast að þeir 
hafi sagt upp störfum. 
„En þessir ungu menn 
endast nú yfirleitt ekki 
lengi í faginu,“ segir 
Katrín.

Ungir menn endast illa í faginu

ATVINNULÍF Flutningafyrirtækið 
Samskip tekur í þessum mánuði 
upp nýja siglingaleið frá Vest-
fjörðum og Norðurlandi beint til 
Bretlands og meginlands Evrópu. 
Útflytjendur og innflytjendur á 
landsbyggðinni komast með þessu 
í beint samband við markaðssvæði 
sín í Evrópu. Nýja siglingaleiðin 
mun draga úr landflutningum með 
tilheyrandi olíusparnaði og minna 
álagi á vegakerfið. Mikið hagræði, 
segir fiskútflytjandi á Ísafirði.

Um nýja hringleið í flutningum 
er að ræða. Flutningaskip á vegum 
félagsins fer frá Reykjavík til Ísa-
fjarðar, Akureyrar og Reyðarfjarð-
ar og þaðan til Immingham í Bret-
landi og Rotterdam í Hollandi með 
viðkomu í Kollafirði í Færeyjum. 
Frá Rotterdam fer skip félagsins 
aftur til Reykjavíkur og leggur af 
stað í nýja hringferð daginn eftir 
heimkomu. Viðkomustöðum verður 
hugsanlega fjölgað í framtíðinni.  

Ásbjörn Gíslason, forstjóri Sam-
skipa, segir í tilkynningu að verið 
sé að svara þörf fyrir beinar sigl-
ingar frá Vestfjörðum og Norður-
landi, ekki síst með sjávarafurðir 
inn á helstu markaði í Bretlandi og 
á meginlandi Evrópu.  

Ólafur B. Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Ísfangs á Ísafirði, 
telur augljóst að ný siglingaleið 
Samskipa verði styrkur fyrir sitt 
fyrirtæki og önnur fyrirtæki í 
útflutningi á svæðinu. „Eins og 
landið liggur í dag þurfum við að 
flytja okkar sjávarafurðir land-
leiðis fyrir skip í Reykjavík með 
tilheyrandi kostnaði,“ segir Ólaf-
ur sem efast ekki um að um mikið 
hagræði sé að ræða. „Hættan er 

hins vegar sú, hugsa ég, að Eim-
skip byrji á þessu líka. Þá drepa 
þeir hvor annan og hætta báðir 
jafnt,“ segir Ólafur sem segir sög-
una geyma viðlíka dæmi. „Kakan 
er einfaldlega ekki svo stór að hún 
sé til skiptanna.“

Daníel Jakobsson, bæjarstjóri 
á Ísafirði, segir mjög jákvætt að 
Ísafjörður sé aftur orðinn útflutn-
ingshöfn. „Ég bind miklar vonir 
við þetta og tel að samkeppnis-
staða fyrirtækja hér í kring styrk-
ist mjög við þetta,“ segir Daníel.
Í sama streng tekur Halla Björk 
Reynisdóttir, formaður bæjarráðs 
Akureyrar. Hún segir nýja sigl-
ingaleið styrkja stöðu Norðurlands 
til mikilla muna, bæði hvað varð-
ar flutninga til og frá höfuðborgar-
svæðinu og ekki síður við Evrópu.
 svavar@frettabladid.is 

Mikið hagræði með 
nýrri hringleið á sjó
Samskip taka upp siglingar frá Vestfjörðum og Norðurlandi beint til Evrópu. Fisk-
útflytjandi á Ísafirði segir mikinn styrk felast í þjónustunni fyrir landsbyggðina.

NÝ HRINGLEIÐ  Flutningar á sjó hafa lengi verið í umræðunni sem hagsmunamál 
landsbyggðarinnar. Því er nú svarað með nýrri hringleið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SJÓFLUTNINGAR AF LANDSBYGGÐ-
INNI  Skipið verður um hálfan mánuð 
að fara hringinn.  MYND/SAMSKIP
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DÓMSMÁL Jón Snorri Snorrason, 
fyrrverandi stjórnarformaður 
Sigurplasts og lektor í viðskipta-
fræði við Háskóla Íslands, var í 
gær dæmdur í hálfs árs skilorðs-
bundið fangelsi fyrir skilasvik.

Hann er fundinn sekur um að 
hafa veðsett hlut eignarhalds-
félags síns í Sigurplasti til trygg-
ingar á láni frá Sparisjóði Mýra-
sýslu, þótt hluturinn hafi þegar 
verið veðsettur SPRON.

Jón Snorri bar því við hann 
hefði fengið leyfi frá útlánastjóra 
SPRON fyrir þessu, en sá kann-
aðist ekkert við málið og sagði 
skýringuna fráleita.  - sh

Dæmdur fyrir skilasvik:

Jón Snorri á 
hálfs árs skilorð

STJÓRNMÁL Pétur Blöndal, þing-
maður Sjálfstæðisflokks, ræddi 
á Alþingi í gær um umfjöllun 
Ríkis sjónvarpsins um kvikmynd-
ina XL í leikstjórn Ólafs Darra 
Ólafssonar. 
Umfjöllunin 
hafi verið afar 
mikil.
„Hversu mikils 
virði er svona 
auglýsing og 
var hún ein-
hvern veginn 
borguð? Fékk 
ríkisútvarpið 
greitt eða fékk 
einhver starfsmaður greitt eða 
hvernig var þetta allt saman?“ 
spurði Pétur sem taldi verðmæt-
ið hlaupa á milljónum og jafnvel 
tugmilljónum króna. Óvíst væri 
hvort aðrar kvikmyndir nytu 
þess sama. Benti Pétur sérstak-
lega á að fram hefði komið að XL 
fjallaði um drykkfelldan alþingis-
mann og væri sannsöguleg.  - gar

Pétur Blöndal á Alþingi:

Hver fékk greitt 
fyrir XL-fréttir?

PÉTUR  BLÖNDAL

Veðurspá

Sunnudagur
10-15 m/s 

MILT UM HELGINA  Helgin að ganga í garð með vætu um S- og V-vert landið en 
mildu veðri um allt land. Sólin ætti að leika um Norðlendinga og Austfirðinga á 
morgun en dregur fyrir fram á sunnudag. Hvessir SA-lands á sunnudagskvöld.
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1. Hvaða tónlistarmaður hlaut fl est 
verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaun-
unum?
2. Hvaða þingmaður hefur boðið 
sig fram til varaformennsku í Vinstri 
grænum?
3. Hvaða íslenski fjölmiðlamaður mun 
lýsa Óskarsverðlaununum á sunnudag?

SVÖR

1. Ásgeir Trausti 2.  Björn Valur Gíslason 3. 
Freyr Gígja Gunnarsson

SAMFÉLAGSMÁL Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna var formlega festur í lög á Alþingi 
á miðvikudag, tæpum tuttugu árum eftir 
að hann var fullgiltur hér á landi þann 28. 
október árið 1992. 

Samningurinn var undirritaður af hálfu 
Íslands þann 26. janúar árið 1990 og öðlað-
ist gildi hér á landi 27. nóvember 1992. 

„Þetta er mikil réttarbót fyrir börn á 
Íslandi,“ segir Erna Reynisdóttir, fram-
kvæmdastjóri Barnaheilla – Save the 
Children á Íslandi. Sáttmálinn hafi verið 
álitinn leiðarljós samtakanna sem hafa 
lengi barist fyrir lögfestingu hans hér á 
landi. „Það er því mikið fagnaðarefni að nú 
sé Barnasáttmálinn loksins orðinn löggiltur 
og að hægt sé að beita ákvæðum hans fyrir 
íslenskum dómstólum sem settum lögum.“

Alþjóðasamtök Barnaheilla, Save the 
Children, sendu frá sér tilkynningu vegna 
málsins í gær þar sem fram kom að sam-

tökin hefðu frá upphafi barist ötullega fyrir 
réttindum barna og segja mætti að saga 
samtakanna væri samofin sögu Barnasátt-
málans og baráttu fyrir réttindum barna. 

Þá sendi Unicef á Íslandi frá sér tilkynn-
ingu í gær þar sem áfanganum er fagnað 
og þingmönnum færðar þakkir. Samtökin 
segja að um tímamót sé að ræða.  - sv

Barnaheill á Íslandi fagna lögfestingu Alþingis á Barnasáttmála SÞ í vikunni:

Loks festur í lög eftir tuttugu ár

RÉTTINDI ÞEIRRA 
FEST Í LÖG  Alþingi 
lögfesti Barnasátt-
mála SÞ í vikunni, 
tæpum tuttugu 
árum eftir að hann 
tók formlega gildi 
hér á landi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum  
sem þetta kann að valda. 

Athygli er vakin á að á skattur.is er boðið 
upp á sjálfsafgreiðslu og á rsk.is er hægt að 

nálgast ýmsar upplýsingar um skattamál.

Lokað í dag !
Föstudaginn 22. febrúar 

er lokað hjá ríkisskattstjóra

Fá meiri aðstoð ef börnin eru rík

1 DANMÖRK Aldraðir í Danmörku sem eiga rík börn fá meiri 
heimilis aðstoð en aldraðir sem eiga tekjulág börn. Umfang 

aðstoðarinnar er óháð tekjunum sem aldraðir höfðu á meðan þeir 
voru sjálfir á vinnumarkaði. Þetta kemur fram í frétt Politiken um 
könnun dönsku hagstofunnar. 

Tine Rostgaard, prófessor við Álaborgarháskóla, telur mögulegt að 
ríku börnin séu með meiri menntun og eigi þess vegna auðveldara 
með að eiga við kerfið.

Lögreglan notar hrákahettu

2 NOREGUR Norska lögreglan er 
orðið þreytt á lögbrjótum sem 

hrækja á hana og ætlar þess vegna 
að setja sérstaka hettu á þá. Haft er 
eftir lögreglunni á vef Aftenposten að 
hettan sé hættulaus. Árið 2006 lést 
maður sem sett hafði verið hetta á og 
var þá hætt að nota þær.

Hart deilt um sýknudóm

3 SVÍÞJÓÐ Harðar umræður eru 
nú í Svíþjóð í kjölfar dóms hof-

réttar yfir manni sem stungið hafði 
fingrum sínum upp í leggöng unn-
ustu sinnar í þeim tilgangi að kanna 
hvort hún hefði verið ótrú, eins og 
hann hélt fram. Maðurinn hafði um 
langt skeið hótað unnustu sinni og 
barið hana. 

Undirréttur dæmdi manninn í 
tveggja ára og átta mánaða fangelsi, 
meðal annars fyrir nauðgun. Hof-
réttur taldi málið ekki vera kynferðis-
brot þótt maðurinn hefði brotið gegn 
kynhelgi konunnar. Tilgangur sak-
bornings hefði ekki verið kynferðis-
legur. Hofréttur dæmdi manninn í 14 
mánaða fangelsi.

VEISTU SVARIÐ? NORÐURLÖND

1

2
3

STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn 
hyggst, komist hann til valda í vor, 
veita sérstakan skattaafslátt vegna 
afborgana fólks af lánum til íbúða-
kaupa. 

Bjarni Benediktsson, formaður 
flokksins, sagði í setningarræðu 
sinni á landsfundi flokksins í gær að 
þetta yrði gert til að létta greiðslu-
byrði og auðvelda fjölskyldum að 
lækka húsnæðislán sín.

„Og við munum nýta skattkerf-
ið til að hjálpa fólki að lækka hús-
næðislán sín,“ sagði hann í ræðunni. 
„Skattaafsláttur er í dag veittur til 
að leggja fyrir í séreignarsparnað. 
Ég vil veita þeim sem frekar kjósa 
að greiða inn á húsnæðislánin sín 
þennan sama afslátt – varanlega. 
Það mun létta áhyggjum af fjöl-
mörgum um hver mánaðamót.“

Þá talaði Bjarni aftur fyrir svo-
kallaðri lyklaleið. Ef skuldari sjái 

Mun veita eigendum 
húsnæðis skattaafslátt
Formaður Sjálfstæðisflokksins boðar skattaafslátt til handa þeim sem borga af 
húsnæðislánum sínum. Hann talaði aftur fyrir lyklaleiðinni svokölluðu í setningar-
ræðu sinni á landsfundi flokksins og lofaði jöfnu hlutfalli kynja í ráðherraliðinu.

„Ég vona að þið virðið mér það til betri vegar að ég segi frá eigin brjósti: 
Ef dugandi lækna og hjúkrunarfólks hefði ekki notið við á Landspítalanum 
hefði ég getað misst bæði konu og barn fyrir rúmu ári,“ sagði Bjarni þegar 
hann ræddi stöðuna í heilbrigðiskerfinu í setningarræðunni í gær. Bjarni 
eignaðist son í september 2011.

Hann sagði nauðsynlegt að forgangsraða upp á nýtt til að geta tryggt 
öryggi og aðgengi að heilbrigðisþjónustu á Íslandi.

Hefði getað misst bæði konu og barn

KLAPPAÐ FYRIR 
FORMANNI   
Bjarni Benedikts-
son, formaður 
Sjálfstæðisflokks-
ins, talaði fyrir 
sérstökum skatta-
afslátti vegna 
afborgana fólks 
af íbúðalánum á 
landsfundinum 
í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

engan veginn fært að standa undir 
rekstri húsnæðis síns eigi „honum 
að vera heimilt að skila lyklunum og 
losna undan skuldum sínum, án þess 
að það leiði til gjaldþrots“.

Bjarni vék að jafnréttismálum 
í ræðu sinni og sagði að kæmist 
flokkurinn í stjórn mundi hann „að 
sjálfsögðu gæta þess að hlutur karla 
og kvenna úr okkar röðum verði 
jafn þegar kemur að ríkisstjórnar-
myndum“. Þetta er nokkur stefnu-

breyting frá því sem var þegar 
Sjálfstæðisflokkurinn sat síðast við 
stjórnvölinn. Þá voru fimm af sex 
ráðherrum flokksins karlar.

Landsfundinum lýkur á sunnu-
daginn, þegar formaður og varafor-
maður verða kjörnir. Bjarni Bene-
diktsson hefur gefið kost á sér til 
áframhaldandi setu á formanns-
stóli og Hanna Birna Kristjánsdótt-
ir hefur boðið sig fram í varafor-
mannsembættið.  stigur@frettabladid.is



Framúrskarandi dönsk hönnun á óvenju lágu verði er lykillinn að velgengni 
Kvik í 30 ár – og í dag opnum við einnig í Reykjavík. Þú getur því leyft þér að 
fylla skápa og skúffur með öllu því sem kryddar lífi ð og tilveruna. 

Við fögnum opnuninni með lukkuleik þar sem þú getur unnið draumaeld-
húsið þitt*. Þú færð einnig 30% afslátt af borðplötum**. Sama fyrir hverju þú 
fellur, færð þú alltaf fallega danska hönnun á frábæru verði.

Við höfum opið alla helgina.

Kvik Reykjavík: Suðurlandsbraut 16, Sími 5880500

Vaasa

659.514-
Innifalið eru skápar, hurðir, framhliðar, 
innvols og borðplata. Eðalskúffur. Fyrir 
utan eldhúsvask, blöndunartæki og 
heimilistæki.

ÞÚ GETUR UNNIÐ 
DRAUMAELDHÚS

AÐ VERÐMÆTI

700.000,-

*Leikurinn stendur frá 22. febrúar – 4. mars 2013. Vinningnum er ekki hægt að skipta í peninga.
**Tilboðið gildir frá 22. febrúar - 24. mars 2013 og gildir ekki með öðrum tilboðum.

KVIK KVIK 
HÚRRA
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AÐALFUNDUR ÖSSURAR HF.
VERÐUR HALDINN FÖSTUDAGINN 15. MARS 2013 KL. 9:00 AÐ GRJÓTHÁLSI 5, REYKJAVÍK

○○ WWW.OSSUR.COM

A. DRÖG AÐ DAGSKRÁ

 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.
 2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2012.
 3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
 4. Skýrsla stjórnar félagsins um starfskjör.
 5. Ákvörðun um starfskjarastefnu.
 6. Ákvörðun um stjórnarlaun fyrir árið 2013.

B. REGLUR UM ÞÁTTTÖKU HLUTHAFA OG ATKVÆÐAGREIÐSLU 

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá, leggja fram ályktunartillögur og spyrja spurninga, með skrifl egum eða rafrænum hætti, 
uns endanleg dagskrá og tillögur eru birtar föstudaginn 1. mars 2013. Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að fi nna á vefsíðu félagsins: 
www.ossur.com/investors/agm

Hverjum hlut í félaginu fylgir eitt atkvæði, að frátöldum eigin hlutum sem ekki fylgir atkvæðisréttur. Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn 
verða afhent á fundarstað. Hluthafar, sem ekki sækja aðalfundinn, geta annaðhvort: a) kosið um dagskrármál með skrifl egum eða rafrænum hætti, 
eða b) veitt umboð.

Beiðni hluthafa um að kjósa með skriflegum eða rafrænum hætti þarf að berast félaginu eigi síðar en 5 dögum fyrir aðalfundinn. 
Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og þeir geta einnig vitjað atkvæðaseðla í höfuðstöðvum félagsins og 
greitt þar atkvæði alla virka daga á skrifstofutíma. Atkvæði þurfa að berast félaginu fyrir aðalfundinn. Hluthafar geta annaðhvort 
veitt skrifleg eða rafræn umboð að uppfylltum ákveðnum formkröfum sem fram koma á vefsíðu félagsins. Rafræn umboð 
þarf að senda í gegnum aðgangskerfi hluthafa hjá félaginu. Umboð þurfa að berast félaginu fyrir aðalfund eða á fundarstað.
Nánari upplýsingar um atkvæðareglur og notkun umboða er að fi nna á vefsíðu félagsins: www.ossur.com/investors/agm

C. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Aðalfundurinn fer fram á ensku. Skjöl sem lögð verða fyrir aðalfund, þ.m.t. endurskoðaður ársreikningur fyrir árið 2012 og ársskýrsla fyrir árið 2012, 
auk ályktunartillagna og athugasemda við hvert dagskrármál er að fi nna á ensku á vefsíðu félagsins: www.ossur.com/investors/agm

Hluthafar geta einnig nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Grjóthálsi 5, 110 Reykjavík, alla virka daga á skrifstofutíma.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar föstudaginn 1. mars 2013. Hluthöfum er hins vegar bent á að samkvæmt grein 63 a. í hlutafélagalögum 
nr. 2/1995 er hægt að tilkynna um framboð til stjórnar skrifl ega skemmst 5 dögum fyrir aðalfund. Af þeim sökum verða upplýsingar um alla 
frambjóðendur til stjórnar kunngerðar eigi síðar en 2 dögum fyrir aðalfund.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá kl. 8:30 á aðalfundardag. Aðalfundurinn hefst stundvíslega kl. 9:00. 
Nánari upplýsingar um aðalfundinn er að fi nna á vefsíðu félagsins: www.ossur.com/investors/agm

Reykjavík, 21. febrúar 2013,
Stjórn Össurar hf. 

 7. Kosning stjórnar félagsins.
 8. Kosning endurskoðenda.
 9. Tillaga um heimild til að kaupa eigin hluti.
 10. Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða aðalfundur hefur 
  samþykkt að taka til meðferðar.

SJÁVARÚTVEGUR Fyrir tveimur ára-
tugum var komið í veg fyrir ofveiði 
á laxi í hafi. Þetta var gert fyrir til-
stilli Verndarsjóðs villtra laxastofna 
(North Atlantic Salmon Fund - NASF), 
sem keypti upp veiðihlunnindi á laxi 
í sjó og heldur sú vinna áfram í dag. 
Orri Vigfússon, formaður sjóðsins, 
veltir fyrir sér hvort ekki sé hægt að 
nota sömu aðferðafræði til að leysa 
makríldeiluna – bjarga makrílnum. 

Í samtali við Fréttablaðið segir Orri 
að nánast allur laxastofninn í Norður-
Atlantshafi sæki fæðu sína í hafsvæði 
sem eru utan umráðasvæðis Evrópu-
sambandsins og að nú virðist sem 
makríllinn sé að gera slíkt hið sama. 
Makríllinn sé nú þegar byrjaður að 
hrygna innan íslenskrar fiskveiði-
lögsögu og hafi jafnframt ákveðið að 
bestu fæðuna sé að finna hér við land. 

Að sögn Orra sýna rannsóknir 
Hafrannsóknastofnunar að makríll-
inn hafi étið um tvær milljónir tonna 
af lífmassa á svæðinu sem sé gríðar-
legt magn. Til samanburðar sé sam-
anlagður lífmassi íslenska laxastofns-
ins um 200 tonn. Mikilvægt sé að hafa 
í huga að fæðan sem makríllinn étur 
sé sú sama og þorskur og ýsa, tvær 
af verðmætustu fisktegundum Íslend-
inga, éta.

„Það má kenna hlýnun jarðar um 
þessa þróun en það hjálpar ekki þeim 
þjóðum sem veiða makrílinn að kom-

ast að niðurstöðu um kvóta heldur 
flækir bara þá vinnu,“ segir Orri. „Ef 
fram heldur sem horfir blasir því við 
að örlög makrílsins gætu orðið þau 
sömu og síldarinnar sem var veidd af 
miklu offorsi á síðustu öld. Svo miklu 
að stofninn varð nánast útdauður.“

Tvískinnungur í málflutningi
Verndarsjóðurinn er bandalag nátt-
úruverndarhópa, þar sem einkaaðil-
ar og opinberir aðilar hafa sameinast 
um að endurreisa villta laxastofna. 
Orri segir að þetta hafi tekist þrátt 
fyrir að Norðmenn, Skotar og Bretar, 
þjóðirnar sem nú deila hvað harðast 
á Íslendinga fyrir makrílveiðar, hafi 
um árabil gróflega misnotað laxa-
stofnana. Það sé því tvískinnungur í 
málflutningi þessara þjóða í makríl-
deilunni.

„Ég vil taka það fram að ég er ekki 
með neina töfralausn en það er hins 
vegar alveg ljóst að Evrópusamband-
inu og stjórnmálamönnum hefur mis-
tekist að leysa þessa deilu,“ segir 
Orri. „Ég held að nú sé rétti tíminn 
til að skoða hvort ekki sé hægt að nýta 
þá reynslu sem við höfum fengið við 
að reisa laxastofninn úr öskustónni. 
Hvort nú sé ekki rétti tíminn til að 
hleypa hagsmunaaðilum að borðinu 
því ég held að það sé lykillinn að því 
að leysa þetta mál.“

Að sögn Orra eru hagsmunaaðilar 

oft úrræðabetri en stjórnmálamenn 
þegar kemur að deilum sem þessum. 
Spurningin sé hins vegar sú hvort 
stjórnmálamenn hleypi hagsmuna-
aðilum að samningaborðinu.

„Aðalatriðið er að leysa þessa 
deilu,“ segir Orri. „Þeir sem stunda 
ósjálfbærar makrílveiðar eiga að 
hætta þeim og þeir sem stunda sjálf-
bærar veiðar eiga að fá að halda 
áfram á sömu braut. Lausnin er 
fólgin í því að láta þá sem þurfa 
að hætta fá eitthvað annað í stað-
inn. Sem dæmi sé ég fyrir mér 
að útgerðir hér gætu samið við 
erlendar útgerðir um skiptingu 
kvóta. Íslenskir útgerðarmenn 
gætu til dæmis fengið aðrar 
tegundir í skiptum fyrir 
makríl og öfugt ef því 
er að skipta. 

Ég geri mér grein 
fyrir því að það er 
ekki hægt að semja 
til langs tíma um 
makrílinn, sem líkt 
og laxinn og síldin 
er flökkustofn, en 
það væri kannski 
hægt að búa til 
formúlu sem yrði 
síðan endurskoð-
uð eftir nokkur 
ár.“   
 trausti@frettabladid.is

Vill pólitíkusa frá samningaborðinu
Orri Vigfússon, formaður Verndarsjóðs villtra laxastofna, segir ljóst að stjórnmálamönnum hafi mistekist að leysa makríldeiluna. Tími sé 
kominn til að hleypa hagsmunaaðilum að samningaborðinu. Laxastofninum í N-Atlantshafi var bjargað frá hruni með einkaframtakinu. 

THE SCOTTISH TIMES  Orri Vigfússon skrifaði nýlega 
opnugrein um makríldeiluna í dagblaðið The 

Scottish Times.

  Þeir sem stunda ósjálf-
bærar makrílveiðar eiga að 

hætta því og þeir sem 
stunda sjálfbærar veiðar 

eiga að fá að halda áfram á 
sömu braut. 

Orri Vigfússon 
formaður NASF



Tilboðin gilda 21. feb.  - 24. feb.
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Af umræðunni að dæma mætti ætla að eign-
arhald á jörðum væri stórmál í íslenskum 
stjórnmálum. Reyndin er þó sú að afstaða 
stjórnmálamanna til málsins hefur fyrst og 
fremst mótast af því að bregðast við ákveðn-
um áformum. Þar er fyrst og fremst um að 
ræða hugmyndir kínverska fjárfestisins 
Huangs Nubo um kaup á Grímsstöðum á 
Fjöllum.

Þau áform ruddu öðru frá um hríð í 
íslenskri stjórnmálaumræðu, kölluðu á við-
brögð stjórnmálamanna, framlagningu 
þingsályktunartillögu og rötuðu inn á borð 
ríkisstjórnarinnar. Það er fyrst og fremst til 
marks um það hve margt er á huldu í mála-
flokknum, stefnan liggur ekki fyrir.

„Ef reglur eru skýrar, hvert er þá vanda-
málið? Landið verður ekki svart þó útlend-
ingar eigi það. Grasið deyr ekki. Þessi rök 
snúast fyrst og fremst um tilfinningar,“ 
sagði Rudolph Walter Lamprecht, sviss-
neskur eigandi nokkurra íslenskra jarða, 
í Fréttablaðinu á laugardag. Hann kvart-
ar einmitt yfir því að reglur séu alls ekki 
skýrar og ekki liggi fyrir hvað megi gera á 

hverri jörð. Umræðan um Nubo sýnir, svo 
ekki verður um villst, að svo er raunin.

Vilja takmarkanir
Um eignarhald á jörðum, sérstaklega útlend-
inga, er kveðið á í nokkrum lögum. Þar ber 
fyrst að nefna jarðalög, sem eru á forræði 
atvinnuvegaráðuneytisins, þá lög um eign-
arrétt og afnotarétt fasteigna, sem innanrík-
isráðherra fer með. Málaflokknum tengjast 
síðan fleiri lög, til dæmis ákvæði í stjórnar-
skrá um auðlindir, en eignarhald á jörðum 
snýst oftar en ekki um auðlindir sem þær 
geyma, svo sem vatn.

Jón Bjarnason, þáverandi landbúnaðar- 
og sjávarútvegsráðherra, lagði fram drög 
að nýjum jarðalögum árið 2011. Þau hlutu 
lítinn hljómgrunn og voru dregin til baka. 
Gagnrýnin á þau var á ýmsa lund, ekki síst 
þá að þar var gerð ríkari krafa um búsetu, 
sem og skyldur ábúenda.

Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðherra, hefur skipað starfshóp 
til að endurskoða jarðalögin. Hann segir að 
trauðla muni nást að leggja þau fram á yfir-
standandi kjörtímabili, en mögulega náist 
þó að kynna það þannig að efnið komist í 
umræðuna.

„Ég hefði helst viljað sjá samræmt farið 
yfir þetta, lögin um fasteignir og jarða- og 
ábúðarlögin, og eftir atvikum jafnvel líka 
það sem vonandi ratar inn í stjórnarskrá um 

sameign á auðlindum og víðtækari stefnu-
mörkun sem snýr að meðferð á landi og með-
ferð og ráðstöfun lands inn í framtíðina.“

Steingrímur segist styðja hugmyndir 
Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra 
um takmörkun og telur að í raun sé ekki 
mikill ágreiningur á meðal stjórnmála-
manna í málaflokknum. Samstaða hljóti að 
nást um að að tryggja möguleika landbún-
aðarframleiðslu og nýtingu, í þágu almanna-
hagsmuna, á jarðnæði á Íslandi.

„Ég styð hann í því að við eigum að hafa 
tilteknar varnir í lögum af þessu tagi. Það 
væri glæfraskapur að gera það ekki, því 
heimurinn er stór og Ísland er lítið og það 
eiga margir mikið af peningum. Ég held að 
það vilji enginn vera með ónotatilfinningu 
fyrir því að við séum algjörlega berskjölduð 
í þessum efnum.“

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðis flokksins, lýsti á sínum tíma and-
stöðu við söluna á Grímsstöðum til Huangs. 
„Það er bæði sjálfsagt og nauðsynlegt að 
greiða fyrir erlendri fjárfestingu á Íslandi,“ 
sagði hann á Facebook-síðu sinni. „En er það 
sjálfsagt og eðlilegt að menn geti keypt stór-
ar jarðir og jafnvel hundruð ferkílómetra 
lands? Það finnst mér ekki.“

Þó ekki náist að leggja fram nýtt frum-
varp fyrir þinglok er ljóst á orðum stjórn-
málamanna að þeir vilja einhvers konar tak-
mörkun á eignarhaldi á jörðum.
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   En er það 
sjálfsagt og eðlilegt 
að menn geti keypt 

stórar jarðir og 
jafnvel hundruð 

ferkílómetra lands? 
Það finnst mér ekki. 

Bjarni Benediktsson

  Ég styð hann 
[innanríkisráðherra]í 

því að við eigum að 
hafa tilteknar varnir í 

lögum af þessu tagi. 
Það væri glæfraskap-

ur að gera það ekki, 
því heimurinn er stór 

og Ísland er lítið og það eiga 
margir mikið af peningum. 

Steingrímur J. Sigfússon

1 2 3 4 5 6HVER Á ÍSLAND?

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
Páll Hilmarsson
pallih@gogn.in

Lögbýli á Íslandi eru 6.449. Árið 2006 gerðu 
Bændasamtök Íslands skýrslu um eignarhald á 
jörðum. Þar kemur meðal annars fram að það ár 
er búfjárframleiðsla stunduð á tæplega 42 pró-
sentum lögbýlanna. Fréttablaðið spurðist fyrir 
hjá samtökunum um nýrri tölur en fékk þau svör 
að þær væru ekki til.

Miðað við þróunina árin á undan má gera ráð 
fyrir að þessi tala hafi breyst eitthvað. Lögbýlum 
í búfjárframleiðslu fækkaði þó um níu prósent frá 
árunum 2001 til 2006. Sauðfjárrækt er stunduð á 
flestum býlum, eða 1.511 af 2.693 árið 2006.

Í skýrslunni kemur einnig fram að ábúandi er 
á meðal eigenda á 73 prósentum lögbýla í búfjár-
framleiðslu.

Þessar tölur leiða hugann að breyttri land-
notkun, en með fullkomnari tækni þarf minna og 
minna pláss í landbúnaðarframleiðslu.

Steingrímur J. Sigfússon segir að þegar eignar-
hald jarða sé skoðað þurfi að meta einnig aðra 
hagsmuni en landbúnaðarframleiðslu. Þar megi 
nefna ferðaþjónustu og útivist og réttlætanlegt 
geti verið að ráðstafa tilteknu landi þannig líka. 

„En við hugsum um láglendið, ræktarland, 
sveitir, jarðir, þá er það auðvitað væntanlega 
vettvangur búskaparumsvifa og matvælafram-
leiðslu, kornræktar og fleiri hluta sem eiga eftir 
að vaxa á komandi árum. Þá viljum við náttúru-
lega helst hafa jarðnæði til ráðstöfunar í það. 
Skógrækt er auðvitað líka grein sem á augljós-
lega framtíðina fyrir sér á Íslandi og hún þarf 
sitt pláss og svo framvegis. Þannig að það er að 
mörgu að hyggja í því.“

Líklega er engin ein breyting á landnotkun 
meira áberandi en sú að selja jarðir undir sumar-
hús. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá voru 
12.402 sumarhús á landinu við síðustu áramót. 
Um helmingur þeirra, eða 6.233, var á Suður-
landi.

Um 42% í búfjárframleiðslu

Vilja takmarka jarðakaup
Unnið er að lagabreytingum til að takmarka kaup útlendinga á íslenskum jörðum. Samhugur virðist vera hjá stjórnmálamönnum um að 
takmarka þurfi útlendinga til eignarhalds. Meira er þó um viðbrögð við ásókn að ræða en stefnumörkun til framtíðar.

GRÍMSSTAÐIR Á FJÖLLUM  Áhugi kínversks fjárfestis á kaupum á Grímsstöðum á Fjöllum er engan veginn dæmigerður fyrir erlent eignarhald á jörðum, þó ekki væri nema fyrir umfang þeirra. Þau hafa hins vegar 
stýrt umræðunni um málið. MYND/SIGGA HALLGRÍMS

Á MORGUN Samantekt og tilraun til svars.

Fjöldi lögbýla í búfjárframleiðslu 
eftir landshlutum
Breyting frá 2001-2006

Skipting lögbýla í búfjárframleiðslu 
Eft ir búgreinum 2006

Höfuðborgarsvæðið 1.118 

Reykjanes 69 

Vesturland 2.565 

Vestfi rðir 593 

Norðurland vestra 418 

Norðurland eystra 936 

Austurland 470 

Fjöldi sumarhúsa í lok hvers árs 
2012 eft ir landshlutum
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FJÖLDI JARÐA Í BÚFJÁR-
FRAMLEIÐSLU ÞAR SEM ÁBÚ-
ANDI ER MEÐAL EIGENDA

FJÖLDI JARÐA Í ÁBÚÐ ÞAR 
SEM ÁBÚANDI ER MEÐAL 
EIGENDA

Ábúandi meðal 
eiganda 
73%

Ábúandi meðal 
eiganda 
69%

Ábúandi ekki 
meðal eiganda 

27%

Ábúandi ekki 
meðal eiganda 

31%
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Landsbankinn hefur breyst mikið í takt við nýja stefnu. Það er mikið gleðiefni  

að viðskiptavinir kunni að meta þessar breytingar. Samkvæmt Íslensku ánægju-

voginni eru viðskiptavinir okkar nú þeir ánægðustu á íslenskum �ármála- 

markaði. Vinna okkar heldur áfram. Við ætlum að vera Landsbankinn þinn.
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2Ný stefna og opnir fundir

Skuldalækkun - 23 milljarðar

Endurskipulagning fyrirtækja

Nýjar og öflugar netlausnir

Loforðalisti

Endurgreiðsla vaxta 2010-2012

Ábyrgð í rekstri

Efstur banka í ánægjuvoginni

Landsbankinn þinn - ný stefna kynnt  
á opnum fundum um allt land.

Lækkun skulda 60 þúsund viðskiptavina. 
Einfaldari 110% leið, lækkun annarra skulda.

Endurskipulagningu 1.000 fyrirtækja lokið.  
Öll fyrirtæki í óskyldum rekstri seld.

Aukið öryggi og bætt aðgengi í netbanka. 
Auðkennislykill óþarfur. Nýr farsímavefur.

28 loforðum um umbætur lokið um mitt ár.  
Allir starfsmenn skrifa undir siðasáttmála.

Endurgreiðsla vaxta til skilvísra viðskiptavina, 
samtals 4,5 milljarðar.

Stór skref stigin til hagræðingar sem skila 
viðskiptavinum ávinningi til framtíðar.

Landsbankinn mælist efstur bankanna 
í Íslensku ánægjuvoginni með 62,9 stig.

1

Landsbankinn: Einkunn í Íslensku ánægjuvoginni og helstu aðgerðir bankans undanfarin þrjú ár

2010 2011 2012
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Viðskiptavinir 
Landsbankans 
ánægðastir



Við bjóðum
góða þjónustu

Íslandsbanki hefur ákveðið að endurgreiða skilvísum
viðskiptavinum 30% af greiddum vöxtum ársins 2012

Um 20.000 heimili
fá endurgreiðslu

Ánægjuleg skilaboð til viðskiptavina Íslandsbanka:
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Endurgreiðslan tekur til vaxta af húsnæðislánum og almennum skuldabréfalánum 
einstaklinga og verður hún lögð inn á reikninga viðskiptavina þann 25. febrúar.

Allir sem fá þessa endurgreiðslu hafa fengið tilkynningu um hana í Netbankann sinn 
auk þess sem þeim hefur verið sent bréf í pósti. Með endurgreiðslunni þökkum við 
fyrir viðskiptin á liðnum árum og vonum að hún komi að góðum notum.

Nánari upplýsingar um endurgreiðsluna eru á islandsbanki.is/endurgreiðsla
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Nefnd um lagningu raflína í jörð hefur 
skilað skýrslu sinni með nokkrum megin-
tillögum sem nefndarfólk var einhuga 
um, auk sértillagna nokkurra nefndar-
manna. Í fréttum Ríkisútvarpsins var 
því slegið upp að engin niðurstaða hefði 
náðst hjá nefndinni. Það er ekki rétt, og 
ráðherra er í lófa lagið að vinna hratt og 
örugglega úr þeim tillögum sem þarna 
koma fram. Einnig er hér bent á ítarlegar 
tillögur Landverndar og fulltrúa landeig-
enda í viðauka við skýrslu nefndarinnar.

Ein sameiginleg tillaga nefndarinnar 
gerir ráð fyrir að nú þegar verði ákveð-
in viðmið og grundvallarreglur höfð 
til hliðsjónar við ákvarðanatöku vegna 
framkvæmda í flutningskerfinu. Í þessu 
felst að á ákveðnum svæðum skal flutn-
ingsfyrirtæki ávallt bera saman áhrif 
þess að leggja loftlínu eða jarðstreng 
þrátt fyrir að við samanburð á kostnaði 
komi í ljós að jarðstrengur sé umtals-
vert dýrari en loftlína. Þessi svæði eru 
m.a. náttúruverndarsvæði og svæði sem 
njóta sérstakrar verndar samkvæmt 
náttúruverndarlögum, við flugvelli þar 
sem sýnt er að loftlína getur haft áhrif 
á flugöryggi og svæði þar sem veður-
álag er mikið og jarðstrengur gæti aukið 
afhendingaröryggi. Þá leggur nefndin 
til að leggja skuli jarðstrengi svo sem 

kostur er meðfram núliggjandi vegum.
Fulltrúi Landsnets stóð að þessari 

tillögu og því ekkert eðlilegra en að 
fyrirtækið fari nú þegar að vinna eftir 
henni. Sveitarstjórnir á svæðum þar 
sem framkvæmdir eru komnar á leyfis-
veitingastig, t.d. við Suðurnesjalínu 2 og 
Blöndulínu 3, geta einnig litið til þess-
ara viðmiða og grundvallarreglna við 
ákvarðanatöku sína. Í ljósi niðurstöðu 
nefndarinnar, sem Landsnet stóð að, ætti 
fyrirtækið að vera fylgjandi því að taka 
til endurskoðunar afstöðu sína gagn-
vart jarðstrengslögn á slíkum viðmið-
unarsvæðum á línuleið þessara tveggja 
lína, m.a. á náttúruverndarsvæðum, 
við flugvelli og þar sem veðurálag er 
mikið. Krafa Landsnets um eignarnám 
á landi við fyrirhugaða Suðurnesjalínu 2 
á Reykjanesskaga vekur því óneitanlega 
ugg í brjósti, sama dag og tillögur nefnd-
arinnar eru gerðar opinberar. 

Fer Landsnet að eigin tillögum?
RAFORKU-
FLUTNINGAR

Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson
framkvæmdastjóri 
Landverndar

➜ Krafa Landsnets um eignarnám 
á landi við fyrirhugaða Suðurnes-
jalínu 2 á Reykjanesskaga vekur því 
óneitanlega ugg í brjósti, sama dag 
og tillögur nefndarinnar eru gerðar 
opinberar.

Hefði verið núllað út
Þór Saari vill að Alþingi samþykki 
vantraust á ríkisstjórnina. Sú skoðun 
hans er bundin í tíma, og rúmi 
reyndar líka, við þriðjudaginn. Hann 
vill sem sagt að þá verði greidd 
atkvæði um vantraust, en ekki í gær. 
Rökstuðningur hans gengur út á það 
að stuðningsmenn vantrauststillög-
unnar hafi verið í minnihluta á þingi 
í gær, þar sem svo margir þingmenn 
hafi verið í útlöndum 
eða fjarverandi. Hefð 
hefur skapast um það 
á Alþingi að núlla út 
ef þingmenn eru fjar-
verandi í embætt-
iserindum þegar 
greitt er atkvæði 
um mikilvæg mál. 
Ef stjórnarand-

stæðingur er fjarverandi, mætir einn 
stjórnarliði ekki og öfugt. Hugsunin 
er sú að jafnvægið í þinginu megi 
ekki raskast við þátttöku í alþjóða-
starfi og engin ástæða er til að ætla 
að sú hefði ekki orðið raunin í þessu 
tilviki.

Braut Þór þingsköp?
Annars er athyglisvert í skýringum 
Þórs á afturköllun tillögu um van-
traust. Hann segir að hefði verið 
kosið í gær hefðu þingsköp verið 
brotin, þar sem frumvörp verði að 
liggja frammi í að minnsta kosti tvær 
nætur. Nú gera þingsköp reyndar 

ráð fyrir því að hægt sé að veita 
afbrigði og falla frá þeirri reglu. 

Þór hefur sjálfur gert 
það, samþykkti 

slík afbrigði 

um stjórnarskrármál 21. mars í fyrra. 
Og braut þá væntanlega þingsköp að 
eigin mati.

Óheppileg samlíking
Læknar á Landspítalanum segja 
stjórnvöld vera að „taka af lífi Land-
spítala og heilbrigðiskerfi Íslands á 
hægan og kvalafullan hátt“. Spurð að 
því í Speglinum hvort þetta væri ekki 
fullvel í lagt, svaraði Anna Gunnars-
dóttir, formaður læknaráðs spítalans, 
þessu: „Við kannski notumst við 
þessa samlíkingu svolítið, sem er 

okkur nærtæk á 
spítalanum.“ Það 

er sem sagt nærtækt 
að taka einhvern af lífi 

á hægan og kvalafullan 
hátt á Landspítalanum? 

 kolbeinn@frettabladid.is

Í 
síðustu viku var sagt frá því að hópur fjárfesta, undir forystu 
Framtakssjóðs Íslands (FSÍ), í eigu ríkisbankans og lífeyris-
sjóða, væri að setja sig í stellingar um að kaupa íslensku einka-
bankana Íslandsbanka og Arion banka. Í fréttum kom líka 
fram að aðrir í þessum hópi væru ýmsir fagfjárfestar. 

Þetta er kunnuglegur inngangur að viðskiptafrétt. Í fréttum og 
tilkynningum af svona kaupum segir oftast að „hópur fjárfesta 
undir forystu lífeyrissjóða er að eignast …“. Lífeyrissjóðir eru 
iðulega hafðir í forgrunni flestra stórra viðskipta sem verið er að 
gera. Það mýkir ásýnd þeirra og dregur úr áhyggjum almennings 
vegna þeirra. 

Með í þessum fjárfestahópum 
eru þó iðulega einstaklingar og 
eignastýringasjóðir banka. Slíkir 
sjóðir eru í eðli sínu ekkert ólíkir 
hinum erlendu vogunarsjóðum, 
sem iðulega eru ekki kallaðir 
annað en hrægammasjóðir hjá 
ákveðnum kreðsum. Andlitslausir 
fjárfestar sem setja peningana 

sína í sjóði sem síðar kaupa eignir í þeim tilgangi að græða peninga. 
Án þess að nokkur fái að vita hversu mikla.

Hugmyndin um bankakaupin virðist ganga út á að þessir fjár-
festar fái að kaupa bankana tvo á mjög niðursettu verði. Fjárfest-
arnir eru sagðir tilbúnir að greiða fyrir að hluta til eða öllu leyti 
með gjaldeyri sem þeir eiga erlendis. Röksemdafærslan er sú að 
þá eigi allir að vinna. Erlendir kröfuhafar komist út úr Íslandi 
en íslensku fjárfestarnir fái gríðarlega mikilvæg fyrirtæki með 
miklum afslætti. 

Margir þeirra sem hafa verið að fjárfesta mikið á Íslandi eftir 
hrun voru nefnilega í aðstöðu til að sjá fyrir vandræði á góðæris-
árunum. Þeir pössuðu sig því á að flytja mikla fjármuni úr landi. 
Fall krónunnar um tæp fimmtíu prósent, gjaldeyrishöft og auka-
afsláttur fjárfestingaleiðar Seðlabankans gerir þessum aðilum 
kleift að versla á brunaútsölu á Íslandi. 

Og það hefur verið eftir miklu að slægjast á Íslandi fyrir þessa 
aðila. Eftir hrun fór enda stór hluti þjóðhagslegra mikilvægra fyrir-
tækja til banka eða annarra kröfuhafa sem ætla sér ekki að vera 
langtímaeigendur þeirra. Þetta voru meðal annars tryggingafélög, 
fjarskiptafyrirtæki, smásölurisar, fjölmiðlar, bílaumboð og auðvit-
að fjármálafyrirtæki. Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins um málið, 
sem gefin var út í fyrra, sagði að 46 prósent þeirra 120 fyrirtækja 
sem flokkast stór á Íslandi hefðu verið í ráðandi eign fjármálafyrir-
tækja í byrjun árs 2011. Á því ári voru tuttugu slík seld og enn fleiri 
í fyrra. Öll eiga þau það sameiginlegt að hafa verið seld í íslenskum 
krónum með þeim margfalda afslætti sem felst í því að gera við-
skipti í þeirri mynt.  

En trompin í spilastokki endurskipulagningarinnar eru bank-
arnir. Þeir sem ráða þeim eru með örlög atvinnulífsins í höndum sér. 
Sérstaklega á meðan höftin eru í gildi. Það er hagur þeirra sem vilja 
eignast þá að tala niður krónuna og festa höftin í sessi. Þá fá þeir 
enga alþjóðlega samkeppni um þau fyrirtæki sem þeir vilja eignast. 
Þá sitja þeir einir að kökunni og geta dundað sér við að prútta við 
bakarann áður en þeir éta hana.  

Það er vert að hafa þetta í huga þegar stjórnmálamenn, sjálf-
skipaðir sérfræðingar eða stórir leikendur úr viðskiptalífinu tala 
upp krónuna eða niður raunhæfa möguleika um upptöku annarra 
gjaldmiðla. Það stendur yfir barátta um valdataumana á Íslandi. Að 
henni koma margir og úr öllum áttum. Og sem stendur er krónan 
að tryggja að margir þeirra sem áttu eignir fyrir hrun eignist þær 
aftur.

Barátta er um að eignast Ísland með afslætti:

Vopnið krónan

Þórður Snær
Júlíusson

thordur@frettabladid.is
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Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Eins og stundum áður fékk ég 
sömu bókina tvisvar í jólagjöf. 
Nú var það fallega myndskreytt 
myndasaga upp úr Biblíusög-
um eftir Hugleik Dagsson. Ég 
hef almennt litla þörf fyrir að 
lesa bækur tvisvar, hvað þá að 
eiga þær tvisvar, svo ljóst var að 
öðru eintakinu þurfti að skila. 
Strax á aðfangadagskvöldi þurfti 
ég  þannig í reynd að velja milli 
tveggja inneignarnóta, einnar 
úr Hagkaupum og annarrar úr 
Eymundsson.

Nú þurfti að hugsa: Bókin hafði 
kostað minna í Hagkaupum. Ég 
gat því fengið meiri pening fyrir 
að skila eintakinu sem keypt var í 
Eymundsson. Aftur móti var fjöl-
breyttara vöruúrval í Hag kaupum, 
en reyndar ekki þegar kom að 
bókum. Og kannski langaði mig 
mest í aðra bók hvort sem er?

Ég skilaði bókinni í bókabúðina. 
Veit reyndar ekki hvar nótan er 
niðurkomin. Hún hlýtur að  finnast.

Bland.is hagfræði
Krónan hefur stundum verið 
kölluð nöfnum á borð við „Mata-
dor-peningar“ af andstæðingum 
hennar (ég er þar meðtalinn). 
Það er auðvitað ekki fullkomlega 
sanngjarn samanburður. Krónan 
er mun nær því að vera einhvers 
konar „inneignarnóta innanlands“. 
Fyrir inneignarnótu í Hagkaupum 
er hægt að kaupa leikföng, föt og 
mat. Það sama gildir um íslensku 

krónuna. En hvorki inneignar-
nótan né íslenska krónan eru 
alvörugjaldmiðlar sem nýtast til 
fulls í viðskiptum manna á milli.

Inneignarnótan í Hagkaupum er 
gagnslítil utan Hagkaupa, íslenska 
krónan, utan Íslands.

Fimm þúsund króna gjafabréf 
í Kringlunni er minna virði en 
fimm þúsund króna seðill. Hve 
mikið minna? Markaðurinn getur 
svarað þessari spurningu. Sögur 
fóru af því fyrir nokkrum árum 
að gjafabréf í Bónus sem mæðra-
styrksnefnd úthlutaði seldust á um 
það bil hálfvirði. Sumir hneyksl-
uðust á þessu og vildu fleiri og 
flóknari reglur til að hindra þetta. 
Menn vildu sem sagt setja höft á 
gjafir. Það er rugl. Menn tapa ekki 
réttinum til að ráðstafa gjöfum 
þótt þeir séu tímabundið fátækir.

Með því að skoða bland.is má sjá 
að það er alvanalegt að gjafabréf 
gangi kaupum og sölum:

„Inneignarnóta í Cintanami á 
35.000: verð 25.000.
10 þús. kr. inneign í Kiss í 
Kringlunni til sölu á 7 þús.
Gjafabréf hjá Icelandair 75.000 
kr. til sölu á 65.000 kr.“

Og þetta er bara það verð sem 
seljendur vilja fá. Endanlega sölu-
verðið er væntanlega lægra.

Glötuð tækifæri kosta
Þessi þáttur gjaldeyrishaftanna 
fer ekki nógu hátt. Það er ljóst 
að peningar lækka í verði þegar 
tækifærum til að eyða þeim er 
fækkað. Króna bundin við Ísland 
er minna virði en króna sem nota 
má alls staðar. Kannski langar 
mig í íbúð á Spáni eftir þrjátíu ár. 
Á ég að veðja á sparnað og fjár-
festingar í krónum og treysta á 
að hún verði skiptanleg þegar ég 

verð sextugur? Það væri, í sögu-
legu samhengi, mjög vont veðmál.

Krónan hefur verið í höftum 
meira og minna frá því hún varð 
til með örfárra ára undantekn-
ingu. Ýmsar hugmyndir hafa 
verið settar fram um hvernig 
lappa megi upp á hana en flestar 
þeirra eiga við þann vanda að etja 
að stjórnvöld munu auðveldlega 
geta bakkað út úr þeim þegar eitt-
hvað bjátar á. Og eitthvað mun 
bjáta á. Upptaka annars gjald-
miðils, hvort sem er í gegnum 
ESB eða eftir öðrum leiðum, 
 virðist varanlegri lausn.

Ég neita því ekki að mér finnst 
frelsi til að geta stundað viðskipti 
og keypt sér hluti í útlöndum eiga 
að vera ansi hátt á forgangslist-
anum.

Mér finnst ekki að það eigi bara 
að vera eitthvað sem við „fáum 
að gera“ þegar „réttar að stæður 
skapast“. Og ef það er ekki tíma-
bært að ræða það nú hvernig 
við ætlum að tryggja það frelsi 
til langframa, hvenær þá? Eftir 
fjögur ár? Eftir átta ár? Þegar 
efnahagslífið réttir (tímabundið) 
úr kútnum? Kannski vilja margir 
stjórnmálamenn beinlínis hafa 
höft. Höftin færa þeim, jú, völd. 
Þeir sem nú segja að við „ sitjum 
uppi með krónuna hvort sem 
okkur líkar það betur eða verr“ 
eiga kannski bara við að það sé 
ástand sem þeim sjálfum líkar 
betur. En ekki verr.

Inneignarnóta innanlands
 Krónan er mun nær 
því að vera einhvers 

konar „inneignarnóta innan-
lands“. 

Vasklegt þingmanns-
efni, Teitur Björn Einars-
son, framstyggðist þegar 
ég rakti í Fréttablaðinu 
 hvernig vítavert óraunsæi 
leiddi til alvarlegra mis-
taka Sjálfstæðisflokksins í 
utanríkismálum varðandi 
tvo stóratburði á  síðustu tíu 
árum. Hinn fyrri var marg-
boðuð brottför  hersins í 
mars 2006. Sá síðari var 
hrunið 2008. 

Teiti finnst flokkurinn hafa það 
sér til afbötunar að hafa þó unnið úr 
málunum – eftir á. Hann hafi mætt 
brottför hersins með því að setja 
upp Varnarmálastofnun – og sett 
neyðarlögin eftir hrunið. Gott og 
vel. Á sínum tíma var Björn Bjarna-
son, hugmyndafræðingur flokksins, 
á móti Varnarmála stofnun. Hann 
hafði rétt fyrir sér. Eitt af fyrstu 
verkum mínum var því að leggja 
hana niður. Öll störf hennar eru 
nú unnin af öðrum stofnunum – og 
hundruð milljóna hafa sparast. Hitt 
er hárrétt hjá Teiti, að neyðarlögin 
hafa reynst helsta haldreipi Íslend-
inga í eftirleik hrunsins. Nú er að 
sönnu óvíst hvort réttlæti sé yfir-
höfuð til í stjórnmálum, en sé svo, 
þá á sagan eftir að endurmeta bæði 
hlutverk og arfleifð tveggja stjórn-
málamanna sem verðskulda þar 
mestan heiður, Björgvins G. Sig-
urðssonar og Geirs H. Haarde. 

Það breytir þó engu um óraunsæi 
Sjálfstæðisflokksins, sem missti af 
lokum kalda stríðsins. Hann var 
algerlega óviðbúinn þegar Banda-
ríkjamenn kipptu burt hernum. Í 
stað þess að skilgreina blákalda 
hagsmuni, og semja í samræmi 
við raunverulegar öryggis þarfir 
Íslendinga varðandi siglingar, 
leit og björgun, norðurslóðir, nýja 
háska gagnvart borgaralegu sam-

félagi, og auðlindanýtingu 
undir hafsbotni, snerist 
slagurinn um að ríghalda í 
fjórar orrustuþotur. Lang-
lægsta punktinum var svo 
náð þegar forysta  flokksins 
bauð stuðning Íslands við 
árásina á Írak til að skapa 
sér stöðu í samningunum. 
Sá díll var skandall. Sama 
óraunsæi birtist þegar 
Seðlabankinn undir for-
ystu Sjálfstæðismanna 

daufheyrðist fram eftir ári 2008 
við viðvörunum margra seðla-
banka um að leita til AGS. Höfuðið 
var svo bitið af skömminni þegar 
Seðlabankinn hafði Ísland að ginn-
ingarfífli með órum um stórlán frá 
stórveldi sem sagan kennir ekki að 
sé þekkt að ókeypis örlæti í garð 
smáþjóða. Jafnvel rétt eftir hrun, 
meðan Íslandi blæddi, stritaðist 
Seðlabankinn gegn aðstoð AGS í 
heilan mánuð.  

Þessum dæmum ætti  Teitur 
og landsfundur Sjálfstæðis-
flokksins að velta fyrir sér. Meðan 
 flokkurinn sigldi kreddulaust 
eftir áttavita blákaldra hags-
muna Íslands tók hann sporið með 
Gylfa Þ. Gíslasyni inn í EFTA og 
þorði með jafnaðarmönnum í EES. 
Önfirska þingmannsefnið segir að 
Sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir 
alþjóðlegt samstarf og viðskipta-
frelsi. En leiðin þangað liggur ekki 
í að leyfa lokuðum, inn múruðum 
valdaklíkum, sem hvergi eru 
 kosnar á pall, að læsa Ísland inni 
í gjaldeyrishöftum. Þeim á ekki að 
leyfast að loka á þann möguleika að 
blákalt hagsmunamat geti leitt til 
þess að Ísland telji sér betur borgið 
með evruna –en án hennar. 

Það væri andstætt hagsmunum 
Íslands, og þar með Sjálfstæðis-
flokksins.

Mistök Sjálfstæðisfl okks
UTANRÍKISMÁL

Össur 
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra

EcoFuel-tæknin nýtir bensín og metangas og sparar þannig allt að 46% af eldsneytis-
kostnaði. Metanbílar eru umhverfisvænir og bera því engin aðflutningsgjöld. Þeir sem 
kaupa verksmiðjuframleiddan Volkswagen Passat metanbíl í febrúar fá frítt metangas 
í eitt ár*. Að auki fá eigendur Passat EcoFuel frítt í stæði í Reykjavík ásamt því að njóta 
hagstæðari kjara á lánum hjá fjármögnunarfyrirtækjum. 

Passat Variant kostar aðeins frá

4.690.000 kr.
Passat Variant EcoFuel Comfortline Plus, 150 hestafla, beinskiptur.

www.volkswagen.is

Lækkaðu eldsneytiskostnaðinn
um allt að 46%

Metan 9.843 kr.

Dísil 13.801 kr.
Bensín 18.242 kr.

**Miðast við eldsneytisverð eins og skráð er hjá Olís og Metan
31. janúar 2013.

Eldsneytiskostnaður 
Volkswagen Passat
á hverja 1.000 km**

*Samkvæmt upplýsingum frá Umferðarstofu var meðalakstur fólksbíla 
12.255 km árið 2011. Miðað við 6,6 m3 meðaleyðslu Passat EcoFuel er árlegur 
eldsneytiskostnaður því 120.000 kr. miðað við verð á metani 31. janúar 2013.

Tilboð í febrúar.
Frítt metan í eitt ár!
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

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

Leikritið heitir einfaldlega Sigvaldi 
Kaldalóns og það fjallar um ár Sigvalda 
í Ísafjarðardjúpi,“ útskýrir Elfar Logi. 
„Eftir að hann útskrifaðist sem læknir 
var hans fyrsta embætti að leysa af á 
Hólmavík, en svo var honum boðið að 
taka við Nauteyrarhéraði og þangað fór 
hann og ílentist í ellefu ár.“

Samdi hann mikið af tónlist á þeim 
árum? „Já. Í bók Gunnars M. Magnús, 
sem heitir einfaldlega Bókin um Sig-
valda Kaldalóns, kemur hann aftur 
og aftur að því hvað Djúpið hafi haft 
 inspírerandi áhrif á Sigvalda, bæði 
 fólkið og náttúran. Þar uppgötvaði hann 
lífið og var í gífurlegu stuði. Á þessum 
ellefu árum samdi hann að minnsta 
kosti hundrað lög sem landsmenn kunna 
enn þann dag í dag mörg hver. Ég ætla 
nú ekkert að telja þau öll upp en get 
nefnt til dæmis Þú eina hjartans yndið 
mitt sem hann tileinkaði konu sinni.“

Þú einskorðar verkið við þann tíma 
sem hann var fyrir vestan? „Já, en leik-
ritið gerist samt í Solleröd í Danmörku 
þar sem Sigvaldi var á heilsuhæli til 
að ná sér af slæmum berklum. Rammi 
verksins er sá að hann býður einni 
starfsstúlkunni þar með sér í hugar-
ferð vestur.“

Þú samdir verkið, leikur Sigvalda 
og syngur lögin hans í sýningunni, eða 
hvað? „Nei, ég syng nú ekki. Það ræð 
ég ekki við. En mér til halds 
og trausts er ég með mikla 
listakonu sem heitir Dagný 
Arnalds og hún er bæði leik-
kona og hljóðfæraleikari í 
sýningunni auk þess sem 
hún syngur nokkur laganna. 
Ég ræð bara við að syngja 
Megas.“

Frumsýning er í kvöld 
í Hömrum á Ísafirði og 
önnur sýning þar á sunnu-
dag, hvert verður svo 
framhaldið? „Þegar maður 
startar nýju ævintýri vill 
maður aðeins leyfa því að 
gerast og svo tekur maður 
dansinn. Það er þó þegar 
ákveðið að bæta við sýn-
ingu í Hömrum sunnu-

daginn 3. mars vegna 
 mikillar ásóknar í miða. 
Svo veit ég ekkert hvað 
gerist. Það er mikið verið 
að spyrja um páskana 

þannig að ég reikna með að ég laumi 
inn nokkrum sýningum þá svo fólk geti 
hvílt sig á rokkinu smá stund, kíkt í 
leikhús og kynnst Sigvalda.“  
  fridrikab@frettabladid.is   

Samdi hundrað lög á 
ellefu árum í Djúpinu
Kómedíuleikhúsið á Ísafi rði frumsýnir í kvöld leikritið Sigvalda Kaldalóns eft ir Elfar Loga 
Hannesson, sem jafnframt leikur titilpersónuna. Verkið fj allar um þau ár sem hið ástsæla 
tónskáld starfaði sem héraðslæknir í Nauteyrarhéraði í Ísafj arðardjúpi.

SIGVALDI KALDALÓNS  Elfar Logi leikur tónskáldið ástsæla í eigin verki sem 
einfaldlega ber nafn þess.

Faðir minn, tengdafaðir, afi og fósturfaðir,

JÓN DANÍELSSON
fyrrverandi skipstjóri,

Dunhaga 15, Reykjavík,

varð bráðkvaddur þann 19. febrúar sl. Útför hans fer fram frá 
Neskirkju fimmtudaginn 28. febrúar kl. 15.00.

 
Örn D. Jónsson   Laufey Guðjónsdóttir
Steinunn Arnardóttir  Leópold Kristjánsson
Ágústa Arnardóttir   Einar Þorsteinn Arnarson
Pétur Emilsson   Sigrún Edda Sigurðardóttir  

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

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

www.kvedja.is

sttattVV

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

EGILL GUÐLAUGSSON 
múrari, 

áður til heimilis að Berjarima 9,

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 9. janúar. 
Útförin hefur ferið fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Sérstakar þakkir færum við Manfred 
Lemke presti, Ólafi H. Samúelssyni lækni og öðru starfsfólki á 
Hjúkrunarheimilinu Eir 3. hæð norður fyrir góða umönnun og 
hlýju í garð okkar allra.

 
Kristín Stefánsdóttir
Kolbrún Jósepsdóttir
Stefán Egilsson   Bryndís Eggertsdóttir
Kristín Ellý Egilsdóttir  Grétar Baldursson
Hrafnhildur Egilsdóttir  Halldór Bergdal Baldursson
Elísabet Egilsdóttir   Kristján V. Halldórsson
Guðmunda Egilsdóttir  Stefán Gísli Stefánsson
Egill Egilsson   Lára Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, afi og langafi,

BJARNI HELGASON 
frá Vestmannaeyjum,

Þangbakka 8, Reykjavík,

lést 10. febrúar á Hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

 
Þökkum auðsýnda samúð,
Helga Sigurðardóttir
Jóhann Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra

AUÐUR BIRNA HAUKSDÓTTIR
Austurgerði 1, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
mánudaginn 11. febrúar. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Starfsfólk Heimahlynningar og 
krabbameinslækningadeildar 11E, 
Landspítala við Hringbraut fær sérstakar þakkir  
fyrir einstaka umönnun og hlýju.

 
Guð blessi ykkur.
Aðstandendur.

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

ÞÓRDÍS MARTEINSDÓTTIR
Suðurgötu 17, Sandgerði,

lést laugardaginn 16. febrúar á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja. Útför hennar fer fram 
þriðjudaginn 26. febrúar kl. 13.00  
frá Safnaðarheimilinu í Sandgerði.
 
Ólafur Davíðsson
Sævar Ólafsson   Friðbjörg Ósk Arnbergsdóttir
Signý Ólafsdóttir   Helgi Sævar Sigurðsson
Elín Ólafsdóttir   Guðjón Bragason
Guðrún Ólafsdóttir   Guðmundur Þórðarson
Sigurlína Ólafsdóttir
Marteinn Ólafsson
Ingibjörg Þ. Ólafsdóttir
Davíð Þór Ólafsson   Stefanía Helga Ingibjargardóttir
Ólafur Þór Ólafsson   Katrín Júlía Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

SIGRÍÐUR VILHJÁLMSDÓTTIR
Hjúkrunarheimilinu Eir,

andaðist miðvikudaginn 20. febrúar. Útför 
hennar fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík, 
fimmtudaginn 28. febrúar kl. 13.00.

 
Kristín María Kjartansdóttir      Ingólfur Hauksson
Hannes Jóhannsson                   Beth Moore 
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð og 
vinarhug við andlát og útför ástkærs 

eiginmanns míns, föður okkar,  
tengdaföður og afa,

PAULS SVEINBJÖRNS JOHNSON.

Sérstakar þakkir til starfsfólksins á 
Minnismóttökunni, Þorraseli og á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Grund fyrir góða umönnun og hlýhug í hans garð.

 
                  Áslaug Ragnhildur Holm Johnson
Sonja Ragnhildur Johnson  Marc C. Johnson
Pétur Snæbjörn Johnson
Birgir Þór Johnson   Santok Johnson
Kathleen Johnson Menlove  Lynn Menlove
Knut Sveinbjörn Johnson
og barnabörn.

TÓNSKÁLDIÐ  Sigvaldi 
Kaldalóns var héraðslæknir í 
Nauteyrarhreppi í ellefu ár.
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Þennan dag árið 1997 létu vísindamenn í 
Skotlandi fréttast um tilvist fyrstu skepn-
unnar sem tekist hafði að klóna svo vel 
færi. Þetta var ærin Dolly sem búin var til 
í Roslin-stofnuninni í Edinborg, en Dolly 
kom í heiminn 5. júlí árið 1996. Dolly var 
fyrsta spendýrið sem klónað var úr frumu 
fullorðinnar skepnu. Fyrri tilraunir til 
klónunar höfðu verið úr fósturfrumum.
Klónun Dollyar varð mjög umtöluð, enda 
fylgdu klónunargetunni siðferðileg álita-
mál og ótti meðal margra um að tæknina 

mætti nota til að klóna fólk. Dr. Ian Wilmut, 
sem fór fyrir hópi vísindamannanna 
skosku sem stóðu að tilurð Dollyar, sagði 
hins vegar að klónun manneskja væri 
bæði ógeðfelld og ólögleg. Skoska kirkjan 
lýsti því yfir að þótt rannsóknirnar væru 
„heillandi“ þá hefði hún sínar efasemdir. 
Þá upplýsti Dr. Wilmut líka um hvernig 
komið hafði til að kindin var nefnd Dolly. 
„Dolly er búin til úr frumu mjólkurkirtils 
og okkur komu ekki í hug nokkrir mjólkur-
kirtlar mikilfenglegri en á Dolly Parton.“

ÞETTA GERÐIST 22. FEBRÚAR 1997

Heimurinn fréttir af tilvist Dollyar



ÁSGEIR TRAUSTI Á SKAGANUM
Tónlistarsnillingurinn nýverðlaunaði, Ásgeir 
Trausti, verður með tónleika í Bíóhöllinni á Akra-
nesi annað kvöld kl. 21.00. Sérstakur gestur verður 
Pétur Ben sem spilar nokkur af sínum bestu lögum 
áður en Ásgeir og hljómsveit stíga á svið.

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 uppskrift fyrir 
fjóra að einstaklega girnilegum kjúklingi 
í sesamsósu með kjúklingabaunum, 
sveppum, kúrbíti og spínati. Rétturinn 

er borinn fram með brauði. Tilvalinn 
réttur til að koma konunni á óvart á 
konudaginn. 

Hægt er að fylgjast með Úlfari elda 
þennan ljúffenga rétt í kvöld klukkan 
21.30 á sjónvarps stöðinni 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. 

SESAMSÓSA
1 dl þurrristuð sesamfræ
1,5 msk. hunang
1 msk. dijonsinnep
1 msk. sítrónusafi
1 msk. ljóst edik
Salt og nýmalaður pipar
1,5 dl olía
Setjið allt nema olíuna í mat-
vinnsluvél og grófmaukið. Hellið 
þá olíunni í mjórri bunu í skálina 
og látið vélina ganga á meðan.

KJÚKLINGUR
3 msk. olía
6-800 g kjúklingabringur, skorn-
ar í teninga
10 sitakesveppir eða venjulegir 
í bátum
1/3 kúrbítur í bitum
10 stk. dvergmaís í bitum
3 dl soðnar kjúklingabaunir
1/2 poki spínat
Salt og nýmalaður pipar

AÐFERÐ
Hitið olíu í wokpönnu eða stórri 
pönnu og steikið kjúklinginn 
í 3 mínútur eða þar til hann 
er fallega brúnaður. Bætið þá 
sveppum, kúrbít og dvergmaís á 
pönnuna og steikið í 3-4 mínútur 
til viðbótar. Kryddið með salti og 
pipar. Næst er kjúklingabaunum 
bætt á pönnuna og látið krauma í 
eina mínútu. Að lokum er spínati 
og sesamsósu bætt við og öllu 
blandað vel saman. Borið fram 
með góðu brauði. 

KJÚKLINGUR Í SESAMSÓSU MEÐ KJÚKLINGABAUNUM, SVEPPUM, KÚRBÍT OG SPÍNATI

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

Konudagur er á sunnudaginn 
svo það er best fyrir herrana að 
setja á sig svuntu og skella í eina 
jarðarberjaböku og koma frúnni 
á óvart. Í þessari einföldu upp-
skrift eru bæði notuð jarðarber 
og hindber.

KÖKUBOTN
150 g smjör
75 g sykur
225 g hveiti

FYLLING
2 dl sýrður rjómi (36%)
2 tsk. vanillusykur
250 g jarðarber
250 g hindber
Hitið ofninn í 160°C og smyrjið 
bökuform vel að innan. Gott er 

að nota lausbotna form. Setjið 
smjörið í þykkbotna pott og 
bræðið það. Þá er sykurinn 
settur út í og potturinn tekinn af 
hitanum. Látið sykurinn bráðna 
í smjörinu. Þá er hveitinu hrært 
varlega saman við þangað til 
deigið verður jafnt og fínt. 
Látið deigið hvíla í 2-3 mínútur 
eða þar til það hefur kólnað 
aðeins. Setjið síðan í bökuformið 
og leggið það vel upp við barm-
ana með fingrunum. Látið hvíla 
í forminu í 15-20 mínútur áður 
en það er sett í ofninn. Síðan 
bakað í 20 mínútur. Hafið formið 
í miðjum ofni. Kælið deigið áður 
en fyllingin er sett í. 
Þeytið sýrðan rjóma og vanillu-
sykur þar til blandan stífnar að-

eins. Setjið kremið ofan á bökuna 
og skreytið með berjunum. 

JARÐARBERJABAKA FYRIR FRÚNA

SNERTIÐ OG PRÓFIÐ
„Þetta verður ekki sýning 
þar sem gestum verður 
bannað að snerta heldur 
verða þeir þvert á móti 
hvattir til að snerta,“ 
segir Sandra Arnardóttir, 
verkefnastjóri í markaðs-
deild Smáralindar.
MYND/GVA

VÍSINDASTÖÐVAR
Rúmlega 20 stöðvar 
verða settar upp í 
Smáralind í tengslum 
við sýninguna Undur 
vísindanna.

Í gær hófst sýningin Undur vísind-
anna á göngum verslunarmiðstöðv-
arinnar Smáralindar í Kópavogi. 

Um er að ræða gagnvirka sýningu þar 
sem gestir fá að uppgötva og prófa sig 
áfram með ýmis undur tækninnar og 
vísindanna en rúmlega tuttugu stöðvar 
verða settar upp víðs vegar á báðum 
hæðum Smáralindar.
Sandra Arnardóttir, verkefnastjóri í 
markaðsdeild Smáralindar, segir tilgang 
sýningarinnar vera þann að fræða al-
menning og gefa honum um leið kost á 
að leysa einfaldar þrautir sem útskýra 
á skemmtilegan hátt hvernig ýmis eðlis-
fræðileg lögmál virka. „Sýningin tengist 
raunvísindum en er sett upp á mjög 
skemmtilegan hátt þannig að gestum 
finnist hún samtímis skemmtun og vett-
vangur uppgötvana. Þessi sýning er 
ætluð fólki á öllum aldri, börnum og 
fullorðnum.“

Þetta er í fyrsta skiptið sem sýning af 
þessu tagi er sett upp í verslunarmið-
stöð hérlendis, að sögn Söndru, og eru 
aðstandendur verslunarmiðstöðvarinn-
ar spenntir yfir að sjá útkomuna. „Sýn-

ingin miðar að því að fólk geti snert og 
upplifað sjálft hvernig hlutirnir virka. 
Einnig gefst kostur á að prófa ýmsar 
þrautir. Þetta verður ekki sýning þar 
sem gestum verður bannað að snerta 
heldur verða þeir þvert á móti hvattir 
til að snerta.“

Meðal þrauta sem gestir fá að 
spreyta sig á er að prófa að framleiða 
rafmagn til að kveikja á sjónvarpstæki 
og upplifa þyngdarblekkingu þar sem 
ólíkir hlutir eru þyngri eða léttari en 
þeir sýnast í raun vera. Einnig fá þeir að 
spreyta sig á því að búa til hvirfilvind.

Að sögn Söndru er sýningin flutt inn 
frá Þýskalandi og er hún sérstaklega 
hönnuð með verslunarmiðstöðvar í 
huga. „Þýska fyrirtækið hefur ferðast 
milli landa með sýninguna sem alls 
staðar hefur vakið eftirtekt. Hún er 
alltaf sett upp á fjölförnum stöðum 
þannig að sem flestir fái notið þessara 
heillandi fyrirbæra úr heimi vísindanna. 
Gestir Smáralindar eiga vafalaust líka 
eftir að skemmta sér næstu tvær vik-
urnar enda aðalatriðið að þeir fái að 
prófa sem flest.“  ■ starri@365.is

GJÖRIÐ SVO VEL 
AÐ SNERTA
VÍSINDI  Gestir Smáralindar fá að snerta og prófa sig áfram á sýningunni Und-
ur vísindanna sem haldin er á göngum verslunarmiðstöðvarinnar.

Full búð af nýjum vörum

1.000 • 2.000 • 3.000

AÐEINS 
3 VERÐ 

Á ÚTSÖLUVÖRUM

Erum við hliðina á Heerrrrrara  
Hafnarfirði á 2. hææðððð.ð.ð
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Lagerhreinsun 
Allt að 

70 % 
afsláttur

Síðir kjólar 
áður 34.990 
nú 9.990

á árshátíðarkjólum

Stuttir kjólar 
áður 24.990 

nú frá 5.000

t að

áttur

kjólar 
4.9904 990
990

tir kjólar 
ur 24.99024 990
rá 5.000

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
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Kynningarblað
Greiðsluerfiðleikar, gjalddagi, eindagi, sektir og góð ráð.

Mikil viðhorfsbreyting hefur orðið í 
þjóðfélaginu síðustu ár með útvist-
un innheimtu enda felst mikið hag-

ræði í því að geta útvistað slíkri starfsemi til 
sérfræðinga og einbeitt sér að kjarnastarf-
semi. Þó er ekki sama hvernig er að verki 
staðið við þá þjónustu, enda er eðlilegt að 
litið sé á innheimtuaðilann sem framleng-
ingu af kröfuhafanum og mikilvægt að inn-
heimtan sem slík raski ekki viðskiptasam-
bandi kröfuhafa og viðskiptavina þeirra sem 
eiga tímabundið í erfiðleikum með að standa 
í skilum,“ segir framkvæmdastjórinn Davíð 
B. Gíslason.

Sveigjanleiki í fyrirrúmi
Innheimtuferli Momentum er mjög sveigj-
anlegt. Kröfuhafi getur ráðið sínum ferlum 
sjálfur og byggt þá á sinni reynslu á sínum 
viðskiptavinum og vilja sem og ráðlegging-
um starfsfólks Momentum. Þetta á til dæmis 
við um fjölda bréfa, símhringinga og tíma-
lengd milli aðgerða.

Enginn kostnaður kröfuhafa
„Almenn stefna Momentum er sú að kostnað-
ur af innheimtunni lendir á þeim sem stofnar 
til kröfunnar með því að greiða hana ekki á 
umsömdum tíma, en dreifist ekki almennt á 
alla viðskiptavini kröfuhafa. Þannig er tryggt 
að þeir sem standa skil á greiðslum á tilsett-
um tíma geti notið bestu kjara í viðskiptum 
sínum við kröfuhafa. Í samræmi við þetta 
greiðir kröfuhafi engin skráningargjöld, ár-
gjöld eða annan slíkan kostnað hjá Moment-
um,“ segir Davíð.

„Útrás“ utan höfuðborgarsvæðisins
Mikil aukning hefur verið á verkefnum 
Momentum og Gjaldheimtunnar enda hefur 
nálgun fyrirtækjanna að innheimtustarfsemi 
fallið vel í kramið hjá viðskiptavinunum.

„Momentum og Gjaldheimtan hafa um 
árabil haft hluta af starfsemi sinni á Siglu-
firði og er það dæmi um að fyrirtækin vilja 
stuðla að meiri nánd við þá aðila sem verið 
er að þjónusta á landsbyggðinni. „Þróunin 

á innheimtumarkaðinum hefur verið mjög 
hröð síðustu ár og hafa kröfur um rafrænar 
vinnslur og tengingar alltaf verið að aukast. 
Momentum og Gjaldheimtan hafa alla tíð 
leitast eftir því að bjóða upp á hagkvæm-
ar lausnir sem auðvelda einstaklingum og 
fyrir tækjum störf og bjóða upp á sveigjan-
legar leiðir eftir kröfum hvers og eins kröfu-
hafa. „Þessi þróun hefur valdið því að mun 
auðveldara er fyrir fyrirtæki eins og Moment-
um og Gjaldheimtuna að nýta sér starfskrafta 
á landsbyggðinni.“

En af hverju Siglufjörður?
„Við höfum verið mjög ánægð með það fólk 
sem við höfum fengið til starfa á Siglufirði 
sem kemur ekki á óvart af fyrri kynnum 
okkar af Siglfirðingum. Nú eru fimm starfs-
menn að vinna fyrir okkur þar og ljóst er að 
við höfum hugsað til þess að auka frekar við 

á þeim vettvangi, enda eru verkefnin alltaf 
að aukast, bæði almennt og einnig að fjölga 
þeim verkefnum sem auðvelt er að vinna frá 
útibúum líkt og á Siglufirði,“ upplýsir Davíð.

Verður framhald á þessari 
útvíkkun á landsbyggðinni?
„Við erum alltaf að skoða það að opna starfs-

stöðvar og bakvinnslur á fleiri stöðum á 
landinu og horfum auðvitað til þeirra svæða 
þar sem þjónusta okkar er nýtt. Möguleik-
arnir eru endalausir í því sambandi og 
höfum við verið ánægð með þær viðtökur 
sem við höfum fengið víða um land. Fram-
tíðin er því björt hjá okkur í þessu sem og 
öðru.“

Nokkrar staðreyndir
Innheimtuferli Momentum er mjög sveigjanlegt og getur kröfuhafi ráðið sínum ferlum sjálfur. 
Þetta á til dæmis við um fjölda bréfa, símhringinga og tímalengd milli aðgerða.
Mikil aukning hefur verið á verkefnum Momentum og Gjaldheimtunnar enda hefur nálgun fyrir-
tækjanna að innhemtustarfsemi fallið vel í kramið hjá viðskiptavinum.
Momentum og Gjaldheimtan hafa um árabil haft hluta af starfseminni á Siglufirði og er það 
dæmi um að fyrirtækin vilja stuðla að meiri nánd við þá aðila sem verið er að þjónusta á lands-
byggðinni.

& RÁÐGJÖF
Momentum á Siglufirði
Momentum og Gjaldheimtan eru fyrirtæki sem reka innheimtuþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög, lífeyrissjóði og 
fleiri. Yfir þrjátíu starfsmenn starfa hjá fyrirtækjunum. Höfuðstöðvarnar eru í Reykjavík en auk þess er starfsstöð á Siglufirði. Vel 
kemur til greina að opna starfsstöðvar og bakvinnslur á fleiri stöðum á landinu. 

Fimm starfsmenn vinna fyrir Momentum á Siglufirði og er búist við að þeim muni fjölga. Þá er verið að skoða að opna starfsstöðvar á fleiri stöðum á landinu.  MYND/VILHELM
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Ekki lenda í skuldafeni
Til að komast hjá skuldasöfnun þarf að eyða minna. Þetta reyn-
ist hins vegar fæstum eins auðvelt og það hljómar. Sumum tekst 
þó að sleppa undan því að safna skuldum með því að fara eftir 
nokkrum einföldum reglum.
1. Eyddu minna. Tilboðin freista margra og fá þá til að kaupa 
hluti sem þeir hafa ekki efni á. Gullna reglan er að kaupa aldrei 
neitt nema vera viss um að maður hafi efni á því. Gerðu fjárhags-
áætlun svo þú vitir hve miklu þú mátt eyða og í hvað.
2. Staðgreiddu með peningum. Debetkortin eru handhæg en gera 
það að verkum að fólk eyðir meira en það myndi gera ef það er 
með seðlana í höndunum. 
3. Ekki láta glepjast af kreditkortum. Notaðu kreditkortin aðeins 
í neyðartilfellum. Háir vextir á afborgunum gera lítið til að bæta 
skuldastöðuna.
4. Borgaðu kreditkortaskuldir sem fyrst. Háir reikningar í bland 
við háa vexti eru slæm blanda.
5. Farðu á útsölur. Ekki borga fullt verð fyrir hlutina heldur 
kauptu nauðsynjar þegar þær bjóðast á tilboði. 
6. Vertu raunsæ/r. Við lifum í neysluþjóðfélagi. Ekki láta glepjast. 
Ef þú þarft ekki á hlutnum að halda, ekki kaupa hann.

Sjálfsagt þykir fáum skemmtilegt að 
eyða löngum tíma í skipulag á fjár-
málum heimilisins. Margir Íslending-

ar hafa lent í greiðsluerfiðleikum undanfar-
in ár í kjölfar bankahrunsins og afleiðinga 
þess. Skipulag á fjármálum heimilisins er 
engu að síður afar nauðsynlegt en að mati 
Svanborgar Sigmarsdóttur, upplýsingafull-
trúa hjá umboðsmanni skuldara, er þó enn 
of algengt að fólk lendi í greiðsluerfiðleikum 
vegna þess að það heldur að hlutirnir redd-
ist einhvern veginn á endanum. „Við hjá um-
boðsmanni skuldara verðum sérstaklega vör 
það að margir vita ekki hvernig hægt er að 
bregðast við greiðsluvanda og hvaða úrræði 
eru í boði. Einnig er það of algengt að fólk 
sé feimið við að tala við bankann sinn og fá 
einhverja aðstoð þaðan. Greiðsluerfiðleikar 
eru því enn svolítið feimnismál og því miður 
stóla of margir á að þetta muni allt bjargast 
og gera jafnvel ekkert í sínum málum fyrr en 
það er orðið of seint.“

Huga þarf að stórum útgjaldaliðum
Greiðsluerfiðleikar eiga sér ýmsar orsakir. At-
vinnuleysi hefur þar eðlilega mikil áhrif auk 
þess sem launalækkun getur sett strik í reikn-
inginn. Langvarandi veikindi eiga einnig 
þátt í greiðsluerfiðleikum og ábyrgðarskuld-
bindingar þar sem viðkomandi hefur geng-
ist í ábyrgð fyrir skuld annars aðila. „Það eru 

einnig of algeng mistök að vita af stórum út-
gjöldum fram undan en í stað þess að leggja 
fyrir jafnt og þétt til að mæta þeim þá er reynt 
að borga allt í einu. Einnig getur verið afdrifa-
ríkt að taka dýr lán, t.d. yfirdrátt, til að brúa 
eitthvað bil þegar það getur verið margfalt 
ódýrara að leggja fyrir í skamman tíma og 
sleppa um leið dýra láninu. Svo snýst þetta 
líka oft bara um klaufaskap þegar ekki er 
borgað á réttum tíma og þá þarf auðvitað að 
greiða dráttarvexti og áfallinn kostnað.“ 

Til að forðast greiðsluerfiðleika eða byggja 
upp fjármálin eftir greiðsluerfiðleikaaðstoð er 
gott að hafa nokkur atriði í huga, segir Svan-
borg. Fyrst ber að nefna  mikilvægi þess að 
fá raunverulega yfirsýn yfir útgjöld og tekjur 
heimilisins. „Hér skiptir miklu máli að gera 
sér grein fyrir hverjar útborgaðar tekjur eru 
og þá þarf líka að taka tillit til húsaleigubóta, 
vaxtabóta og meðlagsgreiðslna. Um leið þarf 
að liggja fyrir hversu mikið er greitt af lánum, 
dagvistun barna og öðrum föstum liðum. Ef 
framfærslukostnaður liggur fyrir má byrja 
að einblína á þá útgjaldaliði sem má lækka 
og þannig setja sér framfærslumarkmið fyrir 
næstu mánuði.“

Skýr markmið og eftirfylgni þeirra
Þegar tekjur og útgjöld liggja fyrir er gott að 
fylla út fjárhagsyfirlit til að fá skýra mynd af 
stöðunni eins og hún er. „Um leið og staðan 

er skýr verður miklu auðveldara að setja sér 
skýr markmið og fylgja þeim eftir. Í því sam-
bandi er gott að greina á milli útgjalda sem 
erfitt er að lækka, eins og húsaleigu og af-
borgana húsnæðislána og útgjaldaliða sem 
hægt er að minnka, til dæmis í tengslum við 
afþreyingu og áskriftarkostnað.“ Um leið 
gefur skýrt fjárhagsyfirlit betri mynd af þeim 
lánum sem skynsamlegra er að greiða niður 
sé þess kostur. Ólík lánsform bera misháa 
vexti og í því sambandi er yfirleitt skynsam-
legast að greiða niður vanskil, yfirdrátt og 
rað- og greiðsludreifingar á greiðslukortum.

Svanborg bendir einnig á mikilvægi þess 
að semja strax við kröfuhafa. Þannig sé oft 
hægt að semja um frestun greiðslna eða skil-
málabreytingar lána. „Ef greiðsluvandinn er 
hins vegar viðvarandi er hægt að fá ráðgjöf 
hjá okkur sem getur leitt til tillagna að úr-
lausnum.“

Hvort Íslendingar séu verri en aðrir þjóðir 
þegar kemur að skipulagi fjármála heimilis-
ins segir Svanborg að erfitt sé að segja til um 
það. Rannsóknir hafi þó sýnt að Íslending-
ar hafi ekki gott fjármálalæsi og bæta megi 
verulega úr því. „Þennan þátt má bæta til 
dæmis í skólakerfinu þar sem kenna má ung-
lingum um sparnað og hvernig hægt er að 
leggja til hliðar en ekki síður að kenna þeim 
að skilja kostnaðinn við lántöku og um leið 
hvað það kostar raunverulega að taka lán.“

Greiðsluerfiðleikar eru 
enn þá svolítið feimnismál
Miklu máli skiptir að skipuleggja vel fjármál heimilisins. Margir hafa lent í greiðsluerfiðleikum undanfarin ár en til eru ýmsar leiðir 
til að fyrirbyggja slíka erfiðleika. Raunveruleg yfirsýn yfir útgjöld og tekjur skipta þar miklu máli.

„Því miður stóla of margir á að þetta muni allt 
bjargast og gera jafnvel ekkert í sínum málum fyrr en 
það er orðið of seint,“ segir Svanborg Sigmarsdóttir,“ 
upplýsingafulltrúi umboðsmanns skuldara.

MYND/STEFÁN

CODEX INNHEIMTUÞJÓNUSTA
Codex ehf. er innheimtuþjónusta á Skólavörðustíg 12 í Reykjavík. 
Codex ehf. býður upp á alhliða milliinnheimtuþjónustu. Sérstök 
áhersla er lögð á skjóta og persónulega þjónustu auk þess sem 
öguð og vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Codex ehf. 
starfar fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök auk þjónustu við 
einstaklinga. 

Skrifstofan er opin alla virka daga frá 8.00 til 16.30.

Símatími skrifstofunnar er frá 9 –12 og 13–16 alla virka daga. 

Síminn er 511 3090 og auk þess er unnt að senda fyrirspurn á 
codex@codex.is til að fá frekari upplýsingar. www.codex.is

LÖGMÁL 
Lögmál ehf. er lögfræðistofa á Skólavörðustíg 
12 í Reykjavík. Lögmál býður upp á alla almenna 
lögfræðiþjónustu. Sérstök áhersla er lögð á skjóta 
og persónulega þjónustu auk þess sem öguð og 
vönduð vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Lögmál 
starfar fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök auk 
þjónustu við einstaklinga. 

Skrifstofan er opin alla virka daga frá 9.00 til 16.30. 
Síminn er 511-2000.

Símatími skrifstofunnar er frá 9 til 12 og 13 til 16 alla 
virka daga. www.logmal.is
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HVERJIR
HVAR?

M
ig langaði að starfa 
innan tískugeir-
ans eftir útskrift 
en hafði ekki áhuga 
á því að byrja á 

að þjóna fólki innan hans til að 
koma mér að eins og tíðkast oft. 
Ég vildi heldur skapa mín eigin 
tækifæri,“ segir Soffía Theó-
dóra Tryggvadóttir, ritstjóri vef-
tímaritsins Nordic Style Magaz-
ine sem kom út í annað sinn í vik-
unni. 

Soffía er nýútskrifuð úr tísku- 
og markaðsstjórnun frá Fashion 
Institute of Technology í New 
York en heillaðist af fjölmiðlum 
er hún stofnaði tímarit viðskipta-
fræðinema við Háskóla Íslands 
fyrir nokkrum árum. „Ég er ekki 
endilega heilluð af blaðamennsku 
heldur meira af vinnunni sem 
liggur að baki þessu ferli að 
koma saman tímariti. Ég byrjaði 
á þessu verkefni ásamt sænskri 
skólasystur minni en við höfð-
um fundið fyrir því að það vant-
aði einhvern miðil sem einblíndi 
á hönnun og tísku frá Norður-
löndunum hér í Bandaríkjun-
um,“ segir Soffía og bætir við að 
um þessar mundir þyki allt sem 
kemur frá Norðurlöndunum mjög 
vinsælt vestanhafs. 

„Það er mikil gróska í hönn-
un, listum og menningu á Norð-
urlöndunum sem mér finnst vert 
að vekja athygli á og við sáum 
ákveðið sóknarfæri í að einbeita 
okkur að þeim markaði. Það vant-
aði kynningu fyrir þessa færu 
hönnuði og merki og við höfum 
fengið að heyra að þeir séu mjög 
ánægðir með framtakið. Tísku og 

hönnun fylgist ég mikið með og 
hef mjög gaman af.“

Soffía var búsett í New York en 
ætlar að dvelja hér á landi fram 
á vor til að koma blaðinu í al-
mennilegan farveg. Hún vinnur 
með fólki með fjölbreyttan bak-
grunn sem er víða að af Norður-
löndunum en um þrjátíu manns 
komu að síðasta tölublaði. „Blað-

ið er enn þá í mótun og við fögn-
um öllum tillögum sem okkur 
berast. Ég hvet líka fólk eindreg-
ið til að hafa samband ef það vill 
leggja blaðinu lið,“ segir Soffía 
en einnig er verið að glæða vef-
síðu blaðsins lífi og hægt að 
fylgjast með á slóðinni Nordic-
stylemag.com. 
 alfrun@frettabladid.is

VEFTÍMARIT  NORÐURLÖND-
IN ERU MJÖG VINSÆL NÚNA

Soffía Theódóra Tryggvadóttir stofnaði veftímaritið Nordic Style Magazine er hún var í 
námi í tísku- og markaðsstjórnun í New York. Blaðið hefur fengið mjög góðar viðtökur en 

það leggur áherslu á listir, menningu, hönnun og tísku frá Norðurlöndunum. 

Soffía Theódóra Tryggvadóttir stofnaði blaðið Nordic Style Magazine í lok síðasta 
árs en það hefur fengið góðar viðtökur lesenda.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

09.00  Fór með dóttur mína í 
leikskólann. Hún ákvað að vera 
Brave-stelpan í tilefni dagsins.

09.30  Morgunmatur með bestu 
Kristínu Ástu á Laundromat café, 
eins og venjulega.

11.00  Búðin opnuð.

15.00  Þessi metnaðarfulli ungi 
maður mætti með gítar og söng 
fyrir okkur á öskudaginn, þrátt 
fyrir að nammið hafi verið búið. 
Vel gert!

Eftir 15.00  Kaffið á Súfistanum.

16.00  Við Stína í fullu fjöri.

18.00  Yummi-Yummi take-out. 
Húsmóðir ársins!

21.00  Ormurinn sofnaður í 
mömmu og pabba rúmi og við 
taka rólegheit með manninum 
mínum. Sjónvarpið, tímarit og 
tölva. Nóg að gera. 

Dagur í lífi

Það vantaði ekki glæsi-
leikann þegar Hótel Borg 
bauð til opnunar í gær 
eftir að veitingamennirn-
ir Völundur Snær Völund-
arson og Haukur Víðis-

son tóku við rekstri staðarins. 
Rakel Garðarsdóttir leik-
kona, Sigurlaug M. Jónas-
dóttir, Jón Ársæll Þórðar-
son fjölmiðamaður og Stein-

unn Þórarinsdóttir mættu 

til að líta staðinn augum. Einn-
ig mættu þau Vera Sölvadótt-
ir, Einar Bárðarson, Ástríður 
Magnúsdóttir, Dögg Hjaltalín 
og Birna Björnsdóttir danskenn-
ari í gleðina. 

so
R

u

Oddný Jóna Bárðardóttir verslunareigandi  Fjörugur öskudagur 
á Laugaveginum

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

Kr. 7.990,-

Kr. 8.990,-

Kr. 7.990,-

Kr. 9.990,-

Kr. 7.990,-

Kr. 8.990,-

Uppáhalds
HÖNNUÐURINN  Það er 
nú ansi erfitt að vera með 
uppáhaldshönnuð frá Norð-
urlöndunum þar sem það 
eru margir frábærir og ólík-
ir. Eins og stendur er ég ein-
staklega hrifin af Ostwald 
Helgason og Altewai.Saome 
og ég er einnig mjög skotin í 
Moonspoon Saloon.

BÚÐIN  Mér finnst ATMO á 
Laugaveginum mjög skemmti-
leg. Það vantaði algjörlega 
svona verslun sem sýnir svart 
á hvítu hve frambærileg ís-
lensk fatahönnun er.

KAFFIHÚSIÐ  Ég er ekki 
mikil kaffihúsamanneskja en 
kaffihúsið sem ég fór í síð-
ast var Café Salonen í Kaup-
mannahöfn sem vill svo til að 
er í eigu Íslendinga. 

TÍMARITIÐ  Ég er mjög hrif-
in af Eurowoman og er raun-
ar mun hrifnari af skandin-
avískum tískutímaritum en al-
þjóðlegum.

BLOGG  Ég fylgist með 
hinni sænsku Elin Kling (style-
bykling.nowmanifest.com) og 
finnskum bloggara sem heit-
ir Sandra Hagelstam (5inc-
handup.blogspot.com).

VEITINGASTAÐUR  Ég fór 
á Grillmarkaðinn um daginn 
og fékk mér rosalega góða 
nautasteik.

NÝJUNGIN  Ósýnilegi reið-
hjólahjálmurinn, Hövding, er 
mjög einstök hönnun.



Nýr ilmur
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HEIMSÓKN   ÁGÚSTA JOHNSON

Hún vill hafa fallegt og huggulegt 
í kringum sig en hefur engan tíma 
til að sjá um málin sjálf 
og fær því mömmu 
sína til að hjálpa. 
Við bönkum upp á 
hjá Ágústu Johnson í 
næsta þætti af 
Heimsókn.

BJART OG FALLEGT 
HEIMILI ÁGÚSTU

Heimili Ágústu er einstaklega stílhreint og fallegt. 

Þessir hressa 
skemmtilega 
upp á heimilið.

Safavélin er notuð daglega á þessu heim-
ili.

Ágústa safn-
ar fallegum 
munum. 

Gult, gult, gult og aftur gult – fyrir þá sem þora þá er guli liturinn ákaflega líflegur og flottur. 
Skreyta má með ýmsu eins og sítrónusneiðum og fleiru frumlegu. 

Marglitar blöðrur skapa einstaklega skemmtilega stemmningu, sérstak-
lega í stórum rýmum. 

Heima-
gert skraut 
og föndur 
gleður alltaf.Gaman getur verið að nota aðeins einn lit sem þemalit. 

Lime-græni liturinn er páskalegur og fallegur.
Franskar makkarónur hafa slegið í gegn 
og eiga vel heima í flottri fermingar-
veislu.

Dúskar hengdir yfir borðið og sælgæti notað til 
skrauts. Kemur skemmtilega út.

Bríet Ósk 
Guðrúnardóttir
innanhúsarkitekt.

Heima-
gert skraut 
og föndur

ER FERMING Á NÆSTA LEITI?
Það reynist þrautin þyngri að halda og skipuleggja fermingarveislu. 

Það er að mörgu að huga og þar á meðal hverslags veislu skal halda 
og hvað hún má kosta. Hér eru nokkrar hugmyndir fyrir veisluna sem 

gætu gert þennan stóra dag enn eftirminnilegri.



St. Tropez sjálfbrúnkulínan á Íslandi

 
 

Nærir og fullkomnar húðina með fallegri og jafnri áferð.
St. Tropez línan er lyktarlaus og einstaklega auðveld í notkun.
Liturinn endist í allt að 5-8 daga. 

Kynning á þessum frábæru vörum í Hygeu Kringlunni og Smáralind í dag og laugardag
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FULLT NAFN 
 Sigrún Edda Björnsdóttir.

FÆÐINGARÁR  
1958.

HJÚSKAPARSTAÐA  
Gift. 

BÖRN  
Tvö.

STARF  
Leikari, leikstjóri og höfundur.

SIGRÚN EDDA 
  LÍF LEIKARANS ER 
MJÖG SÉRSTAKT

Hún vappaði um leikhúsin sem lítið barn og var alin upp 
af litskrúðugum karakterum og frumkvöðlum íslensks 

leikhúslífs. Lífi ð spjallaði við Sigrúnu Eddu leikkonu um 
þrjátíu ára feril hennar og hlutverk hennar í viðamestu 

sýningu Borgarleikhússins til þessa, Mary Poppins, sem 
frumsýnd er í kvöld.

N
ú ertu búin að starfa 
sem farsæl leik-
kona frá árinu 1981. 
Hvernig hefur leik-
konulífið reynst þér 

og vissirðu alltaf að þú vildir fara 
þessa leið í lífinu?

Ég sé ekki eftir neinu þegar 
kemur að starfsvali. Á þessum 
rúmu 30 árum sem ég hef unnið 
í leikhúsi hafa vissulega verið 
skin og skúrir eins og gengur í líf-
inu sjálfu, en þegar upp er stað-
ið hef ég verið lánsöm, fengið að 
leika í spennandi sýningum ólík 
og krefjandi hlutverk. Það gerð-
ist eiginlega af sjálfu sér að ég 
færi í leiklistarskóla, ég gant-
ast stundum með það að það hafi 
verið skortur á ímyndunarafli. Ég 
er alin upp í leikhúsi frá blautu 
barnsbeini í gamla Iðnó við Tjörn-
ina þar sem mamma mín var 
starfandi leikkona. Þar kynnt-
ist ég mörgum litskrúðugum kar-
akterum sem sumir hverjir voru 
frumkvöðlar í íslensku atvinnu-
leikhúsi. Bernska mín var ævin-
týri líkust þar sem ég vappaði 
um leikhúsið eins og lítill heima-
gangur og fékk hangikjötsbrauð-
sneiðar uppi á lofti hjá Krist-
ínu gömlu, hreinsað bensín á litla 
puttann hjá Brynjólfi Jóhannes-
syni þegar hann var að taka af sér 
gerviskeggið, átti stundum spjall 
við fyrsta atvinnuleikara Íslands, 
Harald Björnsson og fékk að máta 
hárkollur hjá Lilju sem gaf öllum 
matskeið af brennsluspritti ef 
þeir voru veikir. Mér finnst stund-
um eins og ég sé tengiliður milli 
tveggja heima, leikhússins eins og 
það var og leikhúss dagsins í dag. 

Það er stundum talað um að líf 

leikara sé hark, bæði hvað laun-
in varðar og svo ekki sé minnst á 
langa og erfiða vinnudaga. Þarf 
að hafa mikla ástríðu fyrir leik-
listinni til að endast í henni?

Ég er þeirrar skoðunar að alla 
vinnu eigi að vinna af ástríðu, 
annars er ekkert gaman. Það að 
endast í leikhúsi er ekki endilega 
manns eigið val, það eru þarfir 
leikhússins sem velja þig og þar 
spilar margt saman. Ég gerði mér 
þó alltaf ljóst að þó að ég fengi 
ekki hlutverk í leikhúsinu vildi ég 
starfa í skapandi andrúmslofti. 
Ég hef unnið við margt sem teng-
ist námi mínu á beinan og óbein-
an hátt. Ég hef búið til sjónvarps-
þætti, útvarpsþætti, skrifað leik-
rit og leikgerðir, skrifað bækur, 
teiknimyndasögu, gert tölvu-
leiki, talsett heilmikið, leikstýrt 
og leikið í bíómyndum, sjónvarpi 
og útvarpi. Ég lít ekki á þetta sem 
hark heldur gjöf, að fá tækifæri 
til að vinna á svona fjölbreytt-
um vettvangi. Það verða fæstir 
ríkir af veraldlegum gæðum sem 
starfa í listum en ég hef aldrei 
misst úr máltíð og er bara nokkuð 
sátt við það sem ég hef.

Hvernig hefur gengið að ala 
upp börn og sinna fjölskyldulíf-
inu samhliða starfinu? Ég á tvö 
uppkomin og frábær börn. Þau 
eru lifandi sönnun þess að tekist 
hafi vel upp. Auðvitað hefst þetta 
ekki nema allir leggist á eitt. Ég 
á góða að, frábæra fjölskyldu 
og eiginmann sem hefur sjálfur 
starfað við leikhús og vissi alveg 
að hverju hann gekk þegar hann 
bað mig um að giftast sér.

Er erfitt fyrir konur að eld-
ast í leiklistinni, verður erfiðara 

að fá hlutverk með árunum eða 
er nóg af verkefnum hér á landi? 
Líf leikarans er mjög sérstakt. 
Hann þarf að ganga í gegnum 
ótal aldurssíur á lífsleiðinni. 
Margir detta út og snúa sér að 
öðru. En hlutverkin verða bita-
stæðari með aldrinum og reynsl-
an gerir mann dýrmætari. Mig 
hefur ekki skort verkefni, ég er 
lánsöm hvað það varðar, er til 
dæmis að leika magnað hlutverk 
í Gullregni eftir Ragnar Braga-

son um þessar mundir. 
Áttu þér eitthvert uppáhalds-

hlutverk þegar þú lítur yfir feril-
inn eða hlutverk sem þú ert stolt-
ari af en öðru? Nei, ég get ekki 
nefnt neitt eitt fram yfir önnur. 
Hlutverkin sem maður skilar eru 
svolítið eins og börnin manns, 
manni þykir vænt um þau öll 
hvert á sinn hátt.

En áttu þér eitthvað drauma-
hlutverk eða -verkefni? Nei, nei. 

En að nýjasta verkefninu. 

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

FÖSTUDAGSKVÖLDFÖSTUDAGSKVÖLD

20:10
SPURNINGABOMBAN
Frumlegustu spurningarnar, fyndnustu keppendurnir 
og fáránlegustu svörin, nú loksins sjáanleg aftur!

SNÝR AFTUR



Lyf & heilsa 
Kringlunni

www.lyfogheilsa.is

bareMinerals fæst nú í Lyfjum & heilsu Kringlunni.

30% afsláttur af „Starter Kit“ út febrúar.
www.facebook.com/Sigurborgehf
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Uppáhalds

Þetta er margslunginn 
sýning, tæknilegt undur 
verð ég að segja, full af 

töfrabrögðum, frábærum 
öngvum sem allir þekkja 

og ég get lofað mögnuð-
um dansnúmerum. 

MATUR  Sushi. 

DRYKKUR  Vatn.

VEITINGAHÚS  
Sushismiðjan við 
höfnina.

TÍMARIT  Tímarit 
Máls og menningar.

VEFSÍÐA  RUV.

VERSLUN  Kron 
Kron.

HÖNNUÐUR 
 Sonja Rykiel.

HREYFING  Pil-
ates, jóga, skokk.

DEKUR  Nudd.

Sigrún Edda hefur leikið mörg hlutverk í gegnum árin.

Flottur ferill!

MYND/STEFÁN
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AUGLÝSING: SIGURBORG EHF. KYNNIR

Steinefnafarðinn bareMinerals 
kom fyrst á markað í Bandaríkj-
unum árið 1976 og er mest seldi 
steinefnafarðinn þar í landi. 
Hilde Lise, förðunarmeistari hjá 
bareMinerals, er nú stödd hér á 
landi til að kynna förðunarlín-
una. Hún segir farðann einstak-
an fyrir þær sakir að hann vinn-
ur með húðinni og hentar öllum 
húðgerðum og öllum aldri.

„Allar vörur bareMinerals 
eru þróaðar til þess að kalla 
fram fegurð þína,“ segir Hilde 
Lise. „Húðin nær að anda og 

farðinn gefur húðinni raka. 
Eingöngu eru notuð einstak-
lega hrein og fá innihaldsefni 
svo að húðin fái eingöngu það 
sem hún þarf. Það er ótrú-
lega gaman að fylgjast 
með konum sem farðað-
ar eru með bareMinerals 
í fyrsta sinn, þær ljóma, 
húðin ljómar og sönn feg-
urð þeirra kemur í ljós. 
Þær sem byrja að nota 
bareMinerals fara sjaldn-
ast aftur að nota hefð-
bundinn farða.“ 

KALLAR FRAM 
FEGURÐ
BareMinerals-steinefnafarðinn hefur hlotið ótal verð-
laun og viðurkenningar. Farðinn er 100% náttúrulegur 
og hylur einstaklega vel. Farðinn er án ilmefna og 
parabena.  

Farðinn frá 
bareMinerals er 

100% náttúrulegur 
og án allra ilmefna og 

parabena.

Sjá nánar á visir.is/lifid

Segðu mér aðeins frá hlutverki 
þínu í Mary Poppins. Ég leik hana 
Brillu sem er skemmtilegt hlut-
verk. Hún er matselja á heimili 
Banks-fjölskyldunnar og er frek-
ar lélegur kokkur, hún er með 
óhæfan aðstoðarmann sem Sig-
urður Þór Óskarsson leikur og 
tekst að sprengja mig á leiksvið-
inu hvað eftir annað, hann er svo 
fyndinn. 

Hvað hafa æfingar staðið yfir 
lengi? Æfingar hafa staðið yfir 
í tíu vikur. Þetta er margslung-
in sýning, tæknilegt undur verð 
ég að segja, full af töfrabrögðum, 
frábærum söngvum sem allir 
þekkja og ég get lofað mögnuðum 
dansnúmerum.

Hvernig líður þér yfirleitt á 
frumsýningardögum? Ég reyni 
yfirleitt að plata sjálfa mig á 
þann hátt að frumsýningar séu 
bara eins og venjulegar sýningar 
en tekst aldrei. Það er alltaf sér-
stök spenna í loftinu, lítið fiðrildi 
í maganum. 

Er einhver sérstök rútína sem 
þú ferð eftir til að undirbúa þig? 
Ég held mér í þokkalegu líkam-
legu formi, les bækur, hlusta á 
tónlist, horfi á kvikmyndir og 
leikhús til að næra sköpunar-
kraftinn. Svo hef ég mjög gaman 
af því að skoða og stúdera fólk. 
Fyrir sýningar finnst mér mikil-
vægt að hita röddina vel upp og 
svo nota ég hugleiðslu til að slaka 
á og róa hugann. 

Hefurðu gleymt línunum 
þínum á ögurstundu eða lent í 
vandræðalegri uppákomu á sviði? 
Það er ein uppákoma sem verð-
ur alltaf minnisstæð. Ég var að 
leika í söngleik í gamalli skemmu 
við Meistaravelli þar sem Bæjar-
útgerðin var til húsa fyrir mörg-
um árum. Söngleikurinn átti að 
gerast á síldarplani. Þarna voru 
fjölmargir leikarar og hljóm-
sveit. Eggert Þorleifsson var á 
sviðinu með vatnsslöngu sem 

notuð var til að spúla gólfið. Egg-
ert var vanur að láta seytla að-
eins úr slöngunni og syngja lagið 
sitt, en á þessari tilteknu sýningu 
kom ekkert vatn. Hann skrúf-
aði stútinn í botn og hrópaði: Það 
kemur ekkert vatn! Einn starfs-
maður við leikhúsið, rosalegur 
töffari, heyrði þetta og mundi að 
hann hafði gleymt að skrúfa frá 
krananum baksviðs. Hann rauk 
að sjálfsögðu til og skrúfaði frá. 
Og það var eins og við manninn 
mælt, vatnið frussaðist  fram í 
slönguna af svo miklum krafti 
að hún stóð beint upp í loft og 
dældi vatninu yfir okkur leikar-
ana, hljómsveitina og áhorfendur. 
Það leið langur tími þangað til við 
gátum byrjað að leika aftur, það 
hlógu allir svo mikið, bæði þeir 
sem stóðu á sviðinu og áhorfend-
ur. Töffarinn sem átti sök á þessu 
öllu saman varð svo seinna mað-
urinn minn.

Þú hefur einnig starfað sem 
höfundur og leikstjóri, er það 
eitthvað sem þú stefnir á að gera 
meira af í framtíðinni? Það er 
aldrei að vita. Ég hef alltaf haft 

gaman af því að skrifa. Ég er með 
margt í pípunum hvað það varð-
ar sem ég vona að öðlist vængi 
þegar ég gef mér tíma til að sinna 
því. Tími er það eina sem mig 
skortir um þessar mundir

Bak við tjöldin – Misjafnt er eftir hlutverkum hve mikinn tíma hár og förðun tekur.

Fólkið í Kjallaranum.

Hér má sjá Sigrúnu Eddu í Gullregninu.

bareMinerals vörurnar fást nú hjá 
Lyfjum og heilsu í Kringlunni.
Sérstakt byrjunarsett sem inniheldur tvo liti af farða, 
sólarpúður, þrjá bursta, primer og laust púður, verður 
á tilboðsverði út febrúar á 15.600 krónur. 

„Allar vörur bareMinerals eru þróaðar til 
þess að kalla fram fegurð þína,“ segir 
Hilde Lise, förðunarmeistari hjá bare-

Minerals, en hún kynnir förðunarlínuna 
hér á landi um þessar mundir.

MYND/SIGURBORG
Byrjunar-sett bareMinerals 
er á tilboði út febrúar á 
15.600 krónur.
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Í Minju finnur flú fallega

íslenska hönnun

jafnt sem gjafvörur frá öllum

heimshornum

Hlíf›u náttúrunni

og skiptu yfir í

KeepCup kaffimál í

sta› einnota mála!

KEEPCUP KAFFIMÁLIN:
•  Eru létt og óbrothætt
•  Eru me› vel flétt lok og áfastan hnapp til a› loka drykkjargatinu
•  eru til í ótal litum og litasamsetningum
•  Má setja í uppflvottavél
•  Má setja í örbylgjuofn
•  Á griphringinn getur›u merkt uppáhalds kaffidrykkinn flinn
•  Fást í 4 stær›um, 110 ml - espresso, 220 ml, 330 ml og 450 ml

KEEPCUP MÁLIN ERU UMHVERFISVÆN
•  Í 28 einnota málum er nægt hráefni til a› gera 1 líti› KeepCup mál
•  Minni orka er notu› í ger› KeepCup en keramikbolla e›a stálmála
•  KeepCup málin eru laus vi› BPA og önnur ska›leg plastefni

KEEPCUP KAFFIMÁLIN FÁST Í ÖLLUM REGNBOGANS LITUM

KeepCup Fæst í Minju, Kokku,
Duka Kringlunni, Duka Smáralind,
Sirku Akureyri og Te & kaffi Skólavörðustíg 12 • Sími: 578 6090  • www. minja.is • facebook: minja
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Í 
dag eyða börn meiri tíma 
fyrir framan tölvur og sjón-
varp á kostnað útiveru. Þau 
þurfa að hreyfa sig reglu-
lega til að viðhalda heilbrigð-

um vexti og þroska auk þess sem 
hreyfing eykur andlega og lík-
amlega hreysti þeirra. Foreldrar 
eru fyrirmyndir barna sinna og 
með því að stunda reglulega úti-
vist með börnunum stuðlum við 
að heilbrigði þeirra og aukum lík-
urnar á að útivist verði hluti af 
þeirra lífsstíl síðar meir. 

Nú er helgi fram undan og 
margir grunnskólar í vetrarfríi. 
Því er kjörið að skipuleggja ein-
hverja skemmtilega afþreyingu 
með barninu. Í Reykjavík og ná-
grenni er margt í boði fyrir fjöl-
skyldufólk og hér eru nokkrar 
hugmyndir: 

Fjöruferð er alltaf vinsæl hjá 
börnum. Þau gleyma sér auðveld-
lega við að vaða eða leita að fjár-
sjóði fjörunnar. Nálægðin við 
hafið og friðsældin hefur róandi 
áhrif á hugann. Gott er að taka 
með stígvél og regngalla eða jafn-
vel vöðlur ef þær eru til á heim-
ilinu. Einnig getur verið sniðugt 
að taka með poka eða ílát fyrir 
skeljar, steina eða annað áhuga-
vert í fjörunni. Stækkunargler, 
kíkir eða háfur getur gert ferðina 
eftirminnilegri og ekki gleyma að 
taka með nesti. Það eru margar 
fjörur í Reykjavík og nágrenni en 
það er ákveðinn sjarmi við fjör-
una hjá Gróttu og Álftanesströnd.

Menningarferð í miðborg 
Reykjavíkur getur verið spenn-
andi. Börnum þykir alltaf gaman 

að taka strætó og því upplagt að 
skilja bílinn eftir heima. Það er 
skemmtileg upplifun fyrir barn 
að fá að fara upp í Hallgríms-
kirkjuturn og horfa yfir Reykja-
vík, jafnvel nefna litina á húsþök-
unum fyrir þau yngstu. Skammt 
frá kirkjunni er Listasafn Ein-
ars Jónssonar en þar er falleg-
ur styttugarður þar sem hægt er 
að skoða stytturnar með barninu. 
Síðan er hægt að rölta niður 
Skólavörðustíginn með viðkomu 
í Bókabúð Máls og menningar en 
þar er góð barnadeild á neðstu 
hæð. Upplagt er að enda ferðina 
á kaffihúsi og hlýja sér á heitu 
kakói. 

Fyrir þau sem hafa áhuga á 
myndlist verður vinnusmiðja á 
sunnudaginn fyrir börn 9 ára 
og eldri í Hafnarhúsi Listasafns 
Reykjavíkur kl. 14-16. 

Laugardalurinn býður upp á 
margvíslega afþreyingu fyrir 
fjölskyldufólk. Þar er skemmti-
legt leiksvæði með ævintýraleg-
um ormi sem börn geta prílað 
á. Lítill skógur er við leiksvæð-
ið þar sem hægt er að fara í felu-
leik. Í Fjölskyldu- og húsdýra-
garðinum eru nýfæddir grísir 
sem gleðja lítil hjörtu. Ásmund-
arsafn er skemmtilegt safn sem 
höfðar til barna. Það er rétt við 
Laugardalinn. Úti er fallegur 
höggmyndagarður og það er löng 
hefð fyrir því að leyfa börnum 
að klifra á styttum í garðinum, 
fyrir utan þær styttur sem eru 
hvítar og lægri en mannshæð. Á 
föstudaginn er vinnusmiðja í Ás-
mundarsafni fyrir 6 ára og eldri 
kl. 14-16. 

Aðalsafn Borgarbókasafns er 
með barnadagskrá alla sunnu-
daga kl. 15. Á safninu er mjög 
góð barnadeild á 2. hæð þar sem 
gestir geta látið fara vel um sig 
með bók. Á hæðinni er einnig 
skemmtilegt leikherbergi með 
búningum fyrir börn. Sunnudag-
inn 24. febrúar verður skugga-
leikhússmiðja þar sem myndlist 
og leikhúsi verður fléttað saman. 

Fjölskyldan ætti því að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi um 
helgina og notið þess að vera 
saman.

Eftir: Láru G. Sigurðardóttur lækni 
og Sigríði A. Sigurðardóttur hjúkrun-
arfræðing, höfunda bókarinnar Útivist 
og afþreying fyrir börn og heimasíð-
unnar www.fyrirborn.is.

AFÞREYING  
HELGIN MEÐ BARNINU

Hver man ekki eftir því úr æsku að hafa komið inn rjóður í kinnum og glaður eftir góða 
útiveru, sest niður við eldhúsborðið með heitt ilmandi kakó og átt notalegt spjall við sína 

nánustu? Nú eru breyttir tímar. 

VERULEIKI 
FRAMHALDSSAGA
SAGA AF VERU, RAUNUM HENNAR OG HUGLEIÐINGUM

Anna Rún Frímannsdóttir 
íslenskufræðingur og rithöfundur skrifar

Ég er bara ogguponsu væmin og glaðvær 11 ára stelpuskotta sem 
finnst fátt eðlilegra en að borða 17 vöfflur í einu, allar með mínu eigin 
heimatilbúna sultutaui, sofa á gólfinu með vettlinga á tánum og borða 
hafragraut í kvöldmat. Þetta flokkast kannski allt undir það að vera 
öðruvísi. Flokkast! Af hverju þarf að flokka allt og alla? Þessi er lítill, 
þessi er feitur, þessi fer í vitlausa flokkinn því hann er ekki nógu klár, 
þessi fer í ofvirka flokkinn því hann gengur á eitt fjall í viku … flokk-
ar, flokkar, flokkar! Það er svolítið þreytandi að hugsa um alla þessa 
flokka. Mamma og pabbi eru til dæmis flokksbundin Framsóknar-
flokknum en foreldrar Pálmars, besta vinar míns, eru heiðblá eins og 
pabbi kallar það. Heiðblá, sem þýðir að þau kjósa Sjálfstæðisflokkinn. 
Svo er rifist um pólitíkina í öllum boðum sem ég fer í. Ohhh, það er svo 
leiðinlegt! Mér leiðist pólitík. Enda heitir hún TÍK. Það hlýtur að vera 
ástæða fyrir því.  

Pabbi keyrir til dæmis um á fallegum fólksbíl og pirrar sig svo á 
jeppaeigendum sem þykjast eiga vegi landsins, svo ekki sé talað um 
hjólhýsa- og fellihýsafólkið. Það er líka í flokkum.  Jeppaflokkurinn, 
hjólhýsa- og fellihýsaflokkurinn, vélsleðaflokkurinn og svo „liðið“ sem 
á 2-3 bíla. Þetta skilur hann pabbi ekki. Hann og mamma eru pínulít-
ið upptekin af því að flokka allt og alla. Svona er þetta fullorðna fólk. 
Svo verðum við börnin alveg eins á einhverjum tímapunkti. Við börnin 
endurspeglum foreldra okkar en ég ætla að gera allt sem í mínu valdi 
stendur til að komast hjá því að verða FLOKKARI. Annars gæti ég 
orðið góður „umhverfisvænaflokkari“ en það eru þeir sem flokka allt 
ruslið sitt og eru með grænar, bláar og alls kyns litar ruslafötur fyrir 
utan húsið sitt. Mamma kallar það stílbrot að skreyta lóðir húsanna 
með þessum ferlíkjum og leggur sig því fram við að flokka ekki rusl-
ið okkar, bara út af útliti ferlíkjanna. „Þvílík endemis vitleysa og fífla-
gangur í þér, kona“, hvæsir þá amma Alvhild sem flokkar allt ruslið 
sitt og það í ræmur eins og hún orðar það. Amma Alvhild hefur nefni-
lega áhyggjur af því að við séum að ganga fram af jörðinni okkar með 
öllu þessu rusli sem við hendum. Ég er sammála henni, aumingja jörð-
in okkar er fljótandi í rusli hér og þar og sjórinn er mengaður af alls 
kyns úrgangi sem mig hryllir við að hugsa um. Ef hvert og eitt einasta 
heimili myndi hugsa aðeins um ruslið sitt og flokka það, þó ekki væri 
nema pappír og dósir, gerði það strax gagn. Það er ég hundviss um, 
heilmikið gagn. Ég set þetta á listann minn yfir allt það sem ég ætla 
að gera í framtíðinni, meðal annars að verða heimsins besti „umhverf-
isvænaflokkari“. Rusl er allavega það eina sem ég ætla mér að flokka, 
ekki manneskjur eins og fólkið í kringum mig gerir alla daga! Þó mér 
leiðist pólitík get ég stofnað umhverfisvæna flokkaraflokkinn sem 
mun leggja sig fram við að bjarga jörðinni frá því að verða einn alls-
herjar ruslahaugur. Mig langar ekkert sérstaklega til að búa á rusla-
haug. Það eru til börn úti í heimi sem búa á ruslahaugum og það gera 
þau ekki af fúsum og frjálsum vilja, þau geta ekkert að því gert en það 
getum við. Ég ætla strax að stofna þennan umhverfisvæna flokkara-
flokk og fyrsta verkefnið verður að losna við ruslið á götunum hér í 
Hafnarfirði. Ég ætla að gera Hafnarfjörð að heimsins hreinasta bæ og 
hana nú! FRAMHALD Í NÆSTU VIKU

 Um er að ræða nýtt byltingarkennt og háþróað dagkrem frá Olay 
sem inniheldur einstaka samsetningu innihaldsefna. Þessi Satin/
Silk-formúla inniheldur bíópeptíð + B3 complex sem veitir húðinni 
þann raka sem húðin þarfnast og dregur sjáanlega 
úr hrukkum og fínum línum. Aðaleinkennis-
merki Wrinkle relaxing complex er silkimjúk 
áferð þess en þar eru Microfiller-púðureind-
ir að verki sem vinna á yfirborði húðarinn-
ar þannig að húðin verður stinnari en jafn-
framt mýkri viðkomu. Upplagt er að nota 
dagkremið undir andlitsfarðann þar sem 
mjúk áferðin sléttir úr línum og veitir húðinni 
óaðfinnanlega áferð.

HIÐ FULLKOMNA VOPN 
GEGN HRUKKUM

Börn þurfa að 
hreyfa sig reglu-
lega til að við-
halda heilbrigðum 
vexti og þroska.

Mikilvægt er 
að vera góð 

fyrirmynd 
barna sinna.

– Lifið heil
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Í tilefni konudagsins bjóðum við 20% afslátt af öllum ilmum fyrir konur dagana 22.-24. febrúar. 

ILMUR 
FYRIR KONUNA
www.lyfja.is
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Apótekið þitt 
í  gamla Héðinshúsinu við Sel javeg 2.

Frí heimsendingarþjónusta til eldri borgara og öryrkja.

Reykjavíkur Apótek býður 

NOW vítamín og bætiefni með 

20% afslætti út september.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt 

verð. Apótekið er í gamla 

Héðinshúsinu við Seljaveg 2.

Sel javegur 2  |   S ími :  511-3340  |   Fax:  511-3341  |  www.reyap. is   |   reyap@reyap. is



Lífi ð
FRÉTTABLAÐIÐ Yfirheyrslan og helgarmaturinn.

...spjörunum úr

HELGAR MATURINN

Hvern faðmaðir þú síð-
ast?  Ég er mikill knúsari og 
bæði fær fjölskyldan mín að 
finna fyrir því óspart og fólk 
sem ég mæti úti á götu.

En kysstir?  Ég kyssi líka al-
mennt fólk fremur mikið en 
maðurinn minn og dætur eru 
þau sem ég kyssi alla daga.

Hver kom þér síðast á 
óvart og hvernig?  Vin-
konur mínar þegar þær 
fengu mig í myndatöku fyrir 
Lakkalakk í síðustu viku. Ég 
er sérlegur fulltrúi eldri kyn-
slóðarinnar. 

Hvaða galla í eigin fari 
ertu búin að umbera 
allt of lengi?  Ég geri allt 
of marga hluti í einu. Ég er 
að reyna að hemja þennan 
athyglisbrest.

Dansarðu þegar enginn 
sér til?  Já, heldur betur. 
Dans finnst mér eins og að 
fá mér Red Bull, maður fyll-
ist af orku.

Hvenær gerðir þú síð-
asta prakkarastrik-
ið?  Ekki skilja tölvuna eftir 
opna í vinnunni, þá er send-
ur fjöldapóstur.

Hringirðu stundum í 
vælubílinn?  Nei, ég er 
ekki með númerið.

Tekurðu strætó?  Nei, 
það má bæta úr því. Ég tek 
oft leigubíl þó að það sé 
kannski ekki rétta svarið.

Lumarðu á einhverju 
sem fáir vinir þínir vita 
um þig?  Mér finnst gaman 
að læra ljóð eftir gömlu 
meistarana utanbókar. Ég flyt 
þau samt ekki mjög oft. 

Hvað ætlarðu alls ekki 
að gera um helgina?  
Góð spurning. Alls ekki að 
láta helgina líða án þess að 
gera súperfínt heima.

Sóley Kristjánsdóttir
ALDUR?  32 ÁRA.
STARF?  VÖRUMERKJASTJÓRI 
HJÁ ÖLGERÐINNI. SÉ UM STERKA 
VÍNIÐ OG RED BULL.

Andrea Rós 
Kristjánsdóttir.

Kjötbollur með 
hvítlauk og bas-
ilíku fyrir fjóra.

http://
www.13kg2013.

blogspot.com/

700 g nautahakk
250 g blandaðar hnetur/möndlur (ég not-
aði 100 g möndlur, 100 g heslihnetur og 
50 g kasjúhnetur)
3-4 hvítlauksgeirar
½ búnt fersk basilíka
½ tsk. paprikuduft
Smátt niðurskorinn jalapeño-pipar (eftir 
smekk, má sleppa)
1 lúka rifinn ostur
Svartur pipar eftir smekk
Sjávarsalt eftir smekk
2 egg
2-3 msk. kókosolía eða jómfrúarolía

1. Hnetur og möndlur hakkaðar vel í mat-
vinnsluvél/með töfrasprota
2. Hvítlaukur og basilíka maukað sér í 
matvinnsluvél/með töfrasprota
3. Öllu blandað saman í skál.

-hakk
-möndlur/hnetur
-hvítlaukur + basilíka
-egg
-krydd
-ostur
-jalapeño-pipar

4. Ef þið eigið góða hrærivél þá er hægt 
að skella þessu í hana og blanda þessu 

þannig mjög vel saman en ég klessi þetta 
allt saman með hreinum puttum!
5. Svo er bara að rúlla þessu í bollur 
sem eru svona u.þ.b. eins og golfkúlur.
5. Bollunum skellt á pönnuna og þær 
steiktar létt á báðum hliðum eða þangað 
til að þær eru orðnar gylltar og stökkar. 
Hér þarf ekki að elda þær alveg í gegn 
vegna þess að við tökum bollurnar og 
setjum þær á bökunarplötu og inn í ofn á 
200°C í 10 mín. 
6. Berið fram með soðnu heilhveiti-spag-
ettíi og pastasósu. 

Staðurinn - Ræktin

Ný námskeið að hefjast
Hringdu núna til að tryggja þér pláss!

Velkomin í okkar hóp!

www.jsb.is

S&S
stutt og strangt

Rétta leiðin til að breyta um lífsstíl, komast í kjörþyngd og gott form.lífsstíl, komast í kjörþyngd og gott form. gd o   formd og gott fo
8 eða 16 vikna námskeið – 3x í viku – morgun-, dag og kvöldtímar. skeið – 3x í viku – morgun-, dag og kvöldtímarunn-, dag og vun-, dag og kv
TT33 fyrTT33 ffyyrir 16-25 ára. 70 mín 2x í viku, salur + tæki. Vigtun - mæling - matarræði.a. 70 mín 2x í viku, salur + tæki. Vigtun - mæling - matarræði+ tæk .  - mælinnæki. Vigtun - mmæælin
FrjFrjáááállss mls mm ting í omæting ímmætingg í opna kerfið og tækjasal. oppí opn ar í boði.8 eða 16 vikna námskeið.  10 flokkar8 eða 16 vikna ná eeeða 16 vikna námske
Sjáðu frábæran TT árangur á jsb.is!

Æfinggakerfi BáBáBáBáru Magnúsdóttur - aðaláherslan lögð á styrk, liðleika og góðan líkamsburð. Aðeins 15 í hóp.s 15ááru Magnúsdótóttur - aðaláherslan lögð á styrk, liðleika og góðan líkamsburð. Aðeins
8 eðaa 16 vikkna a aa námskeiiðð 2x í viku – morgun- og síðdegistímar. Nokkur pláss laus. Nýr tími kl 9:15.

Markvissaarr æfingar í tí tætækjkjasal með persónulegri leiðsögn og aðhaldi. Hámark 6 í hóp.Tilvalin leið til að 
komaa sér íí gang! 2 viknkna a a námskeið – 5x í viku eða 3x í viku í 4 vikur. Skráning alltaf í gangi.

Farið í geggnunum röð af yyogaogaststöðum í heitum sal. Teygjanleiki vöðvanna aukinn, mikill sviti og vellíðan. 
8 vikkna nnámmskeið –– 2 2x í vííkuk  kl 18:30.

Líkammsræsrææææækækt áá r rólegri nótun 0 ára og eeldldriri. .tunum fyrir konur 60 ára ogog el ri
8 eðaðaa 1616 viknaa n námskeið - u kl 9:30.x í viku kl 9:30.ð - 2x í viku k  Nokkur pláss laus.

Opnirr tímar með fjölbreytilegri líkamsrækt frá morgni til kvölds 6 daga vikunnar. Þrek, þol, liðleiki,nnarar. Þ ek, þol, r. Þrek, þo
pallarr, kraft yoga, tabata, zumba... eitthvað fyrir alla! 

Heilddrænttt hug- og heilsuræræktartarkerfi. Frábær leið til líkamlegrar og andlegrar uppbyggingar.
8 eðaa 166  vikur – 2x í vikuku – m– morgun-, hádegis- og síðdegistímar. Nýr tími kl 6:15.

Krefjaandi æfingaaggakakerfi sem miðar að betri líkamsstöðu m.a. með því að st kja djúpvöðva í kvið og baki og lengja vöðva. akerfi sem miðar að tri líkamsstöðu m.a. með því að st kja djúpvöðva í kvið og bakiakerfi sem miðar aðð betri líkamsstöðu m.a. með því að styrkja djúpvöðva í kvið 
8 eðaa 166 vikukukur  –– 2x í viku – síðdegegisi tímar. Fullbókað. Örfá pláss laus kl 16:05, nýr tími.

Frábær viðbót fyrir korthafa í opna kerfinu:
Áherslumiðaður árangur - 35 mínútna hádegistímar.

stelpur 16-25 ára

mar. ma

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT------AAAAAAAAAAAAAAAAAAAkkkkkkkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeessssss
mmmmmmmmmmmmmmmooooooooooorrrrrrrggggggggggguuuuunnnnnnnnnnnnn------- oooooooooogggggggggg 

sííííððððððððððððdddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssstttttttttttttttííííííííííííímmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaar

Við tökum þetta á jákvæðninni!
Fjölbreyttir tímar í opna kerfinu. Hvað má bjóða þér marga mánuði?óða þér m rrgggða þþér mmaarrgg
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Kynntu þér málið núna á Inkasso.is eða hringdu í síma 520-4040 og fáðu 

nánari upplýsingar.

Alltaf100%skil á höfuðstól *

*Inkasso tekur enga þóknun af höfuðstól innheimtra krafna.
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Takk fyrir að velja Inkasso
Við sjáum um: fruminnheimtu, milliinnheimtu og löginnheimtu.

velja Inkasso – við þökkum þeim traustið.

Yfir

700
fyrirtæki

Ný aðferðafræði í innheimtu krafna
Inkasso hefur vakið mikla athygli fyrir nýstárlega aðferðafræði í innheimtu krafna en sú leið hefur hagsmuni allra málsaðila að leiðarljósi.

Inkasso sérhæfir sig í ráðgjöf og 
innheimtu með fyrirtækjum 
landsins. Félagið hefur vakið 

mikla athygli frá stofnun 2010 
fyrir nýstárlega aðferðafræði í inn-
heimtu krafna sem gengur út á að 
ná ásættanlegri niðurstöðu fyrir 
alla málsaðila.

„Við viljum ekki að viðskipta-
vinir kröfuhafa hætti hjá þeim þótt 
þeir fái sent bréf frá innheimtu-
fyrirtæki. Þvert á móti  viljum við 
vinna með kröfu höfum og greið-
endum. Markmiðið er að bæði 
kröfuhafi og greiðandi séu sáttir. 
Til að ná því verða auðvitað allir 
málsaðilar að vera sveigjanlegir og 
nálgast málin með opnum huga. 
Umfram annað þurfa svo kröfu-
hafar og greiðendur að vera sáttir 
við okkar þjónustu.“ 

Þannig lýsir  Guðlaugur Magnús-
son, framkvæmdastjóri  Inkasso, 
stefnu félagsins en hann segir 
 árangurinn  síðustu  sautján  mánuði 
vera slíkan að í kringum 400 fyrir-
tæki nýti sér nú þjónustu þess. 
Aukna eftirspurn  þakkar hann enn 
fremur fullkomnu kerfi sem  öflugt 
for ritunarteymi  Inkasso hefur 
þróað í samstarfi við  bankana og 
gerir kröfu höfum kleift að hafa full-
komna stjórn á málum sínum og 
yfirsýn. „Þeir geta strax sjálfir fram-
kvæmt í  kerfinu þær  breytingar 
sem þeim hentar, fellt niður  kröfur, 
gert greiðsluplan eða hvað svo sem 
hentar hverju sinni jafnvel þótt 
 viðskiptavinurinn bíði í  símanum.“

Eins og áður sagði  legg ur 
 Inkasso áherslu á gott samstarf 
allra málsaðila. Til marks um það 
heldur félagið kostnaði ávallt í lág-
marki fyrir  greiðendur. „Það er eins 
og þekkt er að það er  ólíðandi að fá 
bréf með til að mynda 1.000 króna 
höfuðstól og bréfið er með 1.190 kr 
kostnaði. Sú aðferð er  ósanngjörn 
fyrir okkur sem  þurfum að vinna 
saman; kröfuhafa,  greiðendur 
og okkur hjá  Inkasso. Enginn 
kröfuhafi vill vinna gegn sínum 
 greiðendum og hætta á að glata 
viðskiptavinum vegna innheimtu-
fyrirtækisins,“ segir hann.

Guðlaugur bendir á að  Inkasso 
semji þv í v ið k röf uhafa um 
 kostnað sem fellur á greiðanda. 
„Þjónusta okkar er kröfuhöfum 
að kostnaðarlausu,“ segir hann. 
„Við erum sem sagt ekki með nein 
gjöld, svo sem árgjöld, þjónustu-
gjöld, skráningargjöld, og hvorki 
árangurstengda þóknun né niður-
fellingarkostnað. Sá kröfuhafi sem 
kemur í þjónustu til okkar fær 
aldrei reikninga því  þjónustan er 
gjaldfrjáls. Þá bjóðum við kröfu-
höfum einnig þá þjónustu að 
senda reikningana fyrir þá,“ Í því 
samhengi nefnir hann að Inkasso 
bjóði kröfuhöfum að prenta út 
reikninga og greiðsluseðla þeirra, 
en þá þjónustu nýta mörg fyrir-
tæki sér.

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Inkasso, slóðin er www.inkasso.is 
eða í síma 520-4040.

Góður árangur hefur hlotist af starfi Inkasso. Til marks um það nýta sér nú í kringum 400 fyrirtæki þjónustu félagsins, bendir Guðlaugur á.
 MYND/VILHELM 

Inkasso- strax er ný þjónusta hjá Inkasso sem snýst um reikningagerð fyrir lítil fyrirtæki og einyrkja. Þjónustan var 
sett á fót vegna vaxandi eftirspurnar frá iðnaðarmönnum, leigubílstjórum, tannlæknum og öllum þeim sem ekki hafa 
aðgang að bókhaldskerfi eða voru í leit að auðveldri leið til að senda út reikninga. Nánar á Inkasso-strax.is.



KYNNING − AUGLÝSINGInnheimta & ráðgjöf FÖSTUDAGUR  22. FEBRÚAR 20134

SEKTIN HÆKKAR FLJÓTT
Það er dýrt að fá sekt á bílinn en það er enn dýrara 
að greiða hana ekki tímanlega. Stöðumælasekt er 
2.500 krónur. Ef greitt er strax lækkar hún niður í 
1.400 krónur svo það er engin spurning að nýta 
sér það. Sé sektin ekki greidd innan fjórtán daga 
hækkar hún úr 2.500 í 3.750 krónur og eftir mánuð 
er hún komin í 5.000 krónur. 
Best er því að greiða í stöðumælinn og sleppa 
við sektina. Flestir mælar taka við greiðslukortum. 
Einnig er hægt að nýta sér þjónustu leggja.is og 
greiða í stöðumælinn í gegnum símann. Þá er 
P-merki sett í glugga bílsins og einungis er greitt 
fyrir þann tíma sem stæðið er notað.GJALDDAGI OG EINDAGI

Á heimasíðu fjármálaráðuneytis-
ins má lesa eftirfarandi texta sem 
útskýrir hverjir innheimtumenn 
ríkisjóðs eru. Þar er sagt að 
„sýslumenn geti sem tollstjórar 
farið með innheimtu skatta til 
ríkissjóðs. Þegar sýslumenn og 
Tollstjóri sinna þessum störfum 
nefnast þeir innheimtumenn 
ríkissjóðs“. 
Þessir aðilar sjá svo um að inn-
heimta skatta og gjöld. Þeim 
er það þó ekki heimilt fyrr en 
skuldin er komin yfir gjalddaga. 
Í lögum er þó líka gert ráð fyrir 
eindaga, auk gjalddaga.  
Eindagi kemur á eftir gjalddaga 
og er í raun síðasti dagur sem 
skuldari getur greitt skuld sína án 
þess að á hana leggist gjöld eins 
og dráttarvextir og fleira. Eftir 
eindaga senda innheimtumenn 
gjaldendum tilkynningu um van-
skil og greiðsluáskorun er birt í 
fjölmiðlum á ákveðnum dögum. 
15 dögum eftir að áskorunin 
hefur birst getur innheimtumaður 
krafist fjárnáms hjá viðkomandi 
vegna vangoldinna gjalda. 

VARIST VINSLIT VEGNA 
PENINGALÁNA
Þegar vini eru lánaðir peningar 
geta ýmis persónuleg vandamál 
komið upp. Það getur verið 
erfitt að reka á eftir góðum vini 
með endurgreiðslu og eins gæti 
vininum reynst erfitt að biðja um 
greiðslufrest, þurfi hann þess. 
Skynsamlegt er að ákveða strax 
að lánið muni engin áhrif hafa á 
vináttuna og búa til greiðsluáætl-
un sem báðir aðilar samþykkja að 
fara eftir. Halda svo samskiptunum 
áfram opnum og eðlilegum svo 
ekki komi til vinslita vegna lánsins. 
Ef greiðslur skila sér ekki:
1. Biddu vin þinn að borga. Vitn-
aðu í samkomulagið sem gert var 
um greiðsluáætlunina og semdu 
um frest sem báðir eru sáttir við.
2. Biddu vin þinn bréfleiðis að 
borga og taktu afrit af bréfinu 
með dagsetningu.
3. Bíddu í viku og hringdu svo í 
vininn. Segðu honum að þú munir 
leita til innheimtuþjónustu ef 
hann neitar að borga. Gefðu ein-
hvern frest fram að því. 
4. Leitaðu aðstoðar innheimtu-
þjónustu.
Sjá nánari leiðbeiningar á: 

  www.ehow.com

Philip Kotler er í boði:

Iceland 
Business 
Forum kynnir:

Í Háskólabíói – 24. apríl 2013

kynnir:

Philip Kotler
Heilsdags námskeið með föður nútíma markaðsfræði

Marketing 3.0
Values Driven Marketing

Markaðssetning fyrir stærri og smærri fyrirtæki
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 1.990.000.-
LINCOLN AVIATOR LUXURY AWD.
Árg. ‚05,ek. 155.þ km, sjálfsk.,einn 
eigandi,góð smurbók,er á 
staðnum,lítur sérlega vel út, 6 
manna.Verð áður 2.890.000. Tilboð 
1.990.000.- Rnr.320561.

TILBOÐ 1.090.000.-
MMC L200 DOUBLE CAB GLS 4WD.
Árg. ‚06,ek. 209.þ km, dísel,er á 
staðnum,góð smurbók,allt að 100 % 
lán mögulegt.Verð áður 1.890.000.
Tilboð 1.090.000.-Rnr.350181.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 & lau 

12-16.
www.bilalif.is

VW Golf trendline. Árgerð 2010, ekinn 
35 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.181036. Uppl. í síma 
570-5220 Toyota Kletthálsi

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, Ný 
fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Síðustu 
húsin á ótrúlegu verði aðeins 
1.399.000kr, Komdu og skoðaðu

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

MERCEDES BENZ B 180 ngt (w233). 
Árgerð 2010, ekinn 103 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.990070.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2011, ekinn 14 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.390.000. 
Rnr.990075.

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð 
2003, ekinn 207 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.750.000. 
Rnr.180024.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

DÍSEL,DÍSEL VW Golf trendline. 
08/ 2006, ekinn 147 Þ.KM, 6 gírar.
dráttarbeysli 1,9 dísel . Verð 
1.390.000. Rnr.333937. Bíllinn er á 
staðnum!!

TOYOTA Avensis s/d exe. Árgerð 
2006, ekinn 86 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur,leður,lúga, 17” álfelgur.góð 
smur-og þjónustubók. Verð 1.890.000. 
Rnr.321213. Bíllinn er á staðnum!!!

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Patrol 2005 Aðeins 1900 
þús. stgr. Sjáfls. Leður lúga dráttarb. 
6xmagasin þjónustaður af umboði. S. 
895 8898.

WV Bora 99 árg. 1,6 vél beinsk ek. 195 
þús, ný tímareim, álfelgur, vetrardekk 
toppbíll. Verð 395 þús. ATH. skipti á 
ódýrari. Gsm 868 2352.

Gríptu tækifærið núna! Nissan Leaf, 
Ford Focus rafbílar fá frábæra dóma. 
Útvegum bíla með niðurgreiðslum 
frá USA. 90% lægri reksturskosnaður. 
Rafbílar, Metanbílar, Metanbreytingar, 
Bensín, Díselbílar. Betra verð á nýjum 
og notuðum bílum frá öllum helstu 
framleiðendum.www.islandus.is S. 
5522000

Skoda Octavia 1.6 vél. árg.‘00. Ek. 
150 þ. Er á nýjum naglad. Sumard. á 
felgum. Beinskiptur, dráttark. Ný sk. 
Verð 450 þús. Uppl. 899 4923 / 898 
4868

R. Rover ‚89 árg. leður, sjsk., ný dekk, 
allur yfirfarinn, ný smurður. Krókur. 
Verð 490,000. S. 772 8100.

 250-499 þús.

SSK-SPARIBAUKUR-EK.93 
ÞÚS

Daihatsu Move 850cc árg‘98 ek. 
aðeins 93 þús, sjálfskiptur, góð nagla 
og sumardekk, vel við haldinn (einn 
eigandi) rúmgóður smábíll sem eyðir 
litlu bensini verð 300 þús s. 841 8955

 Bílar óskast

FRÁBÆRT EINTAK
Vw Bora 1.6 árg 99” Bsk 5dyra 
ekinn 175þ. nýtt í bremsum og ný 
heilsársdekk, krókur. verð 390.000kr 
uppls 777-3077

0-200 Í PENING STRAX! 

óska eftir bíl fyrir allt að 200 þús. stgr., 
helst ekki eldri en ‚98 fólksbíl,smábíl 
eða jeppling skoða allt! má þarfnast 
lagfæringa, er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá því strax ef 
mér líst á S. 691 9374.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

 Sendibílar

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

HVER ÆTLAR AÐ 
VERA HÆSTUR Á 
STRANDVEIÐINNI 

Í SUMAR ? ESSASÚ?
Strandveiðibáturinnnn er kominn! 
Hafðu samband við Seiglu í síma 
551-2809 og tryggðu þér einn fyrir 
sumarið. St. 10x3 M. www.seigla.is

 Varahlutir

Sendu eina fyrirspurn á 39 PARTASaLa 
og þeir svara þér ef hluturinn er til. 
www.partasalar.is

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

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.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‚03, Ford fiesta ‚98, 
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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

 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

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar 
og grisjun gróðurs ásamt því að 
fá tilboð í sumarverkin. Ánægðir 
viðskiptavinir frá 1988! Garðar best 
ehf. Sími 698 9334 gardarbest.is 
netfang: gardarbest@gardarbest.is 
Facebook: Garðar best.

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Garðaumsjón: Felli tré, klippi, grisja 
og snyrti. Halldór Garðyrkjum. S. 698 
1215.

 Bókhald

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

Öll bókhaldsþjónusta, VSK, uppgjör, 
framtöl, launavinnsla, ráðgjöf, 
eignaumsýsla og stofnun fyrirtækja. 
Ábyrg þjónusta - Vönduð vinnubrögð 
Korrekt viðskiptaþjónusta Borgartúni 
24, sími 445 5500

 Málarar

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

 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

STÓRA
BÍLASALAN

til sölu
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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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 Húsaviðhald

Parketslípun, parketlagnir, frá aðeins 
2.900 krfm. 20 ára reynsla og 
þjónusta. www.parketsliparinn.is S: 
772 8100.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

NÝJAR VÖRUR
Hermannabuxur 7.990,- Skyrta 6.990,-
Veski 4.990,- Kjóll 8.990,- Jakki 9.990,- 
Súper verð. Súpersól Hólmaseli 2 587-
0077 / 567-2077 Erum á facebook

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

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.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

 Sjónvarp

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

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

NUDD OG HEILSA
HEILSURÁÐGJÖF - NÆRINGARFRÆÐI. 
Tekið á allkonar kvillum og 
sjúkdómum. Einkatímar og námskeið. 
Opið frá 12-18 alla virka daga nema 
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

COMENIUS UNIVERSITY 
IN BRATISLAVA JESSENIUS 
FACULTY OF MEDICINE Í 

MARTIN SLÓVAKÍU.
Inntökupróf í læknisfræði fyrir 

skólaárið 2013-14 verður 
haldið í Reykjavík fimmtudaginn 

2. Maí n.k.. 
Ekkert prófgjald. 

www.jfmed.uniba.sk
Þeir sem hafa áhuga á að 

taka prófið hafið samband í 
s. 5444333 og 8201071 eða 

kaldasel@islandia.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu 25fm studio íbúð á 8.h. í 
krummah. 65þ á mán. allt innif. Uppl í 
s:822-8216 e. kl. 19 föstud

Til leigu 6 herb. íbúð í Giljaseli. Stórt 
eldhús m. búri, sjónvarpshol, stórt 
þvottarhús og forstofa. Uppl. s. 777 
0750

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

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði við 
Dalveg í Kópav. Uppl. e. kl. 17 s. 893 
3475.

51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð 
til sölu eða leigu. 10 m2 milliloft að 
auki. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. 
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum. 
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060 
og 661-6800.

 Geymsluhúsnæði

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

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.

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

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

ATVINNA

 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.

 Viðskiptatækifæri

HÁRSNYRTISTOFA
óskar eftir samstarfsaðila um rekstur 
á hársnyrtistofu. Áhugasamir sendið 
umsóknir á thjonusta@365.is

skemmtanir

Sprengi-
sandur

Sigurjón M. Egilsson

Sunnudagsmorgna kl. 10 – 12
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Íslenska ánægjuvogin er félag, sem Samtök iðnaðarins, Stjórnvísi og Capacent Gallup standa að um þátttöku í Evrópsku ánægjuvoginni. 
Markmið verkefnisins er að láta fyrirtækjum í té samræmdar mælingar á ánægju viðskiptavina en einnig nokkrum öðrum þáttum, 

sem hafa áhrif á hana, s.s. ímynd, mat á gæðum, og tryggð viðskiptavina.

S T J Ó R N V Í S I

ÞÖKKUM VIÐSKIPTAVINUM TRAUSTIÐ

FYRSTA SÆTI
MATVÖRUVERSLANA

Í FLOK K I

SÆTI
1.

MATVÖRUVERSLANIR

ÍSLENSKA ÁNÆGJUVOGIN
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BAKÞANKAR 
Magnúsar Þorláks 
Lúðvíkssonar
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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. hreinsiefni, 6. umhverfis, 8. gogg, 
9. eldsneyti, 11. í röð, 12. tárfelldu, 
14. tipl, 16. skst., 17. bar, 18. hjör, 20. 
persónufornafn, 21. ættarsetur.

LÓÐRÉTT
1. veltingur, 3. utan, 4. ávaxtaré, 5. 
þakbrún, 7. ógnvekjandi draumur, 
10. sérstaklega, 13. tæfa, 15. lítið, 16. 
skordýr, 19. skóli.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sápu, 6. um, 8. nef, 9. gas, 
11. rs, 12. grétu, 14. trítl, 16. fr, 17. krá, 
18. löm, 20. ég, 21. óðal. 

LÓÐRÉTT: 1. rugg, 3. án, 4. perutré, 5. 
ufs, 7. martröð, 10. sér, 13. tík, 15. lágt, 
16. fló, 19. ma.

Heyrðu! Ekki vera 
að dúlla þér meira 
með Ester! Ester 
er mín! Skiljum 
við hver annan?

Ester?! Sjitt! 
Hélt að þetta 

væri önnur! 
Fyrirgefðu! 

Ég sé illa!

Ok...?
Heyrðu! Ég skal fara 

til hennar núna og 
útskýra þetta! 

Bíddu hérna! 
Ég redda þessu! Lofa!

Gott hjá þér Ívar! 
Nú veit hann 
hver ræður 

hérna!

Damn 
straight!

Bíddu
 Ertu að hlusta á Njálu 

í Ipodnum á meðan þú ert 
að spila tölvuleik?

Uhumm.

Það hefur sko enginn dáið 
úr kaldhæðni mamma!

Þú þarft ekki að seg ja 
„Hæ hvað segirðu gott?“ 

í hvert sinn 
sem við hittumst!

Nú ég! Ekki strax! Þetta er skrítið – alltaf þegar 
þau leika sér á trampólíninu þá 

verða þau hás!

Ekki strax!

Ekki strax!

Ekki strax!

Ekki strax!

Ekki strax!

Ekki strax!

Ekki strax!

Nú ég!
Nú ég!

Nú ég!
Nú ég!

Nú ég!

Nú ég!
Nú ég!

Þótt deila megi um hvort ráðlegt sé fyrir 
Íslendinga að skipta um gjaldmiðil 

ættu flestir að geta tekið undir að viðvar-
andi háir raunvextir og verðbólga gefa þó 
ekki nema tilefni til að skoða það sem val-
kost. Það að afnám gjaldeyrishafta ætlar að 
reynast hin erfiðasta þraut er önnur ástæða 
enda höftin nátengd krónunni. Peninga-
málin eru sá grunnur sem hagstjórn byggir 
á. Það er því stórt hagsmunamál fyrir 
bæði heimili og fyrirtæki að stjórnmála-
mönnum takist vel upp við val á framtíðar-
fyrirkomulagi peningamála. Þetta er ekki 

nýtt viðfangsefni en þrátt fyrir áralanga 
umræðu erum við svo til engu nær 
um hvernig peningamálunum verður 
háttað til lengri tíma litið.

AÐ hluta til er skiljanlegt hve erfið-
lega hefur gengið að útkljá þetta mál. 
Það er enginn valmöguleiki í boði sem 

augljóslega ber af hinum. Val á fyrir-
komulagi peningamála er enda 

skólabókardæmi um val milli val-
kosta sem allir hafa bæði kosti 
og galla. Hádegisverðurinn er 
sannarlega ekki ókeypis í gjald-
miðilsmálum. Það er hins vegar 
óásættanlegt hvernig dregist 
hefur að setja þetta mál í ferli 

sem miðar að því að útkljá það. 

KOSTIRNIR sem eru í boði eru 
mjög skýrir. Við getum haldið í 
krónuna með þeim kostum og göll-

um sem allir þekkja þótt vona megi að hag-
stjórn batni svo fórnarkostnaður hennar 
lækki. Í öðru lagi getum við gengið í ESB 
og í kjölfarið tekið upp evru. Loks getum 
við tekið upp annan gjaldmiðil einhliða. 
Þeir sem vilja kynna sér kosti og galla val-
kostanna geta lesið ítarlega skýrslu Seðla-
bankans um málið.

ÖLLUM þessum valkostum fylgir hins 
vegar óvissa. Í tilviki þess fyrsta leikur 
verulegur vafi á því hvort raunhæft er að 
bæta hagstjórnina auk þess sem enn er 
algjör óvissa um afnám hafta. Í öðru lagi 
er óvissa um á hvaða forsendum við getum 
gengið í ESB. Sú óvissa hverfur ekki fyrr 
en aðildarviðræður hafa verið kláraðar sem 
verulegur vafi virðist á. Í þriðja lagi er ljóst 
að einhliða upptöku fylgja verulegir ókostir 
nema gerður verði tvíhliða samningur við 
útgefanda viðkomandi gjaldmiðils. Hvort 
eitthvert þeirra ríkja sem við gætum viljað 
semja við er til í slíkan samning og á hvaða 
forsendum er líka óvíst.

VANDINN er sá að mjög takmarkaður 
vilji virðist vera til þess að skýra hvað felst 
í öllum þessum valkostum. Þá er umræðan 
um kosti og galla þeirra í aukahlutverki við 
hliðina á ýmiss konar bulli. Ég læt nægja að 
nefna umræðuna um meint niðurrif krón-
unnar. Það hljóta að vera almannahags-
munir að allir þessir valkostir verði skýrðir 
eins og frekast er unnt. Er það virkilega til 
of mikils mælst?

Rifi st um keisarans skildinga

Sigríður Thorlacius söngkona segist alls ekki vera nein dúlla.
Sá siður að flokka söngkonur ýmist sem kyntákn eða góðar
stelpur fer óskaplega í taugarnar á henni.

Sjö heitir hönnuðir á 
Reykjavík Fashion Festival.

Metnaður fyrir 
íslenskri hönnun

Engin dúlla

Hvað gerist þegar nýr páfi 
verður kjörinn?

Páfinn kveður

Helgarblað
Fréttablaðsins

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Meðal efnis um helgina
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Jónas Sigurðsson, Borko, 
Futuregrapher, Duro, Langi 
Seli og Skuggarnir, Oyama, 
Prinspóló og Ylfa hafa verið 
staðfest á rokkhátíðina Aldrei 
fór ég suður. Þetta er þriðj-
ungur þeirra listamanna sem 
spila á hátíðinni og verður til-
kynnt um hina síðar. 

Hátíðin verður haldin í 
tíunda sinn á Ísafirði um 
páskana. Eins og síðustu ár 
fer hún fram í stórri skemmu 
við Grænagarð. Sem fyrr er 
aðgangur að hátíðinni ókeyp-
is. Styrktaraðilar eru Flug-
félag Íslands, Landsbankinn, 
Orkusalan og N1 ásamt Menn-
ingarráði Vestfjarða. 

Spila á Aldrei 
fór ég suður

SPILAR Á ÍSAFIRÐI  Jónas 
Sigurðsson spilar á Aldrei fór ég 
suður um páskana.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Bresku tónlistarverðlaunin voru 
veitt í 33. sinn í O2-höllinni í 
London á fimmtudag. Grínistinn 
James Corden var kynnir kvölds-
ins og á meðal þeirra hljóm-
listarmanna er komu fram voru 
Muse, Justin Timberlake og One 
Direction. 
Ben Howards og Emeli Sandé 
voru sigurvegarar kvöldsins og 
fékk hvort um sig tvenn verð-
laun. Mumford & Sons þótti besta 
breska hljómsveitin, Adele átti 
besta lag ársins, Frank Ocean 
þótti besti alþjóðlegi söngvarinn, 
Lana Del Rey besta alþjóðlega 
söngkonan og The Black Keys 
besta alþjóðlega hljómsveitin. 

Tónlistin var þó ekki ein í 
sviðsljósinu í gær því mikið var 
spáð í fatnað tónlistarfólksins, 
sem þótti óvenju smekklaust í ár.

Góð tónlist og slæm tíska
Brit Awards-tónlistarhátíðin fór fram í 33. sinn í London á fi mmtudag. Breskt tónlistarfólk 
fagnaði tónlistarárinu saman en mætti þó misvel klætt á rauða dregilinn við O2-höllina.

GLITRAÐI  Paloma Faith 
mætti í kjól alsettum 
glitrandi steinum.

SKRAUTLEGAR  Stúlkurnar í Little Mix voru vægast sagt skrautlega til fara. 

ÓLÍKAR  Karis Anderson, Courtney 
Rumbold og Alex Buggs skipa sveitina 
Stooshe. 

SATÍN FRÁ TOPPI TIL TÁAR 
 Söngvarinn vinsæli Ed Sheer-
an mætti í satínjakkafötum. 

LITRÍK LEIKKONA  Leikkonan 
Jamie Winstone klæddist kjól 
sem líktist glymskratta.

FJÓLUBLÁR  Robbie 
Williams hafði 
nokkrum sinnum 
fataskipti en mætti 
í þessum fjólubláu 
jakkafötum á rauða 
dregilinn.
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Kanarí
26. febrúar
5. mars
12. mars
19. mars páskaferð
23. mars páskaferð – uppselt

Kr. 124.900 
Roque Nublo 
í 14 nætur um páska
Netverð m.v.  2 fullorðna og eitt barn í íbúð 
í 14 nætur.
Netverð á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð 
kr. 149.900. Sértilboð 19. mars í 14 nætur.

Kr. 127.800
Jardin del Atlantico 
í 16 nætur
Netverð m.v. 2 fullorðna og eitt barn í íbúð 
í 16 nætur.
Netverð m.v. 2 fullorðna í herbergi kr. 149.900. 
Sértilboð 5. mars í 16 nætur.
Aukagjald fyrir allt innifalið kr. 44.300 fullorðinn 
og barn kr. 22.100.

Tenerife
27. febrúar
6. mars – uppselt
13. mars
20. mars páskaferð – uppselt
25. mars páskaferð – uppselt

Kr. 124.900 
Hotel Jacaranda 
með hálfu fæði í 10 nætur
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
fjölskylduherbergi með hálfu fæði í 10 nætur. 
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna í herbergi 
kr. 159.800 með allt innifalið. 
Sértilboð 27. febrúar í 10 nætur.

Kr. 134.500
Villa Tagoro 
með allt innifalið í 9 nætur
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með allt innifalið í 9 nætur. 
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna í íbúð  
kr. 169.900 með allt innifalið. 
Sértilboð 13. mars í 9 nætur.

Kanarí & Tenerife
Marsveisla

124.900   
frá aðeins kr. 
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„Í þessum verkum er ég meðal annars 
að velta fyrir mér afstæði hluta, tíma 
og rúmi,“ segir Sirra Sigrún Sigurð-
ardóttir en sýning hennar Brot verð-
ur opnuð í Hafnarborg á morgun. „Ég 
vann verkin inn í rýmið hér, Sverris-
sal í Hafnarborg, og eitt verkið er til 
dæmis teiknað beint á vegginn,“ segir 
Sirra sem sýnir bæði veggmyndir, ljós-
myndir og skúlptúra á sýningunni. „Ég 
er að vinna með breytileika, það hvern-
ig hlutirnir þróast, og langar meðal 
annars að sýna að þó að hlutir virðist 
standa í stað er alltaf einhver breyting 
í gangi. Ég sýni til dæmis hreyfiskúlp-
túr sem fangar ljósið úr umhverfinu, 
þannig að hann breytist eftir því hvar 
maður staðsetur sig,“ segir Sirra Sig-
rún og bendir á að skúlptúrinn minni á 
skífurit skoðanakannana, en í þessu til-
viki geta áhorfendur valið sér sjónar-
horn og þar með niðurstöðu. „Sirra Sig-
rún vinnur í sýningunni með líkamlega 
og sjónræna skynjun áhorfandans um 
leið og hún veltir fyrir sér spurning-
um um stöðu listarinnar í samfélaginu, 
samband blekkingar og raunveruleika 
og upplifun okkar af heiminum. Hún 
sækir efnivið sinn meðal annars í tölu-
legar upplýsingar, vísindakenningar og 
rannsóknir,“ eins og segir í fréttatil-
kynningu.
Sirra segir sýninguna snúast að hluta til 
um þekkingarleit. „Ég er að kinka kolli 
til þeirra sem hafa farið á undan í þekk-
ingarleit og upplýsingaöflun. Verkin 
hafa ýmsar stærðfræðitengingar en ég 
vinn líka með skynjun áhorfendanna.“

Sýning Sirru Sigrúnar verður í 
Sverris sal Hafnarborgar og stendur til 
17. mars.  - sbt

Það er alltaf einhver breyting 
Sirra Sigrún Sigurðardóttir vinnur með afstæði hlutanna í sýningunni Brot í Hafnarborg.

Sirra Sigrún Sigurðardóttir (f. 1977) lauk námi við Listaháskóla Íslands árið 2001. Hún hefur tekið þátt í 
fjölda sýninga bæði hér heima og erlendis, meðal annars í Listasafni Reykjavíkur og Tate Modern í London. 
Sirra Sigrún er einn stofnenda og eigenda sýningarstaðarins Kling&Bang í Reykjavík. Þar hefur hún skipulagt 
fjölda sýninga og listviðburða með þátttöku innlendra og erlendra listamanna. Jafnframt því að vera í hópi 
áhrifamikilla listamanna hér á landi og taka þátt í fjölda sýninga stundaði hún nám í listfræði við Háskóla 
Íslands 2003-2004. Sirra Sigrún leggur nú stund á framhaldsnám við School of Visual Arts í New York og 
hlaut nýlega styrk úr sjóði Guðmundu Andrésdóttur, en sjóðurinn styrkir unga og efnilega myndlistarmenn 
til náms. Í desember síðastliðnum var Sirra Sigrún á meðal 24 alþjóðlegra listamanna sem listtímaritið 
Modern Painters útnefndi sérstaklega sem listamenn sem vert er að fylgjast með á komandi árum.   

Í framhaldsnámi í New York   

SIRRA  Kinkar kolli til 
þeirra sem farið hafa á 
undan í þekkingarleit og 
upplýsingaöflun. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
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Listasmiðja
14.00 Boðið verður upp á listasmiðju í 
Ásmundarsafni fyrir krakka, 6 ára og eldri. 
Emma Lindahl og Helena Hansdóttir 
Aspelund leiða smiðjuna og allir eru 
velkomnir. Áhugasamir eru hvattir til að 
mæta tímanlega til að tryggja sér sæti.

Sýningar
17.00 Sýning á verkum Kristjáns Eld-
járns verður opnuð í Gallerí Fold.
17.00 Nacho cheese, sýning Hildi-
gunnar Birgisdóttur og Önnu Hrundar 
Másdóttur opnuð í Kling & Bang gallerí, 
Hverfisgötu.

Upplestur
18.00 Tryggvi Þór Herbertsson les fjór-
tánda Passíusálminn í Grafarvogskirkju 
í tilefni föstunnar.

Tónlist
12.00 Tríó Sunnu Gunnlaugs, skipað 
Þorgrími Jónssyni á kontrabassa, Scott 
McLemore á trommur og Sunnu á píanó, 
leikur á hádegistónleikum Háteigskirkju. 
Almennt miðaverð er kr. 1.000.
21.00 Afmælistónleikar verða haldnir 
á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8, fyrir 
Júlíus Agnarsson, hljóðmann Stuð-
manna til margra ára. Meðal þeirra sem 
fram koma eru Egill Ólafsson, Valgeir 
Guðjónsson, Þórður Árnason, Ásgeir 
Óskarsson, Tómas Tómasson, Andrea 
Gylfadóttir, Eðvarð Lárusson, Magnús 
Einarsson, Karl Pétur Smith og fleiri. 
Aðgangur er ókeypis.
21.00 Boðið verður upp á alvöru 
þungarokkstónleika þegar Champions 
of Death mæta á Ellefuna. Þeim til 
liðsinnis verður hafnfirska hljómsveitin 
Guns of Narnia. Aðgangur er ókeypis.
21.00 Hljómsveitin Hjaltalín heldur tón-
leika í Iðnó. Snorri Helgason og hljóm-
sveit hitar upp. Miðaverð er kr. 2.000.
22.00 Dusty Miller heldur tónleika á 
Café Rosenberg. Aðgangur er kr. 1.000 
og enginn posi verður á staðnum.
22.00 Ljótu hálfvitarnir spila á Græna 
hattinum, Akureyri. Boðið verður upp 
á klassískar krásir í bland við efni af 
væntanlegri plötu. Forsala miða er í 
Eymundsson á Akureyri og á midi.is.
22.00 Dj Major Disco & Commander 
Funk spila í aðalrými Faktorý.
23.00 Hljómsveitin NOLO mætir á 
Dillon og spilar nýtt og gamalt efni í 
bland. Aðgangur er ókeypis.

Fyrirlestrar
20.00 Mannfræðifélag Íslands stendur 
fyrir fyrirlestrinum Gamla (berhátt-
aða) bændasamfélagið: af prjónuðum 
smokkum, hrafnseistum og öðrum kynlífs-
tengdum munum fyrri alda. Það er Eiríkur 
Valdimarsson MA í þjóðfræði sem flytur 
fyrirlesturinn sem fer fram í Reykjavík-
urAkademíunni, Hringbraut 121, 4. hæð.
20.00 Gylfi Aðalsteinsson heldur fyrir-
lestur um skammtaeðlisfræði og heims-
mynd trúarbragða í húsi Lífspekifélags-
ins að Ingólfsstræti 22.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is 

Save the Children á Íslandi

Náttúruvá
á Íslandi

Eldgos og jarðskjálftar

H Á S K Ó L A Ú T G Á F A N
h a s k o l a u t g a f a n . h i . i s

Náttúruvá á Íslandi er fræðirit fyrir almenning þar sem helstu sérfræðingar
landsins fjalla um eldgos og jarðskjálfta. Bæði er greint frá eðli þessara

náttúru fyrirbæra og þeirri vá sem af þeim stafar. Sagt er frá nýjustu rann sókn -
um í jarðvísindum og jarðskjálftafræði sem tengjast Íslandi. Er bókin þannig

einstakt yfirlit yfir þekkingu okkar á þessum þáttum íslenskrar náttúru. 
Bókin er tæpar 800 bls. í stóru broti og í henni eru nærri 

1000 ljósmyndir, teikn ingar og skýringamyndir. 
Náttúruvá á Íslandi er án efa eitt ítar legasta og efnismesta rit 
um eldvirkni og jarðskjálfta á Íslandi sem gefið hefur verið út.

NÁTTÚRUVÁ Á ÍSLANDI
ELDGOS OG JARÐSKJÁLFTAR

T I LVA L I N  Ú T S K R I F TA R G J Ö F

Sunnudaginn 24. febrúar 
kl. 17:00
 
Rósalind Gísladóttir 
og Helga Bryndís 
Magnúsdóttir flytja aríur 
eftir Verdi, Mascagni og 
Rossini ásamt lögum úr 
söngleikjum eftir Kern, 
Loewe og Gershwin.

SÖNGUR 
RÓSALINDAR

TÍBRÁ
TÖFRATÓNAR Í

www.salurinn.is
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Uppskeruhátíð 
tónlistarmanna

GAMAN  Alma Guðmundsdóttir hér 
ásamt fyrrverandi umboðsmanni sínum, 
Einari Bárðarsyni.

KYNNARNIR  Sigrún Hjálmtýsdóttir og 
Vilhelm Anton Jónsson sáu um að halda 
stuðinu uppi. 

SMART  Sigtryggur Baldursson og 
söngvarinn Valdimar Guðmundsson. 

ÞAKKARRÆÐA  Ásgeir Trausti kom oft upp á svið um kvöldið til að taka á 
móti verðlaunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslensku tónlistarverðlaunin 
voru veitt með pompi og 
prakt í Hörpu á miðvikudags-
kvöld. Tónlistarmaðurinn 
Ásgeir Trausti var sigurve-
gari kvöldsins en hann fór 
fj órum sinnum upp á svið 
til að veita verðlaunum 
viðtöku, meðal annars fyrir 
plötu ársins. Retro Stefson 
og Moses Hightower fylgdu 
svo fast á hæla hans með 
þrenn og tvenn verðlaun hvor. 
Þorgerður Ingólfsdóttir hlaut 
heiðursverðlaun kvöldsins.

GUÐRÚN BERGMANN fjallar um ótal náttúrulegar leiðir til að öðlast stinna
og ferska húð og unglegra útlit. Hún fjallar að hluta um þetta í bók sinni

UNG Á ÖLLUM ALDRI, en það eru fleiri leyndarmál sem vert er að kynna sér.

Fimmtudaginn 28. febrúar

Staður og stund:  Heilsuhúsið Lágmúla 5,
kl. 18:30 - 21:00. Námsgögn með víðtækum

upplýsingum innifalin. Verð 4.900 kr.
Nánari upplýsingar og skráning á

ung@gudrunbergmann.is
og www.ungaollumaldri.is

Guðrún Bergmann
hefur haldið fjölda

fyrirlestra og námskeiða,
og skrifað bækur um bæði
heilsu, náttúrulækningar

og umhverfisvitund

Á námskeiðinu verður farið yfir:
• Hvað húðin í andlitinu segir þér um heilsufar líkamans

• Hvað hægt er að gera til að örva húðina og draga úr hrukkumyndun
     án hjálpartækja eða krema sem innihalda skaðleg aukaefni

     • Hvaða bætiefni styrkja og gera húðina stinnari

Betri hú› – unglegra útlit

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

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 

****- Rás 2

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

*****-Morgunblaðið THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:10
BEYOND THE HILLS (16) 21:30
KON-TIKI (12) 17:50, 20:00
HOLY MOTORS (16) 22:10
HVELLUR (L) 18:00, 20:00

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

-EMPIRE

THIS IS 40 KL. 5.40 - 8 - 10.20 L
DIE HARD 5      KL. 8 - 10      16 
HVELLUR         KL. 5.50          L 

THIS IS 40  KL. 5 - 8 - 10.45  12
DIE HARD 5  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
DIE HARD LÚXUS  KL. 5.40 - 8 - 10.20  16
DJANGO  KL. 8  16
HVÍTI KÓALABJÖRNINN  KL. 3.30  L
LAST STAND  KL. 8 - 10.20  16
HÁKARLABEITA 2  KL. 3.40  L
THE HOBBIT 3D  KL. 4.30  12
LIFE OF PI 3D  KL. 5.20  10

“MÖGNUÐ MYND Í 
ALLA STAÐI”

-V.J.V., SVARTHÖFÐIV.J.V., SVARTHVV ÖFÐI

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

Yippie-Ki-Y
ay!

JAGTEN (THE HUNT)  KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
THIS IS 40  KL. 6 - 9  12
DIE HARD 5  KL. 10.30  16
KON-TIKI  KL. 5.30 - 8  12
LINCOLN  KL. 9  14
VESALINGARNIR  KL. 5.50  12

KVIKMYNDAÚRVALIÐ ER Í SAMBÍÓUNUM
Á TOPPNUM Í ÁR

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á 

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

V I PV I P

FLIGHT KL. 5:10 - 8 - 10:50
FLIGHT VIP KL. 5:10 - 8 - 10:50
BEAUTIFUL CREATURES FORSÝNING KL. 8
WARM BODIES KL. 5:50 - 8 - 10:40
HANSEL AND GRETEL KL. 6 - 8 - 10:10
PARKER  KL. 8 - 10:20
GANGSTER SQUAD KL. 10:10
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 3:40 - 5:50
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 3:40
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 4 - 6
SAMMY 2 ÍSLTAL KL. 3:40

KRINGLUNNI

THIS IS 40 KL. 5:10 - 8 - 10:45
WARM BODIES KL 5:50 - 8 - 10:20
THE IMPOSSIBLE KL. 5:40 - 8
BULLET TO THE HEAD KL. 10:20
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6

BEAUTIFUL CREATURES FORSÝNING KL. 8
FLIGHT KL. 5:20 - 8 - 1:10
A GOOD DAY TO DIE HARD KL. 5:50 - 8 - 10:40
WARM BODIES KL. 5:50 - 8 - 10:30
PARKER KL. 10:10
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50

 NÚMERUÐ SÆTI

KEFLAVÍK

FLIGHT KL. 8
THIS IS 40 KL. 10:50
THE IMPOSSIBLE KL. 8
BULLET TO THE HEAD KL. 10:20
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 6
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESRTRINU ÍSLTAL KL. 6

AKUREYRI

WARM BODIES KL. 6
FLIGHT KL. 8 - 10:30
BULLET TO THE HEAD KL. 8 - 10:10
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VERSTRINU ÍSLTAL KL. 6

590.KR 
NÝTT ÚTLIT Á KLASSÍSKU ÆVINTÝRINNNNNNNNNNNNÝNÝNÝNÝÝÝÝÝÝÝNÝNNNNNN TTTTTTTT   ÚTLIT Á KLASSÍSKU ÆVINNNTTÝÝÝÝÝÝRÝRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIII

Í VILLTA VESTRINUÍÍ Í VVVVVVIIILLLLLLLLTTTTATATAAAAA  VVVVVVEEEESE TRINU
ÖSKUBUSKAÖÖÖÖÖSÖSÖSSSSSÖSÖSKKKKKKKKUKUKUKUUUUUUUUUBBBBBBUBUBUB SKKKKKAAAAAAAAAAAA

Alden
EHRENREICH

Alice
ENGLERT

Jeremy
IRONS

Viola
DAVIS

Emmy
ROSSUM

Thomas
MANN AND

Emma
THOMPSON

DARK SECRETS WILL COME TO LIGHT.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOORRRRSÝÝÝÝNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

EMPIRE

EIN  FRUMLEGASTA 
GAMANMYND
SEM GERÐ

HEFUR VERIÐ

FÓRBEINT ÁTOPPINN ÍUSA

TILNEFND TIL 2
ÓSKARSVERÐLAUNA

R.EBERT

ENTERTAINMENT WEEKLY
100/100

BRÁÐSKEMMTILEG GAMANMYND

FLIGHT 7, 10
ZERO DARK THIRTY 7, 10
VESALINGARNIR 6, 9
THE HOBBIT 3D 4(48R)
HÁKARLABEITA 2 4
HVÍTI KÓALABJÖRNIN 4

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

5 ÓSKARSTILNEFNINGAR!2 ÓSKARSTILNEFNINGAR! ÓÓ
T.V. - Bíóvefurinn H.S.S - MBL

H.S.K - MBL

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

5%



ER KOMIN Í HAGKAUP



BÓNUS ÍS 2 LTR.
SÚKKULAÐI, VANILLU OG JARÐARBERJASÚKK LA I  VANILLU SÚKKULAÐI,,, VANILLU OG JARÐARBERJAOG JARÐARBERJAUU

198
KR. 430ML

259
KR. 400 G

298
KR. 400 G

198
KR. 200G



HÉR ERU FROSIN 
BER OG ÁVEXTIR Í 

ORKUDRYKKINN SEM 
ÞÚ GERIR HEIMA
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visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

ÚRSLIT
DOMINOS-DEILD KARLA

NJARÐVÍK - KR 88-77
Njarðvík: Nigel Moore 22, Ágúst Orrason 18, Elvar 
Már Friðriksson 17, Maciej Baginski 12, Ólafur 
Helgi Jónsson 12, Marcus Van 5/9 fráköst.

KR: Brandon Richardson 22, Martin Hermannsson 
16, Darshawn McClellan 9, Finnur Atli Magnusson 
7, Helgi Már Magnússon 7.

ÍR - STJARNAN 88-100
ÍR: Eric James Palm 33, Sveinbjörn Claessen 14, 
Hjalti Friðriksson 13, Þorvaldur Hauksson 9

Stjarnan: Brian Mills 18, Jovan Zdravevski 17/15 
fráköst, Kjartan Atli Kjartansson 14, Justin Shouse 
14/11 stoðsendingar, Marvin Valdimarsson 13.

GRINDAVÍK - SKALLAGR. 107-65
Grindavík: Samuel Zeglinski 20, Sigurður Þor-
steinsson 19, Jóhann Ólafsson 15, Aaron Brouss-
ard 12, Ólafur Ólafsson 8. 

Skallagrímur: Carlos Medlock 23, Hörður 
Hreiðarsson 15, Trausti Eiríksson 7

SNÆFELL - FJÖLNIR 108-77
Snæfell: Ryan Amaroso 25/17 fráköst, Jay Threatt 
21/14 stoðsendingar, Pálmi Sigurgeirsson 17, Jón 
Ólafur Jónsson 13, Sveinn Arnar Davíðsson 11. 
Fjölnir: Christopher Smith 30, Björgvin Ríkharðs-
son 10, Róbert Sigurðsson 8, Gunnar Ólafsson 6.

N1-DEILD KARLA

HAUKAR - AKUREYRI 24-20
Haukar - Mörk (skot): Gylfi Gylfason 6 (9), Sigur-
bergur Sveinsson 6/3 (11/3), Árni Steinþórsson 4. 

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 21 (41/1, 51%),  

Akureyri - Mörk (skot): Bergvin Þór Gíslason 7/1 
(13/1), Geir Guðmundsson 4 (12). 

Varin skot: Jovan Kukobat 7 (29/2, 24%), 

FH - ÍR 29-24
FH - Mörk (skot): Ragnar Jóhannsson 7 (9), Þor-
kell Magnússon 5 (7), Logi Geirsson 5/2 (11/2), 

Varin skot: Daníel Andrésson 20/2 (44/5, 45%), 

ÍR - Mörk (skot): Björgvin Hólmgeirsson 11 (21), 
Sturla Ásgeirsson 4/2 (8/4),.

Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 16/1

FRAM - AFTURELDING 31-12
Fram - Mörk (skot): Róbert Aron Hostert 8 (10), 
Jóhann Gunnar Einarsson 6/3 (8/3) 

Varin skot: Magnús Erlendsson 15/1 (23/2, 65%), 

Afturelding - Mörk (skot): Birkir Benediktsson 4 
(11), Árni Bragi Eyjólfsson 2 (3). 

Varin skot: Davíð Svansson 7 (24/2, 29%) 

VALUR - HK 26-26
Valur - Mörk (skot): Nikola Dokic 6 (9), Sveinn 
Aron Sveinsson 6/6 (9/6), Valdimar Þórsson 5 (8), 
Varin skot: Lárus Helgi Ólafsson 10 (26/2, 38%), 

HK - Mörk (skot): Bjarki Már Elísson 7/3 (11/3), 
Tandri Már Konráðsson 6 (12)

Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 18 (42/4, 
43%),

ÚRSLIT
EVRÓPUDEILD UEFA

LYON - TOTTENHAM 1-1
 1-0 Maxime Gonalons (17.), 1-1 Mousa Dembele 
(90.)

Tottenham vann samanlagt, 2-3. Gylfi Þór 
Sigurðsson lék síðustu 20 mínútur leiksins fyrir 
Tottenham.

METALIST - NEWCASTLE 0-1
0-1 Shola Ameobi, víti (64.)

Newcastle vann samanlagt, 1-0.

LIVERPOOL - ZENIT 3-1
 0-1 Hulk (18.), 1-1 Luis Suarez (28.), 2-1 Joe Allen 
(43.), 3-1 Luis Suarez (59.)

Zenit vann samanlagt, 3-3. Liðið fer áfram á 
marki á útivelli.

CHELSEA - SPARTA PRAG 1-1
 0-1 David Lafata (17.), 1-1 Eden Hazard (90.+1)

Chelsea vann samanlagt, 2-1.

STEAUA BÚKAREST - AJAX 
 Leikurinn fór í framlengingu og var ekki lokið er 
Fréttablaðið fór í prentun. Kolbeinn Sigþórsson 
var í byrjunarliði Ajax.

KÖRFUBOLTI Þegar menn líta yfir 
tölfræðina hjá KFÍ-manninum 
Damier Pitts velta örugglega marg-
ir fyrir sér hvernig Ísfirðingum 
tókst að krækja í þennan frábæra 
körfuboltamann. 

Damier Pitts er 23 ára gamall og 
á sínu fyrsta ári í atvinnumennsku 
eftir að hafa spilað með Marshall-
háskólanum í bandaríska háskóla-
boltanum fjögur ár þar á undan. 

Pitts er nú stigahæstur í deildinni 
og í 3. sæti í stoðsendingum. Hann 
er allt í öllu í leik KFÍ-liðsins og það 
er margt í gangi inni á vellinum sem 
fer ekki í gegnum hann. 

KFÍ tapaði fyrstu fimm leikjun-
um með hann innanborðs en hefur 
nú unnið þrjá af síðustu fimm leikj-
um sínum og annað tapanna kom á 
dramatískan hátt í framlengingu. 

„Hann minnir svolítið á mig 
þegar ég var að spila,“ sagði Pétur 
Már Sigurðsson í léttum tón þegar 
undirritaður spurði hann út í 
Damier Pitts, bandarískan leikstjór-
nanda liðsins sem hefur farið á kost-
um með KFÍ síðan að hann kom til 
Ísafjarðar í nóvember.

Draumaleikmaður í þessa stöðu
Pétur Már getur samt ekki frek-
ar en aðrir á Ísafirði leynt aðdáun 
sinni á þessum frábæra leikmanni 
sem hefur skorað yfir 30 stig í níu 
leikjum í röð. 

„Hann er rosalega góður. Það er 
góð ára í kringum hann og hann er 
mikill leiðtogi innan sem utan vall-
ar. Þetta er klárlega algjör drauma-
leikmaður í þessa stöðu,“ segir 
Pétur Már. 

Pitts hefur góða afsökun fyrir því 
að skora ekki 30 stig í fyrsta leikn-
um. „Hann skoraði reyndar bara 
17 stig í fyrsta leiknum sínum en 
þá lenti hann bara um morguninn,“ 
sagði Pétur en síðan þá hefur kapp-
inn skorað minnst 30 stig í leik og 
þá gaf hann líka 11 stoðsendingar 
í sigurleik á móti Skallagrími. En 
hvernig verða menn svona heppnir 

í kanahappadrættinu?
„Ég er með góð sambönd. Hann 

spennti bogann mjög hátt og það 
gekk ekki upp. Við létum erlenda 
leikmanninn okkar fara í byrjun 
nóvember og þá var hann á lausu. 
Ég var þá að skoða nokkra leik-
menn en leyst mjög vel á hann því 
hann var einmitt týpan sem ég var 
að leita að,“ sagði Pétur Már sem er 
samt alveg tilbúinn að taka ábyrgð 
á slæmri byrjun í vetur.

Gerði fyrst mistök
„Ég sem þjálfari gerði mistök í 
útlendingavali og þurfti að súpa 
seyðið af því. Þá komst þetta seint 
og illa af stað en það virðist vera 
mikill stígandi í liðinu og menn eru 
jákvæðir yfir öllu sem er að ger-
ast núna. Við erum mjög grimmir 
að komast í úrslitakeppnina og það 
er það eina sem kemst núna að hjá 
okkur,“ segir Pétur og Pitts á mik-
inn þátt í því.

„Ég veit ekki hvort það komi 
honum á óvart að hann small inn 
í leikkerfið hjá mér. Við erum að 
hlaupa eitthvað sem hentar honum 
vel og ég leyfi honum að hafa ákveð-
ið frjálsræði. Hann finnur líka leik-
mennina í kringum sig og stjórnar 
leiknum vel. Við erum í góðu sam-
bandi og þetta er eðal drengur,“ 
segir Pétur Már sem sparar ekki 
hrósið á sinn mann.

„Hann er algjör töffari og það 
skín af honum sjálfstraustið. Það 
hefur áhrif enda er hann mikill sig-
urvegari. Á æfingum verður mönn-
um oft heitt í hamsi því menn eru 
grimmir í að vinna leiki á æfingum. 
Það hefur komið með hans tilvist í 
liðinu,“ segir Pétur Már.

Eiginlega alltaf brosandi
„Hann er ótrúlega jákvæður og allt-
af tilbúinn að koma að dæma eða 
hjálpa til. Hann er orkubolti sem 
er eiginlega alltaf brosandi. Þetta 
er alveg eðalsending,“ segir Pétur 
Már að lokum. ooj@frettabladid.is

Draumaleikmaður og töff ari
Pétur Már Sigurðsson, þjálfari KFÍ í Dominos-deild karla í körfubolta, vann í kanahappadrættinu í nóvember 
þegar hann samdi við Damier Pitts. Damier er búinn að brjóta 30 stiga múrinn í níu leikjum KFÍ í röð. 

32,9 STIG OG 7,4 STOÐSENDINGAR Í LEIK  Damier Pitts hefur spilaði frábærlega 
með KFÍ-liðinu í vetur. Hér er hann í leik á móti Snæfelli.  MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

Damier Pitts viðurkennir það að það hafi verið klúður hjá umboðsmanni 
sínum sem varð til þess að hann endaði á Ísafirði en hann sé samt stað-
ráðinn í að gera það besta úr þessari stöðu. 
„Það er mjög gott og afslappað að vera hér á Ísafirði. Ég er frá stórri borg 
í Bandaríkjunum þannig að það er mjög öðruvísi fyrir mig að búa í svona 
litlum bæ,“ segir Damier Pitts.
„Mér líður vel á Ísó, það eru allir almennilegir og ég nýt lífsins hérna. Ég 
er búinn að vera að spila vel og hugsa bara um að gefa allt mitt í hvern 
einasta leik og gera það sem ég þarf að gera fyrir liðið. Markmið okkar er 
að komast upp í sjöunda eða áttunda sætið og við ætlum að gera allt sem 
við getum til þess að komast í úrslitakeppnina,“ segir Damier. 
„Myrkrið er svo sem ekkert að angra mig en ég hef líklega bara séð sólina 
tvisvar sinnum síðan ég kom til Ísafjarðar. Það er skrítið en ég fæ að sjá 
sólina þegar ég kem til Reykjavíkur. Við keyrum líka í alla leiki og fljúgum 
aldrei. Þetta eru hátt í sex tíma ferðir og það er mikil breyting fyrir mig.“

Bara búinn að sjá sólina tvisvar sinnum

FÓTBOLTI Forráðamenn 
þýska félagsins Schalke 04 
íhuga nú að kæra þátttöku 
Fílbeinsstrendingsins Di-
diers Drogba í 1-1 jafntefli 
Schalke 04 og Galatasaray í 
fyrri leik liðanna í sextán liða 
úrslitum Meistaradeildar-
innar á miðvikudag.
Didier Drogba gekk til liðs 
við tyrkneska félagið í lok 
janúar en hann fékk sig þá 
óvænt lausan frá kínverska 
félaginu Shanghai Shenhua.
Schalke 04 skrifar um málið 
inni á Twitter-reikning 

félagsins í dag. „Það er vafi um hvort 
Drogba hafi verið kominn með full-
gilt keppnisleyfi í Meistaradeildinni 
og Schalke ætlar að skoða málið 

betur.“
Didier Drogba átti góðan 

leik með Galatasaray en 
Þjóðverjarnir náðu að 
jafna rétt fyrir hálfleik og 
eru í fínum málum fyrir 

seinni leikinn í Þýskalandi. 
Hinn nýi leikmaðurinn hjá 

tyrkneska félaginu, Hollend-
ingurinn Wesley Sneijder, fann 

sig ekki eins vel og var skipt af 
velli í leikhléi.  - óój

Drogba gæti hafa verið ólöglegur

15% afsláttur
Gildir út febrúar

FÓTBOLTI Fyrrum landsliðsmark-
vörður Englands, David James, kemur 
til Vestmannaeyja í dag og mun æfa 
með Pepsi-deildarliðinu fram til 
sunnudags.
Hann er fyrst og fremst að skoða 
aðstæður og eftir helgina verður sest 
niður og rætt við hann um fram-
haldið. ÍBV vantar markvörð, meðal 
annars, eftir að Abel Dhaira fór frá 
félaginu.
Hinn 42 ára gamli James hefur spilað 
572 leiki í ensku úrvalsdeildinni og 
212 í neðri deildunum. Hann lék 
meðal annars með Liverpool, Man. 
City og svo Portsmouth þar sem 

hann lék með þjálfara ÍBV, Hermanni 
Hreiðarssyni. Þeir urðu enskir 
bikarmeistarar með Portsmouth árið 
2008.  - hbg

David James skoðar aðstæður hjá ÍBV

FÉLAGAR  Hermann faðmar hér James 
er þeir urðu bikarmeistarar með 
Portsmouth.  NORDICPHOTOS/GETTY

FAGNA  Gylfi Þór Sigurðsson og félagar 
í Tottenham fagna hér marki Dembele 
sem kom tottenham áfram í sextán liða 
úrslit Evrópudeildarinnar.
 NORDICPHOTOS/GETTY
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FÓTBOLTI Arnór Smárason segist 
gjarnan vilja komast aftur í hollenska 
boltann eftir að samningur hans 
við Esbjerg í Danmörku rennur út í 
sumar.
Arnór hefur verið hjá Esbjerg í tvö 
og hálft ár en þangað kom hann frá 
Heerenveen í Hollandi. Arnór, sem er 
Skagamaður, fór ungur til Hollands á 
sínum tíma.
„Stefnan er að komast aftur til Hol-
lands, í stærri deild og í betra lið. 
Mér líkar vel við hollenska boltann 
og ég hef metnað til að spila aftur 
þar,“ sagði Arnór í viðtali við Boltann 
á X-inu í gær.

Horfi r til Hollands



FÖSTUDAGUR  22. febrúar 2013  | SPORT | 31

BARDAGAÍÞRÓTTIR Bardagakapp-
inn Gunnar Nelson fer með sama 
áframhaldi að fá á sig það orð að 
hann hreinlega „klári“ UFC-ferill-
inn hjá mönnum. Gunnar hefur nú 
keppt tvo UFC-bardaga, unnið þá 
báða og báðir mótherjar hans hafa 
í kjölfarið misst samninga sína hjá 
UFC. 

Lokamöguleikinn hjá hinum 32 
ára gamla Brasilíumanni Jorge 
Santiago var á móti Gunnari um 
síðustu helgi en íslenski víking-
urinn vann hann örugglega á 
dómaraúrskurði. Þetta var þriðja 
tilraun Santiagos við UFC og jafn-
framt sú stysta, þökk sé öflugri 
frammistöðu Gunnars.

Gunnar hafði áður aðeins þurft 

þrjár mínútur og 34 sekúndur 
til að vinna Bandaríkjamanninn 
DaMarques Johnson í september 
síðastliðnum. Johnson mætti allt-
of þungur til leiks (3,6 kílóum of 
þungur) en það skipti engu máli 
því Gunnar fór létt með hann. 
DaMarques missti UFC-samning 
sinn eftir bardagann.

Áhugamenn um blandaðar 
bardagaíþróttir eru nú farnir að 
velta fyrir sér hver næsti mótherji 
Gunnars verði en það er þó ljóst að 
þar bíður hans öflugur mótherji. 
Það verður því örugglega erfið-
ara fyrir Gunnar að vinna hann, 
hvað þá að klára UFC-ferilinn hjá 
honum eins og í síðustu tveimur 
bardögum sínum.  - óój

Gunnar „klárar“ UFC-
feril andstæðinganna
Jorge „The Sandman“ Santiago missti samninginn.

LÆTUR HÖGGIN DYNJA  Gunnar í bardaganum gegn Santiago. NORDICPHOTOS/GETTY

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3   Opið laugardag kl. 10-15

Konudagur á sunnudag og konan vil fá gott að 
borða og dekur, ekkert rugl!!

Bara gott að borða, dekrinu reddið þið sjálfir.

ott að 

álfir.

1.990 kr.kg

Stór Hörpuskel 
Grilla á útigrillinu, fá flottar rendur í og bera fram með djúsí salati 

og hvítvínsglasi. 
Þorskhnakkar 

6.500 kr.kg

Risarækjur, 
Gott að steikja á pönnu uppúr smjöri, með hvítlauk, chilli og steinselju.

3.990 kr.kg

Laxasteikur
Bakað inní ofni með mangóchutney sósu, bera fram með fersku salati og 

bakaðri kartöflu fullu af hvítlaukssmjöri ..... og ískalt hvítvínsglas, steinliggur.

1.990 kr.kg

STÓR HUMAR
Heilgrillaður humar, með fersku stökku salati og bræddu hvítlaukssmjöri.  
Freyðivíns glas í fordrykk og góður koss á frúnna. 3.990 kr.kg

Þetta átti að vera sexy 
mynd.......hehehe

Sjáumst eldhress á eftir.

Nýtt frá Ecco

Vínlandsleið 6 • Sími 533 3109 Smáratorgi, Kópavogi • Á milli The Pier og Toys’R’us

Toppskórinn Markaður  
opið virka daga milli  kl. 11 og 18

laugardaga milli kl. 11 og 18
sunnudaga milli kl. 12 og 18

Toppskórinn Outlet  
opið virka daga milli  kl. 11 og 18

laugardaga milli kl. 12 og 16
sunnudaga milli kl. 13 og 17

Stærðir 40 - 47
Verð 16.995
Verð nú 11.896

Stærðir 40 - 47
Verð 16.995
Verð nú 11.896

Stærðir 26 - 35
Verð 9.995
Verð nú 6.995

Stærðir 36 - 42
Verð 16.995
Verð nú 11.896

Stærðir 36 - 42
Verð 14.995
Verð nú 10.496

Stærðir 28 – 35
Verð 11.995
Verð nú 8.396

Stærðir 40 - 48
Verð 27.995
Verð nú 19.596

Stærðir 27 - 35
Verð 9.995
Verð nú 6.995

á frábæru verði - 30% afsláttur
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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

8,3 6,7 79% 7,0 5,2

20.00 Hrafnaþing 21.00 Gestagangur hjá 
Randveri 21.30 Eldað með Holta

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray
08.45 Dr. Phil
09.25 Pepsi MAX tónlist
14.25 The Voice (7:15)
16.00 Top Chef (11:15)
16.45 Rachael Ray
17.30 Dr. Phil
18.10 Judging Amy (1:24)
18.55 Everybody Loves Raymond (8:24)
19.15 Solsidan (4:10)
19.40 Family Guy (8:16)  Peter Griffin 
og fjölskylda ásamt hundinum Brian búa 
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum 
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er 
aldrei langt undan. 
20.05 America‘s Funniest Home Vid-
eos (10:44)  Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fynd-
in myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. 
20.30 The Biggest Loser (8:14)  Það 
sem keppendur eiga sameiginlegt í þess-
ari þáttaröð er að á þeim hafa dunið 
áföll en fá nú tækifæri til að létta á sér. 
22.00 HA? (7:12)  Jói G. er gestgjafi, Sóli 
Hólm og Gunnar Sigurðsson á Völlum 
sjá um svörin og Stefán Pálsson semur 
spurningarnar. Gestir þáttarins að þessu 
sinni eru leikkonurnar Halldóra Geiharðs 
og Ólafía Hrönn.
22.50 Top Gear 2012 Special
23.50 Hæ Gosi (4:8)
00.30 Excused
00.55 House (23:23)
01.45 Last Resort (13:13)
02.35 Combat Hospital (9:13)
03.15 CSI (17:23)
03.55 Pepsi MAX tónlist

15.40 Ástareldur (Sturm der Liebe) 
 Endursýndir þættir vikunnar.
17.20 Babar
17.42 Bombubyrgið
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Framandi og freistandi 3 (9:9) 
(e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Gettu betur  Spurningakeppni 
framhaldsskólanema. Að þessu sinni 
eigast við lið Kvennaskólans í Reykja-
vík og Menntaskólans í Kópavogi. Spyr-
ill er Edda Hermannsdóttir. Dómarar og 
spurningahöfundar eru Atli Freyr Stein-
þórsson og Þórhildur Ólafsdóttir. Um-
sjón og stjórn útsendingar: Elín Sveins-
dóttir.
21.10 Draumadísin  (She‘s Out of My 
League)  Kirk er ósköp venjulegur ungur 
maður sem hittir draumadísina en hann 
á ekki séns í hana, eða hvað? Meðal 
leikenda eru Jay Baruchel, Alice Eve og 
T.J. Miller. Bandarísk bíómynd frá 2010. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.55 Trúður: Bíómyndin (Klovn: The 
Movie) Dönsk gamanmynd.  Meðal 
leikenda eru Frank Hvam, Casper Chris-
tensen, Mia Lyhne og Iben Hjejle. At-
riði í myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna.
00.30 Einkastríð Erics (Looking for 
Eric)  Fótboltaóði bréfberinn Eric er að 
missa allt niður um sig en þá ræður 
spekingurinn Eric Cantona honum heilt. 
Meðal leikenda eru Steve Evets, Eric 
Cantona og Stephanie Bishop. 
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

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 Óskastundin 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 Raddir 
Afríku 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 

06.00 ESPN America 07.45 World Golf 
Championship 2013 (2:5) 12.45 Golfing World 
13.35 World Golf Championship 2013 (2:5) 
18.35 Inside the PGA Tour (8:47) 19.00 World 
Golf Championship 2013 (3:5) 23.00 Golfing 
World 23.50 ESPN America

12.10 Temple Grandin
13.55 Astro boy  
15.30 When Harry Met Sally
17.05 Temple Grandin
18.50 Astro boy  
20.25 When Harry Met Sally
22.00 The Change-up
23.50 Brideshead Revisited
02.00 The Edge
03.55 The Change-up 

18.20 Doctors  (141:175)
19.05 Ellen  (103:170)
19.50 Það var lagið
20.50 Miss Marple - At Bertram‘s 
Hotel
22.25 American Idol  (12:40)
23.50 Entourage  (6:10) 
00.20 Það var lagið  
01.20 Miss Marple - At Bertram‘s 
Hotel  
02.55 Entourage  (6:10) 
03.25 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 Histeria!  
10.15 Ofurhundurinn Krypto  
10.35 Ævintýri Tinna  
11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  
17.05 Ozzy & Drix  
17.30 Leðurblökumaðurinn
17.55 iCarly  (19:25) 

07.00 Evrópudeildin: Lyon - Totten-
ham
14.50 Meistaradeildin í handbolta: 
Medvedi - Flensburg
16.10 Meistaradeildin í handbolta: 
markaþáttur
16.40 Evrópudeildin: Chelsea - 
Sparta Prag
18.20 Evrópudeildin: Liverpool - Zenit  
20.00 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
20.30 La Liga Report  
21.00 Evrópudeildarmörkin
21.50 Evrópudeildin: Liverpool - Zenit
23.30 UFC London 2013  Útsending frá 
Wembley Arena þar sem Gunnar Nelson 
barðist við Jorge Santiago í UFC, meist-
aradeildinni í blönduðum bardagalistum.

17.10 QPR - Liverpool
18.50 Arsenal - Southampton  
20.30 Premier League World
21.00 Premier League Preview Show
21.30 Football League Show 
22.00 Arsenal - Newcastle
23.40 Premier League Preview Show  
00.10 Chelsea - Man. Utd.

17.00 Simpson-fjölskyldan  (15:22) 
Marge og Hómer reyna að kvarta þegar 
þau fá himinháan símareikning þar sem 
þau kannast ekkert við þessi símtöl til 
Brasilíu.  
17.25 Íslenski listinn
17.50 Sjáðu  
18.15 Gossip Girl  (6:22)
19.00 Friends  (18:24) 
19.25 How I Met Your Mother  (18:24) 
19.50 Simpson-fjölskyldan  (16:22) 
Lífið hjá Hómer og Marge Simpson 
gengur sinn vanagang en ekki líður sá 
dagur að þau eða börnin, Bart, Lísa og 
Maggí, rati ekki í vandræði! 
20.10 The Glee Project  (5:12) 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  (9:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís 
þar sem lífið leikur við bæjarbúa. 
21.40 Hellcats  (5:22) Dramatískir gam-
anþættir þar sem við fáum að skyggnast 
inn í keppnisfullan heim klappstýra og 
vinskap þeirra á milli.
22.20 Dollhouse  (1:13) Önnur sería 
þessara spennuþátta sem gerast í náinni 
framtíð þar sem skotið hafa upp koll-
inum undirheimafyrirtæki sem gera út 
sérstaka málaliða. Echo er ein af þeim 
en vill losna úr þessum fjötrum.
23.05 The Glee Project  (5:12) 
23.50 The O.C  (9:25) 
00.35 Hellcats  (5:22) 
01.20 Dollhouse  (1:13)
02.05 Tónlistarmyndbönd Popptíví

Miss Marple–  
At Bertram‘s Hotel
STÖÐ 2 GULL KL. 20.50 Morðgáta 
eft ir Agöthu Christie. Miss Marple 
skellir sér í frí á Bertram-hótelið. Á 
meðan hún dvelur þar er ein þjón-
ustustúlkan myrt og þegar morðing-
inn herjar á hótelgestina lætur okkar 
kona til sín taka.

TV.COM

Klovn: The Movie
RÚV KL. 22.55 Frank tekur ungan 
frænda óléttrar kærustu sinnar með 
þeim Casper í kajakferð til að sanna 
fyrir kærustunni að hann hafi  föður-
genið innra með sér. Kajakferðin 
verður þó öll hin ævintýralegasta og 
sóðalegasta og enginn staður fyrir 
ungan dreng.

The Biggest Loser
SKJÁR 1 KL. 20.30 Sjö keppendur 
eru nú eft ir í baráttunni en vika níu 
hefst með miklum látum á búgarð-
inum. Þar fer keppandinn með 
minnsta hlutfallslega þyngdartapið 
sjálfk rafa niður fyrir rauðu línuna og 
verður sendur heim samstundis. 

5,2
TV.COM

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm in the Middle  (13:16) 
08.30 Ellen  (102:170) 
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  (89:175) 
10.15 Til Death  (14:18) 
10.45 The Whole Truth  (3:13) 
11.25 Masterchef USA  (17:20)
12.10 Two and a Half Men  (11:16) 
12.35 Nágrannar  
13.00 The Invention Of Lying 
 Skemmtileg og óvenjuleg, rómantísk 
gamanmynd sem gerist í heimi þar sem 
hugtakið lygi, er ekki til. 
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  (103:170) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Simpson-fjölskyldan  (3:22) 
19.45 Týnda kynslóðin  (23:34) Björn 
Bragi Arnarsson og félagar fá til sín 
landskunna gesti í skemmtileg og óhefð-
bundin viðtöl.
20.10 Spurningabomban  (10:21) 
Logi Bergmann Eiðsson stjórnar þess-
um spurningaþætti þar sem hann 
egnir saman tveimur liðum sem svara 
skemmtilegum spurningum.
20.55 American Idol  (11:40) Tólfta 
þáttaröð þessraa vinsælu þátta en tals-
verðar breytingar hafa orðið á dóm-
nefndinni. 
22.20 Stone  Spennumynd með Robert 
De Niro, Edward Norton og Millu Jovo-
vich í aðalhlutverkum. Myndin fjallar um 
skilorðseftirlitsmann sem á aðeins nokkr-
ar vikur eftir í að komast á eftirlaun og á 
nú aðeins eitt mál eftir sem ólokið er.
00.00 Saving God  Eftir að hafa afplán-
að fangelsisdóm snýr Armstrong aftur 
í gamla hverfið sitt og reynir að hjálpa 
bágstöddum.
01.40 Taxi 4  Hasarmynd með ærsla-
fullu grínívafi.
03.10 The Invention Of Lying
04.45 Spurningabomban  (10:21) 
05.30 Fréttir og Ísland í dag

Stöð 2 kl. 20.10
Spurningabomban
Spurningabomban snýr aft ur í 
kvöld og það er sem fyrr hinn eini 
sanni Logi Bergmann sem stýrir 
skemmtuninni. Í þætti kvöldsins 
etja kappi tvö stórskemmtileg lið. 
Annað liðið er mannað grín-
drottningunum Helgu Brögu 
og Guðlaugu Elísabetu en í 
hinu liðinu eru þeir Bene-
dikt og Fannar, sem hafa 
vakið mikla athygli í 
Hraðfréttum.

VIÐ VILJUM VITA
MÖGULEG INNGANGA ÍSLANDS Í 
EVRÓPUSAMBANDIÐ SNÝST UM HAGSMUNI 
ALMENNINGS – UM LÍFSKJÖR – UM FRAMTÍÐ. 

KLÁRUM VIÐRÆÐURNAR OG SJÁUM 
SAMNINGINN.

JAISLAND.IS



Tri ehf.
Suðurlandsbraut 32
Sími: 571 8111 www.tri.is

 Verslunin er opin:

 Alla virka daga kl. 09:00-18:00
Laugardaga kl. 10:00-16:00

25%
af öllum fjalla-, Hybrid- og Racer -

hjólum, árgerð 2012.
Meðan birgðir endast.

25-50%
afsláttur af dekkjum.

Fróðleikur

Lokadagar útsölunnar hjá TRI á Suðurlandsbraut 32

35-50% afsláttur af öllum hlaupaskóm, hlaupa- og hjólafatnaði í verslun fram til

    laugardagsins 23. febrúar.

TRI kynnir nýjan verðlista á 2013 hjólum á www.tri.is en 
þessi verð reiknast öll miðað við verðlag 1. mars 2013 
þar sem tollur hefur verið tekinn af hjólum.

  Einhver hjól eru nú þegar komin á þessu verðlagi og til afhendingar strax.

  Ný sending af hjólum kemur í byrjun mars.

TRI vill benda á fróðleiksmola FÍB þar sem 
reiknaður er kostnaður við rekstur á litlum 
fólksbíl. www.fib.is Reiknivélar / Rekstrarkostnaður

  Dæmi: 529,000 kr. kostar að reka 1.000.000 kr. bíl 
miðað við 10.000 km. á ári og 10 lítra á hundraði.

  Væri ekki betra að kaupa sér hjól, bæta heilsuna, spara 
pening og hugsa um umhverfið.

Kíktu á nýja vefsíðu okkar www.tri.is

Mikið vöruúrval

TRI vill líka benda á fróðleiksmola Sesselju Traustadóttir á 
www.hjolafaerni.is 

  Semjið við launagreiðendur ykkar og fáið 7.000 kr. skattfrjálsa greiðslu upp í 
kostnað ef um vistvænan samgöngumáta er að ræða.

  Samgöngusamningar á www.hjolafaerni.is

Taktu meðvitaða ákvörðun og fjárfestu í CUBE reiðhjóli

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á TRI.IS
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„Helgin hjá mér fer í vinnutörn. 
Í kvöld er ég að frumsýna verkið 
Know Thy Yellow Self í Norðurpóln-
um. Á laugardaginn eru að hefjast 
tökur á myndinni Vonarstræti en 
þar er ég að vinna í framleiðslu-
deildinni.“
Vigfús Þormar Gunnarsson kvikmyndagerðar-
maður

HELGIN

Stuttmynd Ásthildar Kjartans-
dóttur hlaut aðalverðlaun kvik-
myndahátíðarinnar Arctic Heat 
helgina sem leið. Ásthildur var 
nýkomin heim af Eddunni þegar 
henni var tilkynnt um sigurinn á 
Arctic Heat en hátíðin var fyrst 
haldin árið 1997. 

„Ég var að koma heim af Edd-
unni og þá beið mín póstur þar 
sem mér var tilkynnt um sigur-
inn. Ég var auðvitað mjög ánægð 
með það,“ segir Ásthildur. Stutt-
myndin ber titilinn Brynhildur 
og Kjartan og fjallar um eldri 

hjón sem búa saman í lítilli íbúð. 
Maðurinn þjáist af Alzheimer og 
reynir eiginkona hans að takast 
á við veikindin með honum. 

„Þetta er vissulega stórt og 
mikið efni fyrir mynd sem 
er ekki nema fjórtán mínút-
ur að lengd, en það næst samt 
að draga upp heillega mynd af 
þeirra aðstæðum.“

Myndirnar sem keppa til verð-
launa á Arctic Heat eru í leik-
stjórn kvenna og þurfa leikstjór-
arnir einnig að hafa ríkisfang í 
einhverju Norðurlandanna. Alls 

komast 27 myndir í undanúrslit 
og velur dómnefnd sigurvegara 
úr þeim hópi. Sá hlýtur um 85 
þúsund krónur að launum. Þegar 
Ásthildur er innt eftir því hvort 
kvikmyndahátíð sem þessi sé 
nauðsynleg í dag telur hún svo 
vera. „Ætli þetta sé ekki við-
bragð við því ástandi sem ríkir 
innan kvikmyndabransans. Það 
skiptir engu máli hverjum það 
er að kenna, svona er þetta og 
það er ekki gott,“ segir hún að 
lokum. 
  - sm

Ásthildur hlaut aðalverðlaunin
Stuttmyndin Brynhildur og Kjartan þótti best á kvikmyndahátíðinni Arctic Heat.

FYRSTU VERÐLAUN  Ásthildur 
Kjartansdóttir hlaut aðalverðlaun 
kvikmyndahátíðarinnar Arctic Heat um 
helgina fyrir stuttmyndina Brynhildur 
og Kjartan.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Við höfum aldrei fengið eins og góða dóma fyrir 
nokkra sýningu. Ég hef verið spurður hvort við 
höfum nokkuð borgað fyrir þessa dóma, sem voru 
eins og sannkölluð ástarbréf frá fjölmiðlum,“ segir 
Óskar Eiríksson hjá framleiðslufyrirtækinu Thea-
termogul, sem á heiðurinn að grínsöngleiknum 
Silence. Söngleikurinn hefur vakið mikla athygli 
vestanhafs og hefur hlotið flestar útnefningar á leik-
listarverðlaunahátíðinni LA Drama Critics Circle 
sem fer fram þann 18. mars næstkomandi. Söng-
leikurinn er grínleikrit byggt á sögunni um mannæt-
una Hannibal Lecter í Silence of the Lambs og hefur 
gengið fyrir fullu húsi í New York frá frumsýningu 
í júlí 2011. „Við erum tilnefnd til fimm verðlauna á 
þessari hátíð, meðal annars fyrir bestu uppfærslu, 
tónlist og leikstjórn. Þar erum við í hópi með flottum 
Broadway-sýningum á borð við War Horse og The 
Book of Mormon, sem eru þær söluhæstu á Broad-
way í dag og því er þetta mikill heiður.“

Óskar segir að þau séu nú í viðræðum úti um 
allan heim um uppsetningu á söngleiknum. Einnig 
er áhugi fyrir að kvikmynda söngleikinn, en Óskar 
segist taka þeim fregnum með stakri ró enda sé það 
best í þessum geira. 

„Áhuginn er allavega mikill. Þetta ævintýri er 
rétt að byrja. Það hefur kostað okkur mikinn tíma 
og fjárfestingu sem lítur nú út fyrir að vera að skila 
sér.“  -  áp

Silence með margar útnefningar
Hinn íslenskframleiddi söngleikur Silence líklegur til afreka á verðlaunhátíðum.

VINSÆLL SÖNGLEIKUR  Söngleikurinn Silence er tilnefndur 
til fimm La Drama Critics Circle-verðlauna við mikla ánægju 
Óskars Eiríkssonar hjá Theatermogul sem framleiddi söng-
leikinn. Hér er hann með systur sinni Signýju Eiríksdóttur.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mögnuð klassísk 
í kilju

 

Inferno eftir August Strindberg er sjálfsævisögulegt verk og fjallar 
um rithöfund sem yfirgefur fjölskyldu sína til þess að helga sig 

rannsóknum í efnafræði. Fyrr en varir renna veruleiki og hugarástand 
saman; höfundurinn fer að sjá ofsóknir og samsæri í hverju horni og 

upplifir því sannkallað víti – Inferno – innra með sjálfum sér.
 

Þórarinn Eldjárn þýddi bókina og ritar eftirmála.

„Það er háspenna lífshætta í bókinni …“ 
Hermann Stefánsson / Morgunblaðið

 

„… yfirburðir Strindbergs þegar honum tekst upp 
tilheyra sviði þar sem ekki eru aðrir til samanburðar.“ 

Halldór Laxness / Úngur ég var

„Hver sem er getur lært loftfim-
leika ef áhugi er til staðar. Fim-
leikafólk fer léttara með þetta en 
margir aðrir því það hefur verið 
pínt til að klifra upp kaðal frá því 
það byrjaði að æfa. Svo eru aðrir 
sem hafa aldrei klifrað upp kaðal 
á ævinni en það er engin þörf á að 
vera í ofurformi til að prófa þetta,“ 
segir Katla Þórarinsdóttir, loftfim-
leikakona og nútímadansari.

Katla var lengi einn af höfuð-
paurum Sirkuss Íslands en sagði 
skilið við hópinn um áramótin og 
er farin af stað á eigin vegum. Hún 
er nú aðallega að einbeita sér að 
loftfimleikum, bæði að kenna þá 
og sýna. „Yfirleitt eru námskeiðin 
hjá mér um sex vikur en það er þó 
allur gangur á því. Þegar um nýliða 
er að ræða tek ég í mesta lagi sex 
manns í einu en annars fer ég upp 
í níu manna hópa,“ segir Katla 
sem býður líka upp á einstaklings-
kennslu.

Sérstakt silki er notað í íþróttinni 
sem er fest upp í loftið. „Það skiptir 
auðvitað öllu máli að festingarnar 
séu traustar þar sem það er ekkert 
grín að detta niður í miðri æfingu,“ 
segir hún. Hver tími byrjar á upp-
hitun á gólfinu þar sem unnið er að 
því að styrkja líkamann. Í fram-
haldi er svo farið upp í silkið og 
Katla segir algengt að það taki fólk 
nokkra tíma að ná tækninni við að 
klifra upp, áður en það getur byrjað 
að gera æfingar. „Oft ætlar heilinn 
sér miklu meira en líkaminn getur 
fyrst um sinn og fólk verður oft 
pirrað á því. Það gerir það samt að 
verkum að fólk reynir enn meira á 
sig og það er skemmtilegt að fylgj-
ast með þegar erfiðið fer að bera 
árangur,“ segir hún. 

Mismunandi ástæður liggja að 
baki þess að fólk prófar íþrótt-
ina og nefnir Katla dæmi um einn 
nemanda sem kom til hennar til að 

vinna bug á lofthræðslu. „Sú hefur 
tekið gríðarlegum framförum frá 
því hún mætti í fyrsta tímann og 

átti bágt með að halda sér nokkr-
um sentímetrum frá gólfinu,“ segir 
hún.    tinnaros@frettabladid.is

Hver sem er getur 
lært loft fi mleika
Katla Þórarinsdóttir er vön því að sýna listir hangandi í silki úr loft inu. Nú er 
hún farin að kenna öðrum að gera hið sama og hefur fengið góðar viðtökur.

HANGIR Í SILKI  Í loftfimleikunum notar Katla sérstakt silki sem hún festir í loftið 
og gerir svo ýmsar æfingar í.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það eru fjögur ár síðan að Katla byrjaði að fikra sig áfram í loftfimleikum 
og er nú mikið bókuð til að sýna listir sínar. „Oftast er ég fengin til að vera 
með atriði á viðburðum en svo er ég stundum ráðin til að sveima um loftið 
tímunum saman í mismunandi stellingum. Ég hef til dæmis hangið yfir bar 
í veislum og einu sinni var ég hengd í stigapall í heimahúsi.

Erfiðasta, skemmtilegasta og magnaðasta sýningin sem Katla hefur tekið 
þátt í hingað til var þegar hún tók þátt í tískusýningu fyrir elítukúnna Helly 
Hansen, sem framleiðir útivistarfatnað. Sýningin var haldin í litlum bæ 
miðsvegar í fjallinu Mont Blanc í Frakklandi. „Þar var ég að sýna undirfata-
línuna og mér var skellt upp í silkið á ullarnærfötunum einum fata í átta 
stiga frosti. Það versta var samt að silkið mitt hafði frosið yfir daginn svo 
þegar ég gerði æfingarnar skárust ísnálar alls staðar inn í mig. Þetta var því 
virkilega vont en á sama tíma var þetta ein magnaðasta upplifun lífs míns, 
að vera þarna í þunnu loftinu, nístingsfrosti og með mánann skínandi rétt 
fyrir ofan mig. Það var alveg toppurinn,“ segir hún.

Sýndi í ullarnærfötum á Mont Blanc
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Einn vinsælasti söngleikur heims
nú loks frumsýndur á Íslandi!

Frumsýning í kvöld kl. 20
Allt að seljast upp - tryggið ykkur miða í tíma!
fös. 22/2 kl. 20 UPPSELT
lau. 23/2 kl. 19 UPPSELT
lau. 2/3 kl. 19 UPPSELT
sun. 3/3 kl. 19 UPPSELT
þri. 5/3 kl. 19 UPPSELT
mið.  6/3 kl. 19 UPPSELT

fim. 7/3 kl. 19 UPPSELT
lau. 9/3 kl. 19 UPPSELT
sun. 10/3 kl. 13 UPPSELT
þri. 12/3 kl. 19 UPPSELT
mið.  13/3 kl. 19 UPPSELT
fim. 14/3 kl. 19 UPPSELT
lau. 16/3 kl. 19 UPPSELT

sun. 17/3 kl. 13 UPPSELT
mið. 20/3 kl. 19 UPPSELT
fös. 22/3 kl. 19 UPPSELT
lau. 23/3 kl. 19 UPPSELT
sun. 24/3 kl. 19 UPPSELT
þri. 26/3 kl. 19 UPPSELT
fim. 11/4 kl. 19 UPPSELT

lau. 13/4 kl. 19 UPPSELT
sun. 14/4 kl. 19 UPPSELT
fös. 19/4 kl. 19 UPPSELT
lau. 20/4 kl. 19 UPPSELT
sun. 21/4 kl. 19 UPPSELT
mið. 24/4 kl. 19 UPPSELT
lau. 27/4 kl. 19 UPPSELT

sun. 28/4 kl. 13 UPPSELT
föst. 3/5 kl. 19 UPPSELT
lau. 4/5 kl. 19 UPPSELT
sun. 5/5 kl. 13 UPPSELT
fim. 9/5 kl. 14 UPPSELT
fös. 10/5 kl. 19 UPPSELT
lau. 11/5 kl. 19 UPPSELT

sun. 12/5 kl. 13 UPPSELT
fim. 16/5 kl. 19 örfá sæti
fös. 17/5 kl. 19 örfá sæti
lau. 18/5 kl. 19 örfá sæti
fim. 23/5 kl. 19 örfá sæti
sun. 26/5 kl. 13 örfá sæti
lau. 1/6 kl. 13 örfá sæti



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið

Rebekka 
ekki með Hjaltalín
Hjaltalín kemur fram á tónleikum 
í Iðnó í kvöld án fagottleikarans 
Rebekku Bryndísar Björnsdóttur. 
Þrátt fyrir að vera enn formlegur 
meðlimur í hljómsveitinni er hún 
nánast hætt að spila með henni, 
að minnsta kosti á tónleikum, og 
sér þess í stað meira um sjónræna 
þáttinn. Þannig verða tónleikarnir 
í kvöld þeir fyrstu þar sem búið er 
að aðlaga Hjaltalín að 
því að vera sextett, án 
fagottsins. Rebekka 
Bryndís starfar nær 
alfarið í kvikmynda-
bransanum. Hún 
hefur verið að vinna 
mikið hjá Saga film 
og einnig í Banda-
ríkjunum, þar sem 
hún vinnur að 
stóru verkefni um 
þessar mundir. 

Heitir In the Silence
Enskt heiti plötunnar Dýrð í 
dauðaþögn með Ásgeiri Trausta, 
sem vann fern Íslensk tónlistar-
verðlaun á miðvikudaginn, verður In 
the Silence. Upptökum á plötunni 
er lokið og kemur hún út á vegum 
breska fyrirtækisins One Little 
Indian úti í heimi síðar á árinu. Það 
var bandaríski tónlistarmaðurinn 
John Grant sem þýddi texta plöt-
unnar yfir á ensku. Íslensk útgáfa 
plötunnar kemur út á Norðurlönd-
unum í þessari viku á geisladiski 
og vínyl en verður fáanleg úti um 
allan heim stafrænt. Gagnrýnandi 

sænska blaðsins 
Dagens Nyheter 
gefur henni fjórar 
stjörnur af fimm 
mögulegum og 
segir að tónlistin 
nái hæstu hæðum 

þegar gítarinn er í 
bakgrunninum und-

ir margslungnum 
útsetningunum.
  - fb

1 Kom með lífverði á nefndarsvið 
Alþingis  

2 Mega ekki leika sér með bolta í 
leikfi mi  

3 Segja sjóræningjastarfsemi ógna 
hagkerfum heimsins  

4 Sá kærastann halda framhjá á inter-
netinu  

5 Sony afh júpar Playstation 4 
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Meiri Vísir.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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