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M atreiðslumaðurinn Úlfar Fi bu

ELDAÐ MEÐ HOLTAHOLTA 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. 

Að tileinka sér umhverfisvænt líf er ekki eins 
erfitt og margir halda. Hið græna líf snýst um 
að minnka óþarfa úrgang og spara auðlindir.

LJÚFFENGUR MATURÚlfar Finnbjörnsson  sýnir meistaratakta í eldhúsinu á ÍNN.
HHHHáááággggææææððððaa  pppoookkkaaalllaauusaar ryksuugur, mjjjööögg öflluuggar hhhhaaannnndddrrryyykkksssuugguurr oogg hljjóðlááátar glææssiilleeggaarr vviffttuur. FFFFyyyyrrrriiiirrr  þþááá sseemm viljja aaððeeins það besta.
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og spyrja hvort til séu beb tri lausnir. Það er í raun ddrifkrafturinn hjá
Dyson – ný hugsun sem leysir hversdagsleg vandamál. „Ég fann
upp og þróaði Dyson Cyclone tæknina á þessum forsend
Ég vissi að það hlyti að ve b
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LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi 
hefur lokið rannsókn sinni á and-
láti Sigurðar Hólm Sigurðssonar, 
sem grunur er um að hafi verið 
ráðinn bani í fangaklefa á Litla-
Hrauni 17. maí í fyrra. Málið er 
nú komið til ríkissaksóknara, sem 
tekur ákvörðun um útgáfu ákæru.

Tæknilega er rannsóknin sú 
flóknasta sem embættið hefur ráð-
ist í og lögreglumenn sem Frétta-
blaðið hefur rætt við segja að 
sjaldan eða aldrei hafi verið lagt í 
viðlíka vinnu við rannsókn á saka-
máli af þessu tagi á Íslandi.

Tveir margdæmdir ofbeldis-
menn, Annþór Kristján Karlsson 
og Börkur Birgisson, sátu í gæslu-
varðhaldi um skeið, grunaðir um 
að hafa orðið Sigurði að bana.

„Við höfum aldrei lagst í eins 
mikla og flókna tæknivinnu og 
við þurftum að gera í þessu máli, 
vegna þess að samvinna hefur 
ekki verið fyrir hendi við sak-

borningana,“ segir Oddur Árna-
son, yfirlögregluþjónn á Selfossi.

Nákvæm eftirmynd klefans 
þar sem Sigurður fannst látinn 
var byggð í húsakynnum Lög-
regluskólans. Þar var möguleg 
atburðarás sviðsett og þeim Ann-
þóri og Berki gefinn kostur á að 
lýsa atvikum í klefanum. Allt var 
þetta kvikmyndað og eru upptök-
urnar á meðal málsgagna.

Íslensk lögregla hefur áður end-
urskapað brotavettvang en aldrei 
með eins fullkomnum hætti og í 
þessu máli.

Sálfræðingarnir Gísli Guðjóns-
son og Jón Friðrik Sigurðsson voru 
fengnir til að fara yfir upptökur úr 
öryggismyndavélum á fangelsis-
ganginum og greina atferli fanga 
í leit að vísbendingum um það sem 
fram hafði farið. Þetta mun vera 
einsdæmi á Íslandi.

Enn fremur voru sérfræðingar 
fengnir til að mæla hljómburð í 

fangelsinu og meta möguleikana á 
að vitni hefði heyrt það sem fram 
fór í klefa Sigurðar. Að auki var 
verkfræðiprófessor látinn rann-
saka þá krafta sem hefði þurft til 
að rjúfa milta Sigurðar.

Samkvæmt heimildum blaðs-
ins liggja auk þess krufningar-
skýrslur tveggja réttarmeina-
fræðinga fyrir í málinu og mun 
önnur þeirra vera öllu afdráttar-
lausari en hin um að Sigurði hafi 

verið veittir áverkar af manna-
völdum.

Síðasta atriðið sem gerir þetta 
mál einstakt er að nokkrir sam-
fangar hinna grunuðu hafa þegar 
borið vitni fyrir héraðsdómi og 
fengið að njóta nafnleyndar af ótta 
við þá. stigur@frettabladid.is

Einstök manndrápsrannsókn
Rannsókn á andláti fangans Sigurðar Hólm Sigurðssonar er ein sú flóknasta og viðamesta sem íslensk lögregla 
hefur ráðist í. Gísli Guðjónsson réttarsálfræðingur rýndi í atferli fanga út frá upptökum úr öryggismyndavélum.

➜ Nákvæm eftirmynd fangaklefans 
byggð.

➜ Sálfræðingar rýndu í atferli fanga 
á upptökum úr öryggismynda-
vélum.

➜ Sérfræðingar mældu hljómburð í 
fangelsinu.

➜ Verkfræðiprófessor lagði mat á 
krafta sem þarf til að rjúfa milta 
manns.

➜ Tveir réttarmeinafræðingar rann-
sökuðu áverkana.

➜ Vitni gáfu skýrslu fyrir dómi eins-
lega og njóta nafnleyndar.

MÖRG NÝMÆLI

ANNÞÓR 
KRISTJÁN 
KARLSSON

BÖRKUR 
BIRGISSON

Bolungarvík 3°  SA 9
Akureyri 3°  SSA 6
Egilsstaðir 3°  SSA 7
Kirkjubæjarkl. 6°  SA 7
Reykjavík 4°  SA 12

Vaxandi vindur    með rigningu sunnan- 
og vestanlands en bjart með köflum 
norðaustanlands fram eftir degi. Hlýnar 
í dag. 4

FÓLK „Mig langaði virkilega til 
fá þennan titil en það er ekki 
hægt að segja að ég hafi búist við 
þessu,“ segir 
Verslunar-
skólaneminn 
Sigríður María 
Egilsdóttir. 
Hún hlaut 
titilinn Ræðu-
maður Íslands 
á úrslitakvöldi 
Morfís fyrir 
viku. 

Sigríður er 
þriðja stúlkan sem hlýtur þennan 
titil í 29 ára sögu keppninnar en 
fjórtán ár eru síðan stúlka var 
valin Ræðumaður Íslands. „Það 
var löngu orðið tímabært að kona 
hlyti þennan titil.“ 
 - áp / sjá síðu 42

Ræðumaður Íslands:

Þriðja stúlkan 
sem vinnur á 
síðustu 29 árum

SIGRÍÐUR MARÍA 
EGILSDÓTTIR

HREIN TORG–  FÖGUR BORG  Það er því til staðfestingar að vorið sé á næsta leiti þegar byrjað er að hreinsa götur 
og torg eftir veturinn. Örn Karlsson, starfsmaður fyrirtækisins Hrein torg, er einn þeirra sem bera hitann og þungann af þessu 
mikla verki. Örn vann að því í gær að snurfusa við Ráðhús Reykjavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lars Christensen hefur komið 
reglulega til Íslands síðustu ár 
til að kynna greiningar Danske 

Bank á íslensku efnahagslífi. Sú 
fyrsta þeirra, sem kom út árið 
2006, vakti mikla athygli hér á 

landi því þar var dregin upp dökk 
mynd af stöðu mála í efnahags-
lífinu. Brugðust innlendir aðilar, 

þar á meðal stjórnmálamenn, illa 
við skýrslunni sem var harðlega 

gagnrýnd. Fjallað var um 
viðbrögðin við henni í rann-
sóknarskýrslu Alþingis.

GERÐI ALLT VITLAUST ÁRIÐ 2006EFNAHAGSMÁL Íslandsvinurinn Lars Christensen, for-
stöðumaður greiningardeildar Danske Bank, varar 
sterklega við því að íslensk stjórnvöld beiti löggjafar-
valdinu til að komast yfir eignir þrotabúa bankanna. 
Christensen segir að slík aðgerð myndi gera afnám 
gjaldeyrishafta mun erfiðara auk þess sem traust 
erlendra fjárfesta á Íslandi myndi minnka til muna.

„Ég hef verið að fylgjast með kosningabaráttunni og 
ef ég set mig í spor erlends fjárfestis hefði ég miklar 
áhyggjur af umræðunni um gjaldeyrishöftin og sér-
staklega tillögu sem kynnt hefur verið um í raun upp-
töku ríkisins á eignum þrotabúa gömlu bank-
anna,“ segir Christensen og bætir við að slík 
aðgerð myndi hafa verulega neikvæð áhrif 
á fjárfestingu hér á landi.

 - mþl / sjá síðu 4

Danska hagfræðingnum Lars Christensen líst illa á stóra kosningamálið: 

Upptaka eigna þrotabúa skaðleg

heldur stórtónleika  
á Tískudögum  
Smáralindar. 

Laugardaginn 20. apríl.

FRÉTTIR

Þrífst á því að skapa
Fatahönnuðurinn Birta Björns-
dóttir ákvað að breyta til fyrir átta 
mánuðum og flutti með fjölskyldunni 
til Barcelona þar sem lífið gengur 
dásamlega vel.
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Hún segir að í 
hulduheimunum 
í hrauninu, sem 

hún sér en við 
sjáum ekki, séu 

sumir mjög 
reiðir, sérstak-

lega dvergarnir.

TILBÚINN MEÐ KAJAKINN  Guðni Páll Viktorsson ætlar að sigla í kringum landið á 
sextíu dögum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Það má 
vera að staur-

blindur maður 
sem sér ekki 
þegar hann 

skoðar málin 
að það eru 

hörð átök fram undan 
Aðalheiður Steingrímsdóttir 

formaður Félags framhaldsskóla-
kennara

Guðrún, færðirðu barninu 
víxil?
„Ég færði því lykil að bjartri framtíð 
í formi hálsmens sem er falleg 
hafnfirsk hönnun og klassíkina 
Dimmalimm.“
Hafnfirðingar urðu 27 þúsund talsins 
þegar stúlkubarn fæddist í mars. Guðrún 
Ágústa Guðmundsdóttir bæjarstjóri færði 
barninu gjöf. Hafnfirðingar berjast við erfiða 
skuldastöðu í kjölfar hrunsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖNNUN Tæplega 83 prósent lands-
manna eru því andvíg að lögleiða 
neyslu kannabisefna samkvæmt 
niðurstöðum skoðanakönnunar 
Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Um 
12 prósent vilja lögleiða efnin en 
fimm prósent segjast hlutlaus.

Um 78 prósent karla sögðust 
ekki vilja lögleiða kannabis saman-
borið við 87 prósent kvenna.

Úrtakið í könnuninni var 1.899 
manns en hringt var þar til náðist 
í 1.200 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
15. apríl og 16. apríl. Svarhlutfall-
ið var 63,2 prósent. Alls tóku 97,6 
prósent afstöðu til spurningar um 
kannabis.  - bj

Ný könnun Fréttablaðsins:

Fáir vilja lög-
leiða kannabis

SPURNING DAGSINS

FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

BJARKEY EDWARDSTEINGRÍMUR

KOSNINGAMIÐSTÖÐVAR 
Í NORÐAUSTURKJÖRDÆMI

ALLIR

VELKOMNIR

Opnunartímar á Akureyri og Húsavík
Akureyri, Brekkukot (Brekkugata 7a) – opnunartími kl. 16-18.
Húsavík, Hlöðufell (Héðinsbraut 3) – opnunartími kl. 17-19.

Opnum á Egilsstöðum og í Neskaupstað
Laugardaginn 20. apríl opnum við kosningamiðstöðvar okkar á Egilsstöðum, 
Kaupvangi 5, kl. 17, og í Neskaupstað, Mýrinni, kl. 20.  Frambjóðendur verða á staðnum.
Egilsstaðir, Kaupvangur 5 – opnunartími kl. 17-19
Neskaupstaður, Mýrin – opnunartími kl. 17-21

UMHVERFISMÁL Hraunavinir 
hyggjast kæra fyrirhugaða lagn-
ingu nýs Álftanesvegar sem 
liggja á frá Engidal í Garðabæ, 
yfir Gálgahraun og að hringtorgi 
á móts við Bessastaði.
Ganga á frá verksamningi vegna 
nýja vegarins síðar í þessum mán-
uði. Reynir Ingibjartsson, for-
maður Hraunavina, tekur fram að 
áhyggjur félagsmanna séu bundn-
ar við þann spotta vegarins sem 
mun liggja yfir Gálgahraun. „Við 
gerum engar athugasemdir við 
þennan veg annars staðar, síður 
en svo,“ segir hann.

Að sögn Reynis tókst Hrauna-
vinum fyrir nokkrum árum að 
bjarga klettum í hrauninu þar sem 
Kjarval málaði mörg sín frægustu 
verk. „Þá fengum við áheyrn hjá 
bæjaryfirvöldum og menn hrukku 
við. Þessar íbúðarlóðir sem þar 
áttu að vera hurfu þegjandi og 
hljóðalaust,“ segir hann.

Reynir nefnir ýmsar fornminj-
ar og fornar gönguleiðir sem muni 
glatast. Sérstaklega tiltekur hann 
álagaklettinn Ófeigskirkju. Þang-
að fóru nokkrir félagar úr Hrauna-
vinum á miðvikudag, ásamt Erlu 
Stefánsdóttur píanóleikara, öðrum 
tveggja sjáenda sem lagst hafa 
sveif með Hraunavinum á síðustu 
dögum.

Fréttablaðið náði ekki tali af 
Erlu en Reynir segir henni líða 
mjög illa vegna yfirvofandi vega-
framkvæmda.

„Erla óttast að þarna verði slys. 
Hún segir að í hulduheimunum 
í hrauninu, sem hún sér en við 
sjáum ekki, séu sumir mjög reið-
ir, sérstaklega dvergarnir,“ segir 
Reynir. Við þetta tækifæri gerði 
Erla blýantsteikningu af Ófeigs-

Sjáendur óttast slys 
vegna reiðra dverga
Félagsskapurinn Hraunavinir berst gegn lagningu nýs Álftanesvegar um Gálga-
hraun. Sjáandinn og píanókennarinn Erla Stefánsdóttir segir álfaklettinn Ófeigs-
kirkju fara undir veginn. Erla óttast slys vegna reiði dverganna í hulduheimum.

SAMFÉLAGSMÁL Vinir og stuðningsmenn Samhjálpar komu saman í 
samkomusal Samhjálpar í gær til að kveðja Guðna Pál Viktorsson 
áður en hann heldur í kajakróður í kringum Ísland til styrktar Sam-
hjálp. 

Verkefnið heitir Around Iceland 2013 en þá mun Guðni Páll sigla á 
kajak sínum í kringum landið á 60 dögum. Ferðin mun hefjast á Höfn 
í Hornafirði þann 1. maí en hægt verður að fylgjast með róðrinum og 
heita á verkefnið á vefsíðunni www.aroundiceland2013.com.  - hó

Styrkir Samhjálp með lífróðri:

Á kajak í kringum landið

KJARAMÁL Félag framhaldsskóla-
kennara er í fullum gangi með 
kjarabaráttu sína og undirbýr alls-
herjarverkfall í febrúar, náist ekki 
að semja fyrir þann tíma. Samn-
ingar við stéttina verða lausir í lok 
janúar, en kjarasamningum við 
ríkið var hafnað seinnihluta síð-
asta árs.

Aðalheiður Steingrímsdóttir, for-
maður Félags framhaldsskólakenn-
ara, segir að ljóst sé að það stefni 
í mjög erfiða kjarasamninga. „Það 
má vera staurblindur maður sem 

sér ekki þegar hann skoðar málin 
að það eru hörð átök fram undan,“ 
segir hún. Spurð hvort það stefni 
hraðbyri í verkfall framhaldsskóla-
kennara, segist Aðalheiður ekki 
vera bjartsýn miðað við framvindu 
mála hingað til. 

„Það er morgunljóst. Hver sá 
sem skoðar kjaramál og launa-
þróun í framhaldsskólum áttar 
sig á því að þarna er stórkostlegur 
vandi á ferðinni,“ segir hún. Það sé 
ekkert launungarmál að ef engar 
úrlausnir komi áður en kjarasamn-

ingar losni í lok janúar verði staðan 
vond. „Það er mjög ámælisvert að 
stjórnvöld ætli að sitja með hendur 
í skauti og ekkert að aðhafast til að 
afstýra vondum málum,“ segir hún. 

Nokkrir kennarar sem Frétta-
blaðið ræddi við taka í sama 
streng og segja allt stefna í langt 
og strangt verkfall í febrúar. 

Félag framhaldsskólakennara 
er eitt af sjö aðildarfélögum Kenn-
arasambands Íslands með um 1.700 
félagsmenn. Alls eru starfræktir 
34 framhaldsskólar á landinu.  - sv

Mikil óánægja ríkir meðal framhaldsskólakennara um kjör og samningar losna í lok janúar 2014:

Kennarar undirbúa enn eitt verkfallið

REYNIR 
INGIBJARTS-
SON  Formaður 
Hraunavina 
segir margvís-
leg verðmæti 
glatast verði 
af lagningu 
nýs Álftanes-
vegar. Meðal 
annars muni 
kletturinn 
Ófeigskirkja 
hverfa og það 
vekja reiði í 
hulduheimum. 

kirkju eins og hún sér hana.
Reynir bætir við að annar sjá-

andi, Ragnhildur Jónsdóttir, hafi 
skoðað aðstæður í gærmorgun. 
„Hún segir að það hafi komið ákall 
úr hrauninu.“

Aðspurður hvort taka beri mark 
á vitnisburði sjáandanna bend-
ir Reynir á að kannanir sýni að 
meirihluti Íslendinga trúi því að 

það geti búið líf í landslaginu. Til 
séu ótal sögur af því að Vegagerðin 
– það veraldlega fyrirtæki – hafi 
hopað fyrir álagatrúnni.

„Þú þarft ekki annað en að sjá 
framan í hana Erlu Stefánsdótt-
ur til að verða sannfærður um að 
þessi kona sér í gegnum stokka og 
steina,“ segir Reynir Ingibjarts-
son.  gar@frettabladid.is

ÁLAGAKLETTUR  Erla 
Stefánsdóttir og uppdrátt-
ur hennar af Ófeigskirkju.

DÓMSMÁL Rapparinn Móri var í gær dæmdur til að 
greiða 50 þúsund króna sekt í ríkissjóð fyrir að hóta 
öðrum rappara, Erpi Eyvindarsyni, með hníf í febrúar 
2010.

Rappararnir tveir voru þá mættir á útvarpssvið 
365 miðla til að jafna í beinni útsendingu í þættinum 
Harmageddon langvinnan ágreining sinn um hvor 
væri meiri frumkvöðull í rappi.

Það fór ekki betur en svo að Móri, réttu nafni 
Magnús Ómarsson, veittist að Erpi með hnífi og elti 
hann um gólfið.

Ákæra á hendur Móra var gefin út nýverið, eftir 
að málið hafði velkst í réttarkerfinu í heil þrjú ár. 
Hann var ákærður fyrir að hóta Erpi með hnífnum 
og vekja þannig hjá honum ótta um líf sitt og heil-
brigði. Þá var hann ákærður fyrir vopnalagabrot 
vegna rafbyssu sem hann hafði þar meðferðis.

Ákæran var þingfest í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í gær og þar játaði Móri sök. Héraðsdómarinn 
Arngrímur Ísberg beið ekki boðanna heldur 
lauk málinu á staðnum með sektargerð.

Saksóknari fór fram á að Móri yrði sekt-
aður um 100 þúsund krónur, en gegn mót-

mælum Móra sjálfs féllst hann á 
að lækka kröfuna í 50 þúsund 

krónur og á það féllst Arn-
grímur. Rafbyssan, af 
gerðinni Muzzle Man, var 
gerð upptæk.

 - sh

Rapparinn Móri játaði hótun og vopnaburð og fékk 50 þúsund króna sekt:

Móri sektaður fyrir að elta Erp

JÁTAÐI  Móri vildi ekki fá 100 þúsund króna 
sekt þannig að hún var lækkuð í 50 þúsund.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVÍÞJÓÐ Fulltrúar frá umboðs-
skrifstofu fyrir fyrirsætur í 
Stokkhólmi hafa reynt að tæla til 
sín sjúklinga með lystarstol og 
lotugræðgi. 

Í viðtali á fréttavefnum metro.
se segir yfirlæknir móttökunn-
ar að þetta sé forkastanlegt og 
sendi röng skilaboð til sjúkling-
anna sem eru að reyna að ná 
bata. Læknirinn segir að vitað 
sé að þarna séu afar grannar 
og veikar 14 til 15 ára stúlkur á 
ferð. Umboðsmennirnir leituðu 
til stúlkna sem voru á leið til og 
frá móttökunni. Ein þeirra var í 
hjólastól vegna ástands síns. - ibs

Umboðsskrifstofa í Svíþjóð:

Elta stúlkur 
með lotugræðgi
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EFNAHAGSMÁL Danski hagfræð-
ingurinn Lars Christensen varar 
sterklega við því að stjórnvöld 
beiti löggjafarvaldinu til að kom-
ast yfir eignir þrotabúa bankanna. 
Segir hann að slík aðgerð myndi 
festa gjaldeyrishöftin í sessi til 
lengri tíma, auk þess sem tiltrú 
erlendra fjárfesta á íslensku hag-
kerfi myndi tapast.

„Ég hef verið að fylgjast með 
kosningabaráttunni og ef ég set 
mig í spor erlends fjárfestis hefði 
ég miklar áhyggjur af umræðunni 
um gjaldeyrishöftin og sérstaklega 
tillögu sem kynnt hefur verið um 
í raun upptöku ríkisins á eignum 
þrotabúa gömlu bankanna,“ segir 
Christensen, sem starfar sem for-
stöðumaður greiningardeildar 
Danske Bank. 

Christensen segir að slík aðgerð 
myndi þýða að ekki væri mögu-
legt að afnema gjaldeyrishöftin 
í náinni framtíð. „Það eitt og sér 
myndi valda því að ímynd Íslands 
hjá erlendum fjárfestum myndi 
bera skaða af því fjárfestum var 
sagt að höftunum yrði hægt og 
rólega aflétt,“ segir Christensen 
og heldur áfram: „En svo leggja 
sumir flokkar til að ríkið taki upp 
eignir þrotabúanna. Mér finnst lík-
legt að viðbrögð alþjóðlegra fjár-
festa við því yrðu mjög neikvæð 
og sömuleiðis viðbrögð alþjóðlegra 
stofnana.“

Christensen leggur áherslu á að 
hann telji það ekki sitt hlutverk að 
gefa íslenskum stjórnmálamönn-
um ráð eða að skipta sér af stjórn-
málaumræðunni hér á landi. En sé 
hann spurður að því hvers konar 
áhrif þessar hugmyndir séu lík-

legar til að hafa á fjárfestingu 
hér á landi þá hafi hann skoðun á 
því sem hagfræðingur. Þá ítrekar 
hann að þau áhrif séu líkleg til að 
vera verulega neikvæð.

„Það er vitaskuld vandi á Íslandi 
að skuldir heimilanna eru mjög 
háar og stjórnmálamenn þurfa að 
bregðast við því. Þeir hafa að vísu 
gert ýmislegt en það þarf meira 
til. Ég sýni því fullan skilning. En 
að reyna að leysa þann vanda með 
upptöku á eignum erlendra fjár-
festa er slæm leið,“ segir Christen-
sen og bætir við að ekki sé verið 
að ræða um gjaldþrot eða endur-
skipulagningu á skuldum heldur 
beinlínis eignaupptöku.

Þá segir Christensen að í 
umræðunni hér á landi sé rætt um 
eigendur þessara fjármuna eins og 
þeir séu á einhvern hátt óvinveitt-
ir. „Þetta eru ekki bara vogunar-
sjóðir heldur einnig til dæmis nor-
rænir lífeyrissjóðir. Þá stöndum 
við frammi fyrir því að kannski 
sparnaður dansks lífeyrisþega 
var notaður til að kaupa íslensk 
ríkisskuldabréf sem svo voru fest 
innan hafta. Og nú á að taka þessa 
eign af honum. Ég get ekki ímynd-
að mér að Íslendingum finnist það 

Varar sterklega við upptöku á 
eignum þrotabúa bankanna
Hagfræðingurinn Lars Christensen segir að erlendir fjárfestar yrðu lítt hrifnir ef hugmyndir um upptöku ríkis-
ins á hluta eigna þrotabúa bankanna raungerðust. Gæti seinkað afnámi hafta og eyðilagt fyrir fjárfestingu.

  Mér finnst líklegt að 
viðbrögð alþjóðlegra fjár-

festa við því yrðu mjög 
neikvæð og sömuleiðis 

viðbrögð alþjóðlegra stofn-
ana. 

Lars Christensen, forstöðumaður 
greiningardeildar Danske Bank

Lars Christensen hefur verið tíður gestur á Íslandi síðustu ár en hann 
er forstöðumaður greiningardeildar Danske Bank. Hefur Danske Bank á 
síðustu árum gefið út þrjár skýrslur um efnahagsástandið á Íslandi en sú 
fyrsta þeirra, sem kom út árið 2006, vakti mikla athygli. Í skýrslunni dró 
Danske Bank upp dökka mynd af stöðu íslenska þjóðarbúskapsins, sem var 
sagður einkennast af ójafnvægi og ofhitnun. Skýrslan féll í grýttan jarðveg 
hjá flestum íslenskum greiningaraðilum og stjórnmálamönnum, sem 
mótmæltu niðurstöðum hennar. Fjallað er um viðbrögðin við skýrslunni í 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið.

Íslendingum að góðu kunnur

LARS CHRISTENSEN  Christensen hefur verið tíður gestur á Íslandi síðustu ár en 
greiningardeild Danske Bank hefur gefið út þrjár skýrslur um íslenska hagkerfið á 
síðustu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sanngjarnt,“ segir Christensen.
Loks segist Christensen ekki 

vera viss um hvernig standi til að 
framkvæma þessar hugmyndir. 

Hann efist hins vegar um lögmæti 
þess að taka upp eignir þrotabú-
anna í þeim mæli sem rætt hafi 
verið um. magnusl@frettabladid.is

KÖNNUN Meirihluti landsmanna 
vill að aðildarviðræðum Íslands 
við Evrópusambandið (ESB) verði 
lokið og aðildarsamningurinn sett-
ur í þjóðaratkvæðagreiðslu, sam-
kvæmt niðurstöðu skoðunarkönn-
unar Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

Alls vilja 55,2 prósent þeirra sem 
afstöðu tóku í könnuninni, sem gerð 
var 15. og 16. apríl, ljúka viðræðun-
um. Það er talsverð aukning frá því 
að Fréttablaðið og Stöð 2 könnuðu 
afstöðu fólks til viðræðnanna síð-
ast, um miðjan janúar síðastliðinn. 

Þá vildu 48,5 prósent ljúka viðræð-
unum.

Rúmur þriðjungur landsmanna, 
33,9 prósent, vill draga aðildarum-
sókn Íslands til baka. Það er heldur 
lægra hlutfall en í janúar, þegar 36,4 
prósent sögðust þeirrar skoðunar.

Nú vilja 10,9 prósent fara þá leið 
sem formaður Sjálfstæðisflokksins 
og fleiri hafa talað fyrir, að gera hlé 
á viðræðum og hefja þær ekki aftur 
fyrr en að lokinni þjóðaratkvæða-
greiðslu. Um 15,2 prósent vildu fara 
þessa leið í janúar.

Úrtakið í könnuninni var 1.899 
manns en hringt var þar til náðist 
í 1.200 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
15. apríl og 16. apríl. Svarhlutfallið 
var 63,2 prósent. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr Þjóð-
skrá. Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri. Spurt var: Hvernig vilt 
þú að framhaldi aðildarviðræðna 
við Evrópusambandið verði háttað? 
Alls tóku 84,7 prósent þátttakenda í 
könnuninni afstöðu til spurningar-
innar.  - bj

Könnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2 um afstöðu til aðildarviðræðna við ESB:

Meirihlutinn vill klára viðræður

■ Aðildarv. verði kláraðar og aðildarsamn-
ingurinn settur í þjóðaratkv.g.   ■ Umsókn 
um aðild verði dregin til baka   ■ Hlé verði 
gert á aðildarv. og þær ekki hafnar aftur 
nema þjóðin ákveði það í þjóðaratkv.g.

AFSTAÐA TIL VIÐRÆÐNA

Hvernig vilt þú að fram-
haldi aðildarviðræðna 
við Evrópusambandið 

verði háttað?

36.4%

48.5%55.2%

33.9%

10.9% 15.2%

15. og 
16.4.2013

16. og 
17.4.2013

VIÐSKIPTI Íslandsbanki greiðir 
hluthöfum sínum þriggja millj-
arða króna arð vegna rekstrar-
ársins 2012. 

Á aðalfundi 
bankans, sem 
fram fór í gær, 
kom fram í 
máli Friðriks 
Sophussonar, 
stjórnarfor-
manns bank-
ans, að eignar-
hald bankans 
hefði haldist óbreytt frá því í 
október 2009 og að á þeim tíma 
hefði þeim aldrei verið greiddur 
arður. Benti hann á að á sama 
tíma hefði bankinn lagt um 23 
milljarða til samfélagsins í formi 
skatta og opinberra gjalda. Því 
hefði stjórnin ákveðið að leggja 
til við aðalfund að greiddur yrði 
hóflegur arður í íslenskum krón-
um.  - óká

Íslandsbanki greiðir út arð:

Hluthafar fá 
þrjá milljarða

UMHVERFISMÁL Losun gróðurhúsa-
lofttegunda á Íslandi hefur dregist 
saman um 13% frá árinu 2008. 
Minni losun skýrist helst af betri 
framleiðslustýringu í álverum og 
samdrætti í hagkerfinu frá hruni.

Þetta kemur fram í skýrslu 
Umhverfisstofnunar til Samein-
uðu þjóðanna.

Árið 1990 var losun gróður-
húsalofttegunda á Íslandi 3,5 
milljónir tonna. Árið 2011 var los-
unin 4,5 milljónir tonna og hefur 
losun því aukist um 26% frá 
árinu 1990. Losunin dróst hins 
vegar saman um 4% frá árinu 
2010, einkum vegna minni los-
unar frá álframleiðslu og fiski-
skipum.   - shá

4,5 milljónir tonna 2011:

Minni losun 
vegna hrunsins

FRIÐRIK 
SOPHUSSON

 209,5885
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 117,76 118,32

 179,58 180,46

 153,67 154,53

 20,61 20,73

20,307 20,427

18,087 18,193

1,1968 1,2038

177,07 178,13

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

GENGIÐ 
18.04.2013

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  Örn 
Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigrún Kristinsdóttir sigrunp@365.is, Sigurjón Viðar Friðriksson sigurjon@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Steinunn Sandra Guðmundsdóttir ssg@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is 

Cross hybrid 6,2

89.995 kr.

Herra og dömustell
24 gírar
Dempari að framan 
Dempun í sæti

Gildistími korta er um hádegi

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Sunnudagur
Hæg breytileg átt.

SKAMMGÓÐUR VERMIR.  Það hlýnar á landinu i dag og verður þokkalega hlýtt til 
morguns en svo kólnar aftur á sunnudag. Talsverð rigning verður sunnan og vestan til í 
dag og austanlands í kvöld. Vindasamt verður fram á morgundaginn.
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Á morgun 
Strekkingur nokkuð víða en dregur úr 
vindi þegar líður á daginn.
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www.rumfatalagerinn.is
Tilboðin gilda frá 19.04 til 24.04

FULLT VERÐ: 89.950

59.950

MYRKVUNARGARDÍNA

SPARIÐ

30.00030.000
SPARI

FRÁBÆR VERÐ!

FRÁBÆRT
ÚRVAL AF 

PRJÓNAGARNIPRJÓNAGARNI

ÝNÝTT
BLAÐ KOMIÐ 

ÚT

HANDSÁPA
1000 ml. hand-

sápuáfylling.
Frábært verð!

1 stk. 695
nú 2 stk. 995

KAUPTU 2
OG SPARAÐU

395

1 STK.

695

THERMO LUX SÆNG OG KODDI
Góð sæng, fyllt með 2 x 550 gr. af sílikon-

meðhöndluðum holtrefjum. Má þvo á 90°C. 
Sæng: 140 x 200 sm. 

Koddi: 50 x 70 sm.

COCA COLA GLÖS
Flott COCA COLA glös. 6 stk. í pakka.

LIFESTYLE ÞVOTTAPOKAR
Þykkir og góðir. Fást í nokkrum litum.

SÆNG OG KODDI FULLT VERÐ: 7.995

5.995

SÆNG OG KODDI

SPARIÐ 

2.000

DARK MYRKVUNARGARDÍNA
Þykk og góð myrkvunargardína. 
Litur: Hvítt. Stærðir:
60 x 170 sm. 2.495 80 x 170 sm. 2.995
100 x 170 sm. 3.495 110 x 170 sm. 3.995
120 x 170 sm. 4.295 140 x 170 sm. 4.695
150 x 170 sm. 4.995 160 x 170 sm. 5.495
180 x 170 sm. 5.995 200 x170 sm. 6.495
90 x 250 sm. 4.495 150 x 250 sm. 5.995

VERÐ FRÁ:

2.495

HOUSTON TUNGUSÓFI
Stílhreinn og flottur tungusófi með PU áklæði. Sessur úr góðum kaldsvampi sem eykur 
þægindi. Hægt að fá með tungu hægra eða vinstra megin.
Stærð: B242 x H76 x D80/161 sm. 

LIFESTYLE ÞVOTTAPOKAR

ÞVOTTAPOKI

149

SYLVILL E
150 x 200 sm.
1.495

LERUM
180 x 200 smm.
2.495

PRICE STATT R
150 x 200 sm.
695

ARRVIKVIKVIKAAA
11150 xx x x 2002000 sm s ss .
1.2229599

ALLLLLSSSSTTTTAADDADADTTTTT
15015050 x x 2002002000 sm smm...
1.6.695595

MIKIÐ ÚRVAL AF STURTUHENGJUM

VERÐ FRÁ:

695

FULLT VERÐ: 1.695

1.295 24%24%
AFSLÁTTUR

6 STK.

SANDES INNISKÓÓR
Stærðir: 38-47.

INNISKÓR:

1.295

VIKUDAGASOKKAR 7 PÖR
Flottir sokkar fyrir stelpur og stráka merktir

með öllum vikudögunum.

7 PÖR:

1.695
37 LTR. PLASTKASSI

Stór og góður 37 ltr. plastkassi.  2 stk. 3.990

KAUPTU 
2

SPARAÐU

SPARIÐ 

1.000
1 STK.

2.495
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Ný vitneskja 
Fyrirlestur á ensku: Christopher Vasey

Leyndardómur æðingarinnar
Þriðjudaginn 23. apríl 2013 - kl. 20:00 
Í Norræna húsinu  
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík 
Aðgangseyrir: 500 kr.

Samtal á ensku:  
Christopher Vasey og Christof Leuze 

Hvers vegna við erum hér á jörð 

Fimmtudaginn 25. apríl 2013 – kl. 20:00 
Í Norræna húsinu  
Sturlugötu 5, 101 Reykjavík 
Aðgangseyrir: 500 kr.

Skipuleggjandi:  Stiftung Gralsbotschaft  / www.gral-norden.net 
 Vasey-leuze@gral-norden.net /  Simi: 842 2552 

Vigdís Hauksdóttir 
alþingismaður
■ Þingmaður frá 2009.
■ Menntuð garðyrkjufræðingur 1984 

en söðlaði um og lauk námi í lög-
fræði 2008.

2013
Íbúafj öldi: 

59.600
Fjöldi á kjörskrá: 

45.204
Kjörsókn í síðustu 

kosningum: 84,4%
Þingmenn

AA

DD

VV

BB

SS

ÞÞ

Reykjavíkurkjördæmi suður: Efstu menn á lista
Róbert Marshall 
alþingismaður
■ Þingmaður frá 2009, kjörinn á þing 

fyrir Samfylkinguna.
■ Var fréttamaður og síðar forstöðu-

maður fréttasviðs á Stöð 2.

Hanna Birna Kristjánsdóttir
varaformaður Sjálfstæðisfl okksins og 
borgarfulltrúi í Reykjavík
■ Borgarfulltrúi frá 2002.
■ Aðstoðarframkvæmdastjóri Sjálf-

stæðisfl okksins 1999 til 2006.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 
alþingismaður
■ Þingmaður frá 2009.
■ Sat í bankaráði Seðlabanka Íslands 

2007 til 2008.

Svandís Svavarsdóttir 
umhverfi sráðherra
■ Þingmaður og umhverfi sráðherra 

frá 2009.
■ Borgarfulltrúi Vinstri grænna 2006 

til 2009.

Jón Þór Ólafsson 
aðstoðarmaður Birgittu Jónsdóttur 
þingmanns
■ Nemi í viðskiptafræði við HÍ.
■ Framkvæmdastjóri Borgarahreyfi ng-

arinnar að kosningum 2009.
O - Borgarahreyfi ngin

Úrslit síðustu 
þingkosninga
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FF
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DD

SS

VV
Jón E. 
Árnason 
aðalvarðstjóri

Júlíus Valdi-
marsson 
talsmaður Húm-
anistafl okksins 
og ráðgjafi 

Halldór 
Gunnarsson 
fyrrverandi 
prestur og 
bóndi

Friðrik 
Atlason 
háskólanemi

Sturla 
Jónsson
formaður 
Sturlu Jóns-
sonar

Þórhildur 
Þorleifs-
dóttir 
leikstjóri og fyrr-
verandi stjórn-
lagaráðsfulltrúi

Vésteinn Val-
garðsson 
varaformaður 
Alþýðufylkingar-
innar og stuðn-
ingsfulltrúi

Þórður Björn 
Sigurðsson 
aðstoðarmaður 
formanns 
Hreyfi ngarinnar 
og varabæjarf.

GG

KK

II

RR

HH

LL

JJ

TT

BEITTAR 
SPURNINGAR 
 Menntamálaráð-
herra hafði vart 
undan við að 
svara spurning-
um kennara MR. 
Mörg hitamál 
brunnu á fólki 
auk menntamála, 
en VG var meðal 
annars gagnrýnt 
fyrir linkind í 
umhverfismálum 
og velferðar-
málum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Svona fundir virka vel. Maður kemst sjaldnast 
annars í návígi við frambjóðandann en þetta er 
auðvitað óvenjulegt í dag þar sem menntamála-
ráðherra talar í þessari stofnun,“ segir Trausti 
Þorgeirsson, tölvunarfræði- og stærðfræði-
kennari við MR, að loknum fundi. „Svo finnst 
mér gott að hafa skemmtiefni á matmálstímum.“ 
Trausti hefur enn ekki gert upp hug sinn 
varðandi komandi kosningar. 

„Svona heimsóknir hafa klárlega mikil áhrif 

og geta hjálpað fólki að ákveða sig. Það munar 
miklu að sjá fólkið í návígi en ekki bara á sjón-
varpsskjánum,“ segir hann. Spurður hvort þessi 
tiltekni fundur hafi haft áhrif á hans pólitísku 
afstöðu, vill hann lítið svara, en taldi ráðherra 
hafa verið í varnargír. 

„Mér fannst hún vera í mikilli vörn. Flokkurinn 
mælist með mjög lítið fylgi og ég skil ekki af 
hverju hún er ekki agressívari og reynir að selja 
sig betur,“ segir hann. 

➜ „Mér fannst hún vera í mikilli vörn“

„Ég veit að ég verð spurð um 
skuldamál heimilanna hér á eftir, 
svo ég ætla að tala örstutt um það 
líka,“ sagði Katrín Jakobsdóttir, 
mennta- og menningarmálaráð-
herra og formaður Vinstrihreyf-
ingarinnar – græns framboðs, 
á hádegisfundi með kennurum 
Menntaskólans í Reykjavík í gær. 

Enginn bar þó upp spurningu 
varðandi skuldamálin en ráð-
herra var samt sem áður grillað-
ur af fundargestum, þar sem hún 
var meðal annars krafin svara um 
nýlega breytingu ríkisstjórnarinn-
ar á lyfjalögum. 

„Svaraðu já eða nei. Viljið þið 
kenna ykkur við svona aðgerðir?“ 
spurði einn kennarinn Katr-
ínu, sem gat ekki svarað eins og 
um var beðið. Var þá spurningin 
ítrekuð en svar ráðherra var loks 
að eðlilegt væri að endurskoða 

kerfið ef kjör sjúklinga skerðast. 
Flokkurinn var einnig gagnrýndur 
harðlega fyrir linkind í umhverfis-
málum, fáar aðgerðir í samgöngu-
málum og hægagang í lagabreyt-
ingum varðandi jafnrétti foreldra. 

„Nú leggur VG áherslu á 
umhverfisvernd. Hvernig gat það 
gerst að þið samþykktuð Bjarnar-
flag?“ spurði Kolbrún Elfa Sigurð-
ardóttir meðal annars.

Það sem stóð þó hæst voru vitan-
lega menntamálin, þá sér í lagi bág 
fjárhagsstaða MR og laun fram-
haldsskólakennara almennt. 

„MR er illa settur skóli. Við 
erum með ódýrustu nemendurna 
ár eftir ár og fáum langminnst 
framlög,“ sagði Guðjón Ragnar 
Jónasson íslenskukennari. „Á ég 
að dæmast fyrir að búa í 101 í stað 
þess að vera austan Snorrabraut-
ar? Á skólinn minn ekki að njóta 
sömu réttinda og aðrir skólar?“

Eins og bent var á eru þetta 

ekki spurningar sem mennta-
málaráðherra var að heyra í 
fyrsta sinn, en þeir fundargest-
ir sem þurftu ekki að rjúka til 
kennslu eftir að fulltrúar VG 
fóru af svæðinu voru allir á einu 
máli um að ekki hefði nóg verið 
að gert á síðasta kjörtímabili fyrir 
menntakerfið í landinu. 

„Menntamálin eru alltaf með 
í öllum hátíðarræðum, en þegar 
kemur til framkvæmda gerist 
ekkert,“ sagði Þyrí Árnadóttir 
áður en hún hélt aftur til vinnu. 
 sunna@frettabladid.is

Átti í vök að verjast 
á kennarafundi í MR
Kennarar í MR spurðu menntamálaráðherra beittra spurninga á hádegisfundi 
með VG í gær. Helst var rætt um lyf, samgöngumál, umhverfismál og mikla 
óánægju með menntamál. Fréttablaðið var á fundinum og lagði við hlustir. 

  Menntamálin eru 
alltaf með í öllum hátíðar-

ræðum, en þegar kemur 
til framkvæmda gerist 

ekkert 
Þyrí Árnadóttir, kennari við MR

2013

Kennarar kolfelldu samkomulag við ríkið á seinni 
hluta síðasta árs og starfsmenn MR voru ekki að 
fela óánægju sína með kjör sín á fundinum. „Við 
erum að undirbúa verkfall og það er vinna í undir-
búningi á vegum stéttarfélagsins,“ sagði Bragi 
Halldórsson við Katrínu. „Við ætlum í verkfall og 
ætlum ekki að vinna eftir þessari námskrá.“

Katrín sagðist sjálf hafa mundu tekið sam-
komulaginu sem ríkið bauð fram væri hún 

kennari, en skildi aðstöðu stéttarinnar og svaraði 
gagnrýnisröddunum eftir bestu getu.

Kolbrún Elfa Sigurðardóttir tók undir með 
kollega sínum. „Það verður verkfall í febrúar. Það 
verður langt og það verður strangt,“ sagði hún. 
Eftir fundinn spjallaði blaðakona við nokkra kenn-
ara, sem allir tóku í sama streng. Allir sammæltust 
um að menntamálin hefðu orðið út undan í 
kosningabaráttunni undanfarið.

➜ „Það verður verkfall í febrúar. Það verður langt og það verður strangt“

Menntamálin hornreka í kosningabaráttunni

KANNANIR GALLUP OG MMR
■ Könnun 
Gallup sem 

gerð var 10.-17. 
apríl 2013.
■ Könnun 

MMR sem gerð 
var dagana 10.-
17. apríl 2013.
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STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærsti flokkur landsins 
í nýrri könnun MMR, sem birt var í gær. Fylgið við flokkinn er nú 
27,5 prósent, en var 22,9 prósent í síðustu könnun MMR. MMR mælir 
Framsóknarflokkinn með 25,6% fylgi, borið saman við 32,7% í síðustu 
mælingu. MMR spyr úrtak úr álitsgjafahópi sínum, sem er á aldrinum 
18 til 67 ára.

Framsóknarflokkurinn mælist hins vegar enn stærsti flokkurinn í 
nýrri könnun Capacents, sem einnig var birt í gær. Þar er Framsókn 
með 26,7 prósent en Sjálfstæðisflokkurinn með 24,1 prósent.

Báðar kannanir sýna stjórnarflokkana tvo bæta við sig fylgi milli 
kannana. Björt framtíð tapar fylgi milli kannana bæði MMR og Capa-
cents, en Píratar hækka hins vegar hjá Capacent en lækka hjá MMR.  - sh

Tvær nýjar kannanir sýna Framsóknarflokkinn tapa fylgi:

Sjálfstæðisflokkurinn 
á töluverðri siglingu



www.volkswagen.is

Evrópu- og heimsmeistari
Það er óhætt að segja að skammt sé stórra högga á milli hjá Volkswagen 
Golf þessa dagana. Ekki eru nema nokkrar vikur síðan Golf var kosinn bíll 
ársins í Evrópu 2013 á bílasýningunni í Genf og á dögunum bættist enn 
ein rósin í hnappagatið þegar 66 bílablaðamenn hvaðanæva úr heiminum 
útnefndu hann bíl ársins í heiminum á bílasýningunni í New York.

Í vor eru 39 ár liðin síðan Golf kom fyrst á markað og setti ný viðmið í hönnun 
fjölskyldubíla. Viðtökurnar við þessari sjöundu kynslóð sýna svo ekki verður 
um villst að enn er Volkswagen Golf fremstur meðal jafningja.

*Golf Trendline, 1.4 TSI, beinskiptur, 122 hestöfl.

Volkswagen Golf kostar frá

3.390.000 kr.*

Komdu við í HEKLU og reynsluaktu Volkswagen Golf

Nýr Golf.
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SAMFÉLAGSMÁL „Við erum komin í 
hálfgerða pattstöðu. Við fáum ekki 
húsnæði og sjáum ekki fram á að 
finna neitt í náinni framtíð,“ segir 
Magnús Tindri Sigurðsson, tveggja 
barna faðir sem leitar að húsnæði 
sem hentar sérstökum aðstæðum 
fjölskyldunnar. Eldri sonur Magn-
úsar, þriggja ára drengur að nafni 
Xavier, er alveg hreyfihamlað-
ur eftir að hafa verið nærri dáinn 
vöggudauða fjögurra mánaða gam-
all. 

Fjölskyldan býr nú í íbúð á sjö-
undu hæð í Engihjalla en eftir að 
yngra barnið kom í heiminn eru 
þau algjörlega háð því að vera tvö 
saman þegar fara skal með börn-
in út úr húsi. „Það er ekki hægt að 
koma þeim niður af sjöundu hæð 
einsamall án þess að skilja annan 
þeirra eftir þar sem mikill búnað-
ur fylgir Xavi. Þetta var allt í lagi 
á meðan ég var í fæðingarorlofi en 
nú styttist í að ég byrja að vinna og 
við erum orðin mjög áhyggjufull.“

Magnús segist hafa sótt um hús-
næði á vegum Kópavogsbæjar í 
fyrra þegar þau vissu að von var á 
öðru barni og einnig leitað að hús-
næði á hinum almenna markaði. Þau 
hafi fengið þau svör frá bænum að 
þau væri efst á biðlista en lítið hafi 
þokast áfram og þau sjái ekki fram 
á að finna íbúð áður en hann hættir 
í fæðingar orlofi. Magnús segir ekki 
koma til greina að þau skilji annað 
barnið eftirlitslaust eftir, sérstak-
lega eftir að hafa næstum misst 
barn úr vöggudauða. 

„Það kemur ekki til greina að 
skilja annað barnið eitt eftir uppi 
á sjöundu hæð, sérstaklega ekki 
eftir okkar reynslu. Það tók ekki 
nema örfáar mínútur fyrir Xavi að 

snúa sér yfir á magann í vöggunni.  
Konan mín kom að honum nánast 
dánum og það er í raun ótrúlegt að 
hann hafi lifað þetta af.“

Magnús segir fjölskylduna ekki 
vera í aðstöðu til að kaupa sér hús-
næði en mikil útgjöld hafa fylgt 
veikindum Xaviers. Til að mynda 
keypti fjölskyldan nýverið níu 
manna bíl til koma öllum búnaði 
fatlaða drengsins fyrir. 

Þrátt fyrir að búa í Kópavogi 
segir Magnús fjölskylduna vera 
opna fyrir að búa hvar sem er á 
höfuðborgarsvæðinu. „Við gerum 
ekki miklar kröfur, bara að hún sé 
fjögurra herbergja og á jarðhæð. 
Þannig að hægt sé að rúlla öðrum 
drengnum út og hinum strax á 
eftir.“ hanna@frettabladid.is

Par með fatlað barn 
fast í íbúð á 7. hæð
Par með tvö börn og annað mikið fatlað verður að skilja annað barnið eitt eftir 
til að komast úr húsi ef annað er í vinnu. „Kemur ekki til greina,“ segir faðirinn. 
Eldra barnið dó nærri vöggudauða. „Erum orðin mjög áhyggjufull.“

FJÖLSKYLDAN  Hjónin hafa leitað til Kópavogsbæjar ásamt því að reyna að finna 
íbúð á almennum leigumarkaði sem hentar þeirra þörfum, en án árangurs. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

  Það kemur ekki til 
greina að skilja annað 
barnið eitt eftir uppi á 

sjöundu hæð, sérstaklega 
ekki eftir okkar reynslu 

Magnús Tindri Sigurðsson 

HEILBRIGÐISMÁL Geir Gunnlaugs-
son landlæknir segir það grafalvar-
legt mál að starfsmaður hafi verið 
ráðinn til starfa á krabbameins-
deild Landspítalans án tilskilinnar 
menntunar. Hann segir að málinu 
hafi verið vísað til embættisins til 
að veita upplýsingar um málavöxtu, 
en ábyrgð mála sem þessara hvíli 
alfarið hjá viðkomandi heilbrigð-
isstofnun og í þessu tilfelli Land-
spítalanum. 

Eins og greint hefur verið frá 
var íslensk kona, 28 ára að aldri, 

ráðin til starfa 
á krabbameins-
deild LSH þrátt 
fyrir að hún hefði 
aðeins tveggja ára 
hjúkrunarnám að 
baki. Hún starfaði 
á deildinni í tvö ár 
áður en upp komst 
að hún sigldi undir 
fölsku flaggi.

„Við höfum til skoðunar hvernig 
við getum komið að máli eins og 
þessu. Við höfum lagt sérstaka 

áherslu á það við starfsmenn heil-
brigðisstofnana að þessir pappírar 
séu í lagi við ráðningu starfsfólks,“ 
segir Geir.

Geir getur ekki fullyrt að málið 
sem kom upp í síðasta mánuði 
sé einsdæmi, en að þetta sé nær 
óþekkt. Björn Zoëga, forstjóri Land-
spítalans, segir enn til skoðunar 
hvort málið verði kært til lögreglu. 
Eins er til umfjöllunar hvernig 
ráðningu starfsmannsins bar að og 
hvernig farið verður með mál þeirra 
sem ábyrgð bera á ráðningunni.  - shá

Landlæknir segir alla ábyrgð á ráðningu ómenntaðs starfsmanns hjá LSH:

Alvarlegt mál segir landlæknir

GEIR GUNN-
LAUGSSON
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Mun fleiri kjósendur Sjálfstæðis-
flokks, Samfylkingar og Vinstri 
grænna í síðustu kosningum ætla að 
kjósa sömu flokka í komandi kosn-
ingum en fyrir tveimur vikum, sam-
kvæmt skoðanakönnun Fréttablaðs-
ins og Stöðvar 2.

Samkvæmt könnuninni, sem gerð 
var dagana 15. og 16. apríl, ætla 72,3 
prósent þeirra sem kusu Sjálfstæðis-
flokkinn í síðustu kosningum að 
kjósa flokkinn aftur í kosningunum 
annan laugardag. Í könnun sem gerð 
var dagana 3. og 4. apríl sögðust 53,4 
prósent ætla að kjósa flokkinn aftur.

Um 40,5 prósent þeirra sem kusu 
Sjálfstæðisflokkinn í síðustu kosn-
ingum hefðu kosið Framsóknar-
flokkinn í byrjun apríl. Hlutfallið 
er nú komið í 16 prósent. Sjálfstæð-

isflokkurinn hefur beint spjótum 
sínum að Framsókn síðustu daga. Þá 
virðist Bjarna Benediktssyni, for-
manni flokksins, hafa tekist að lægja 
óánægjuraddir um persónu sína með 
þeim afleiðingum að týndu sauðirnir 
skila sér heim.

Sams konar þróun má sjá hjá 
stjórnarflokkunum. Nú ætla 43,2 pró-
sent þeirra sem kusu Samfylkinguna 
í síðustu kosningum að kjósa flokk-
inn aftur, samanborið við 32,6 pró-
sent fyrir tveimur vikum.

Stuðningsmenn Samfylkingarinnar 
í síðustu kosningum dreifast á tals-
vert marga flokka nú. Svipað hlutfall 
þeirra ætlar að kjósa Framsókn og 
fyrir tveimur vikum. Færri ætla að 
kjósa Bjarta framtíð, 7,4 prósent sam-
anborið við 13,5 prósent fyrir tveim-

ur vikum, og almennt ætla færri að 
kjósa smærri framboðin.

Í dag segist 41,1 prósent þeirra 
sem studdu Vinstri græn í kosning-
unum 2009 ætla að kjósa flokkinn 
aftur. Það er talsverð breyting, því 
fyrir tveimur vikum var hlutfallið 
30 prósent.

Eins og stuðningsmenn Samfylk-
ingarinnar dreifast þeir sem kusu 
Vinstri græna í síðustu kosningum á 
marga flokka. Nú ætla áberandi færri 
úr þeirra flokki að kjósa Bjarta fram-
tíð og Pírata en fyrir tveimur vikum.

Þótt stjórnarflokkarnir nái nú að 
krafsa til sín aftur eitthvað af fasta-
fylginu er þetta afar lágt hlutfall 
kjósenda sem ætlar að kjósa þessa 
flokka aftur. Algengt er að 30 til 40 
prósent kjósenda færi sig milli flokka 

milli kosninga, og stjórnarflokkarnir 
því enn í augljósum vanda.

Litlar breytingar hafa orðið hjá 
þeim hópi sem kaus Framsóknar-
flokkinn í síðustu kosningum. 84,9 
prósent þeirra ætluðu að kjósa flokk-
inn aftur fyrir tveimur vikum og 84,2 
prósent ætla að kjósa flokkinn í dag.

Úrtakið í könnuninni var 1.899 
manns en hringt var þar til náðist 
í 1.200 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
15. og 16. apríl. Þátttakendur voru 
valdir með slembiúrtaki úr Þjóð-
skrá. Svarendur skiptust jafnt eftir 
kyni og hlutfallslega eftir búsetu og 
aldri. Alls tóku 67,8 prósent afstöðu 
til spurningar um fylgi við flokka en 
61,4 prósent þátttakenda gáfu upp 
hvað þau kusu síðast.  
 brjann@frettabladid.is
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72,3%
þeirra sem kusu 
Sjálfstæðisfl okkinn í 
kosningunum 2009 
ætla að kjósa fl okk-
inn aft ur núna.

2013

2013

14,8% 23,7% 29,8% 21,7%

HVERT FER FYLGIÐ?

14,8% 23,7% 29,8% 21,7%

 A - Björt framtíð  B - Framsóknarfl okkur  D - Sjálfstæðisfl okkur  G - Hægri grænir H - Húmanistafl okkurinn  I - Flokkur heimilanna J - Regnboginn 

K - Sturla Jónsson  L - Lýðræðisvaktin M - Landsbyggðarfl okkurinn   S - Samfylkingin  T - Dögun  V - Vinstri græn  Þ - Píratafl okkurinn

Kjósendur Fram-
sóknarfl okks ætla 

nú að kjósa… 

84,9%

1,
9%

1,
9%

1,
9%

9,4%

Kjósendur Sjálf-
stæðisfl okks ætla 

nú að kjósa… 
53,4%

1,
7%

2,
6%

1,
7%

40,5%

Sturla 
Jónsson

Kjósendur Sam-
fylkingar ætla nú 

að kjósa… 

2,
2%

9,0%

13,5%

32,6% 22,5%

2,
2% 4,
5%

2,
2% 3,
4% 3,

4% 4,
5%

Húmanista-
fl okkurinn

Sturla Jónsson

Regnboginn

Kjósendur Vinstri 
grænna ætla nú að 

kjósa… 
4%

30%

16% 10%

20%

4%

2%4%2%2%

6%

Könnun 3. og 4. apríl 2013

Lands-
byggðar-
fl okkurinn

Kjósendur Fram-
sóknarfl okks ætla 

nú að kjósa… 

84,2%

1,1%

2,1%

2,1%

4,2%

3,2%

72,3%

3,3%
4,2%

0,5%
3,8%

16,0%

Sturla 
Jónsson

43,2%

3,7%
3,1%

4,9%

7,4%

19,1%

9,9%

1,9%
2,5%

0,6% 3,1%

14,0%
17,8%

2,8%
0,9%

1,9%
3,7%

3,7%

41,1%

12,1%

Týndu sauðirnir að skila sér heim
Fleiri kjósendur Samfylkingar og Vinstri grænna í síðustu kosningum ætla að kjósa flokkana aftur nú en fyrir tveimur vikum samkvæmt 
skoðanakönnun Fréttablaðsins og Stöðvar 2. Hlutfall þeirra sem ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn aftur fer úr 54 prósentum í 72 prósent.

Fylgi fl okka í kosningunum 2009 2009

Fylgi fl okka í kosningunum 2009 2009

Kjósendur Sjálf-
stæðisfl okks ætla 

nú að kjósa… 

Kjósendur Sam-
fylkingar ætla nú 

að kjósa… 

Kjósendur 
Vinstri 
grænna 

ætla nú að 
kjósa… 

Prófaðu nýja Sensodyne tannburstann og finndu muninn. 

Sensodyne tannburstinn 

MJÚK BURSTUN

Á VIÐKVÆMUM

SVÆÐUM
  Ný og betri hönnun.
• Sensodyne tannburstarnir eru sérstaklega hannaðir
   fyrir þá sem eru með viðkvæma tannhálsa. 

• Burstahausinn er nettur og bogadreginn með ávölum
  burstahárum til að auðvelda burstun.

• Burstahárin eru mjúk sem gerir fólki kleift að bursta niður
  við tannholdið án þess að skaða tannhold og tannhálsa.
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KENNARASAMBAND
ÍSLANDS

til fjölmiðla og frambjóðenda

Augljóst er að umræður í aðdraganda kosninganna 

snúast um fjárhagslegan vanda heimilanna og leiðir 

til skyndilausna. Hagur heimilanna grundvallast þó 

ekki á skyndiplástrum, til lengri tíma litið, heldur 

verðmætasköpun. Hornsteinn hennar er mannauður 

og menntun. Það er auðlindin sem eflir þjóðina og 

eykur velferð hennar og samkeppnishæfni. 

Allir eiga rétt til þroska, menntunar, menningar og 

lista án tillits til þjóðfélagsstöðu, búsetu, aldurs eða 

efnahags. Í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum 

og tónlistarskólum er lögð rækt við alla þessa þætti.

Kennarinn er í lykilhlutverki í skólunum. Hann miðlar 

þekkingu, vekur áhuga og örvar nemendur til dáða. 

Við vitum öll að mennt er máttur. Hún er lykill að 

farsælu samfélagi sem byggir upp og hlúir að atgervi 

sínu. Kennarar halda á þessu fjöreggi þjóðarinnar.

Við köllum á athygli fjölmiðla og umræðu fram- 

bjóðenda um menntamál. Við köllum eftir stefnu 

stjórnmálaflokkanna og metnaðarfullri framtíðarsýn. 

Við spyrjum:

...til að líta á útgjöld til 

menntamála sem 

fjárfestingu en ekki 

kostnað

...til að snúa frá niðurskurði 

undanfarinna ára og 

fara að lögum  sem gilda 

um skólastarf

…til að bæta umgjörð 

skólastarfs og kjör til 

að laða ungt fólk í 

kennaranám

...til að bjóða kennurum 

sambærileg laun við 

aðra sérfræðinga með 

sambærilega menntun

...til að tryggja jafnrétti til 

náms með því að afnema 

skólagjöld og annan kostnað 

nemenda og foreldra

Þegar öllu er á botninn hvolft eru það nemendur, 

nám þeirra og velferð, sem allt snýst um. Börn og 

ungmenni eiga það skilið að menntamál séu ávallt í 

öndvegi. 

Er vilji... Er vilji... Er vilji...

?? ???

Er vilji... Er vilji...

Ákall

Mennt er máttur
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VIÐSKIPTI „Ég vil að dóttir mín 
njóti sama réttar og sonur minn,“ 
segir Jón Þórir Frantzson, for-
stjóri Íslenska gámafélagsins. 
Fyrirtækið, ásamt IKEA og ISS, er 
það fyrsta sem hlotið hefur Jafn-
launavottun VR.

Aukinheldur segir Jón Þórir 
mikilvægt að tryggja að starfs-
fólk þurfi ekki að velkjast í vafa 
um hvort fyrirtæki mismuni á 
einhvern hátt eftir kyni eða þjóð-
erni. Vottunin nái til hvers konar 
mismununar. Núna hafi Íslenska 
gámafélagið undirgengist að fá 
utanaðkomandi aðila til þess að 
sannreyna að jafnlaunastefnunni 
sé fylgt í raun. „Maður sér víða 
að erfiðlega hefur gengið að fylgja 
markmiðum um að útrýma kyn-
bundnum launamun, jafnvel hjá 
hinu opinbera,“ bætir hann við.

Núna fylgja 
fyrirtækin þrjú 
jafnlaunastaðl-
inum ÍST85, 
sem gefinn var 
út í desember, 
en sérfræðing-
ar BSI, Brit-
ish Standards 
Institution á 
Íslandi, fylgjast 

svo með framvindunni.
„Þeir koma og kanna hvort við 

erum ekki örugglega að borga 
sambærileg laun fyrir sambæri-
lega vinnu þannig að allir sitji við 
sama borð,“ segir Jón Þórir, en 
bætir um leið við að vitanlega sé 
samt ekki verið að loka á mögu-
leika fólks til að vera duglegt í 
vinnunni og fá sérstaka umbun 
fyrir.  - óká

JÓN ÞÓRIR 
FRANTZSON

Fyrirtækin samþykkja að undirgangast eftirlit:

Dóttirin njóti sama 
réttar og sonurinn

KRÖFUGANGA Á KVENNAFRÍDEGI  Jafnlaunavottunin ÍST85 nær ekki bara til 
kynbundinnar mismununar heldur einnig til mismununar eftir þjóðerni og öðrum 
þáttum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • www.fiskikongurinn.is

Opið laugardag  
10–15

Stærð 24-30

HUMARHALAR HUMARKLÆR
1. líter

HUMARSÚPA REYKTUR 
RAUÐMAGI
Var að detta í hús

ferskar og marineraðar   

LÖNGUSTEIKUR

VIÐSKIPTI Afskipti Bankasýslu 
ríkisins síðustu mánuði drógu úr 
skilvirkni bankaráðs Landsbank-
ans, samkvæmt því sem fráfarandi 
formaður bankaráðsins hélt fram 
í ræðu sinni á nýafstöðnum aðal-
fundi Landsbankans. 

Jón Gunnar Jónsson, forstjóri 
Bankasýslunnar, segist ekki átta 
sig á því til hvers sé verið að vísa. 
„Hjá fyrrum bankaráðsformanni 
kemur fram almenn gagnrýni sem 
ég get ekki svarað þar sem hann 
nefnir engin sérstök tilvik,“ segir 
hann. 

Jón Gunnar bendir á að lög um 
hlutafélög og fjármálafyrirtæki 
setji skýr ábyrgðarskil milli hlut-
verka stjórna, framkvæmdastjóra 
og eigenda fyrirtækja um leið og 
þeim séu mörkuð ákveðin réttindi. 
„Og ég veit ekki til annars en að 
bæði Bankasýslan og Landsbank-
inn hafi farið að lögum í störfum 
sínum.“

Gunnar Helgi Hálfdanarson, 
fráfarandi formaður bankaráðs 
Landsbankans, sagði fráfarandi 
bankaráði hafa þótt sem Banka-
sýslan færi inn á valdsvið þess 
þegar líða tók á síðasta starfsár 
bankans. Varaði hann við því að 
mál fengju að þróast aftur „með 
gamalkunnum hætti“ þar sem 
vald og ábyrgð bankaráðsins yrðu 

smám saman viðskila. Ljóst væri 
að ríkið yrði líklega um langa 
framtíð stór eigandi í Landsbank-
anum. „Í því sambandi er rétt 
að minna á það sem lagt var upp 
með við stofnun Bankasýslunnar 
og mótun eigendastefnunnar að 
þótt ríkið yrði stór eigandi ættu 

að gilda sömu reglur og sjónarmið 
og gilda um fjármálafyrirtæki í 
einkaeigu og þannig beri að virða 
stjórnkerfi bankans,“ segir í ræðu 
Gunnars Helga.

Jón Gunnar bendir hins vegar á 
að sérstök lög gildi um Bankasýslu 
ríkisins, ólíkt öðrum hluthöfum í 
fjármálafyrirtækjum. „Og okkur 
ber samkvæmt þeim að fara með 
eignarhluti ríkisins í samræmi 
við góða stjórnsýslu- og viðskipta-
hætti og eigendastefnu ríkisins. 
Þar á meðal er að gæta jafnræð-
is í samskiptum okkar við fjár-
málafyrirtæki sem við förum með 
eignar hlut í og tryggja að jafnræði 
sé á milli hluthafa. Við förum í 
einu og öllu eftir þessum lögum,“ 
segir hann.  olikr@frettabladid.is

JÓN GUNNAR 
JÓNSSON

Lög binda hendur 
Bankasýslu ríkisins
Fráfarandi formaður bankaráðs Landsbankans kvartaði í kveðjuræðu undan af-
skiptum Bankasýslu ríkisins. Sömu reglur og sjónarmið hafi átt að gilda um banka 
í ríkiseigu og banka í einkaeigu. Forstjóri Bankasýslunnar segir farið að lögum.

Á aðalfundi Landsbankans fyrir árið 2012, sem haldinn var í Hörpu á mið-
vikudag, var kjörið nýtt bankaráð. Formaður nýs bankaráðs er Tryggvi 
Pálsson. Með honum eru aðalmenn í stjórn Danielle 
Pamela Neben, Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, Helga 
Björk Eiríksdóttir, Jón Sigurðsson, Kristján 
Davíðsson og Þórdís Ingadóttir. Vara-
menn eru Helga Loftsdóttir og Tinna 
Laufey Ásgeirsdóttir. Úr bankaráðinu 
gengu Gunnar Helgi Hálfdanarson, 
Sigríður Hrólfsdóttir, Ólafur H. Ólafs-
son og Andri Geir Arinbjarnarson.

Nýtt bankaráð Landsbankans hf.

GUNNAR HELGI 
HÁLFDANARSON
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BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

FRAMÚRSKARANDI

Þú veist það strax og þú sérð hann. Það er eitthvað sérstakt við Range Rover Evoque. Hönnunin togar 
í þig um leið. Útlitið hvíslar að þér einhverju um ævintýri, þægindi og óbeislaða upplifun. Búnaðurinn er 
á heimsmælikvarða, hvort sem um ræðir aksturseiginleika, fjöðrunarbúnað, drifkerfi eða afl.

Leyfðu honum að heilla þig. Komdu og reynsluaktu Evoque.
Hafðu samband í síma 525 8000 eða komdu í heimsókn.

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is

www.landrover.is
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*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

NÝR RANGE ROVER EVOQUE – VERÐ FRÁ 8.790.000 KR.
4x4 - TD4 2,2 dísil - Eyðsla 6,5 l/100 km.*

OPIÐ LAUGARDAG
FRÁ 12-16

MÆLDIST Á JARÐSKJÁLFTAMÆLUM  Allt að fimmtán manns eru taldir af og um 160 sárir eftir að gríðaröflug sprenging í 
áburðarverksmiðju í smábænum West í Texas jafnaði tugi húsa við jörðu. Sprengingin varð um klukkan átta á miðvikudagskvöld 
og var svo öflug að hún mældist á jarðskjálftamælum. Meðal þeirra látnu eru slökkviliðs- og lögreglumenn, en hundruð manna 
voru flutt í burtu eða vöruð við því að vera utandyra, af ótta við að eiturefni hefðu dreift sér um nágrennið.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lóan er komin

1NÁTTÚRA Starfs-
menn Náttúrustofu 

Vestfjarða voru á ferð í 
Dýrafirði á miðvikudaginn 
og sáu heiðlóu á vappi 
á túnunum í Hvammi í 
Dýrafirði. Frá þessu er sagt 
á bb.is. „Þetta er nú í fyrra 
lagi,“ segir Hilmar Páls-
son, fuglaáhugamaður á 
Ísafirði. Einnig sást grágæs 
á svæðinu. „Þar með er 
staðfest að vorboðinn 
ljúfi er kominn á svæðið 
og hugsanlegt er að henni 
takist að kveða burt snjóinn sem enn liggur yfir láði víða á Vestfjörðum,“ segir 
í frétt bb.is. 

Tregt á kolmunnamiðunum

2 SJÁVARÚTVEGUR Sigurbergur Hauksson, skipstjóri á Berki NK frá Nes-
kaupstað, segir að enginn kraftur sé enn kominn í kolmunnaveiðarnar á 

miðunum við Færeyjar. Mun betri veiði hafi verið á sama tíma í fyrra og engu 
líkara en kolmunninn sé seinna á ferðinni nú. Sigurbergur segir að skipin séu 
að toga 12-14 tíma og aflinn í hverju holi sé gjarnan á bilinu 200-400 tonn.

Varnargarðar Markarfljóts hækkaðir

3 FRAMKVÆMDIR Unnið er að því að hækka varnargarðinn við Markarfljót 
sem liggur frá Stóra-Dímoni niður að gömlu Markarfljótsbrúnni. Garður-

inn var byggður árið 1933. Sunnlenska.is segir frá. Eftir flóðin í kjölfar gossins 
í Eyjafjallajökli var lagt fjármagn til viðgerða á svæðinu; um er að ræða að 
hækka og styrkja níu varnargarða, auk bakkavarna og byggingar nýs garðs. 

Sprenging í áburðarverksmiðju í bænum West í TexasLANDIÐ

1

2

3



BÓNUS ÍS 2 LTR.
SÚKKULAÐI-VANILLU-JARÐARBERJAISÚKKULAÐI VANILLU



19. apríl 2013  FÖSTUDAGUR| FRÉTTIR | | FRÉTTASKÝRING | 19. apríl 2013  FÖSTUDAGUR16

Nýsköpun og fj ölbreytni í landbúnaði Arður sjávarútvegs til þjóðarinnar Lægri og einfaldari skatta fyrir atvinnulíf

Hvar ná flokkarnir saman?

Það er ekki auðvelt að lesa stóru 
línurnar út úr stefnu flokkanna í 
atvinnumálum. Raunar má segja 
að samhljóm sé að finna hjá flest-
um flokkanna, þó Píratar skeri sig 
úr, en áhersla þeirra er eingöngu 
á verðmætasköpun í gegnum inter-
netið.

Þessi mikli samhljómur skýrist 
kannski af því að stefna flokkanna 
er að þessu sinni ekki uppfull af 
útreiknuðum tillögum um sértækar 
aðgerðir í atvinnumálum. Vissulega 
er þar að finna tillögur um ákveðn-
ar aðgerðir, en meiri líkur eru á að 
finna þar nokkuð almennt orðaða 
frasa sem erfitt er að vera á móti.

Allir eru flokkarnir, með þeim 
fyrirvörum sem gerðir voru um 
Píratana, til að mynda sammála því 
að efla nýsköpun í atvinnulífinu. En 
hver er ekki fylgjandi því? Leiðin 

að því markmiði er kannski óljós-
ari en samhljómur er um að efla 
stuðning við nýsköpun.

Skapandi greinar fá meira pláss 
í stefnumálum flokkanna en virkj-
anir – og má kannski segja að í því 
séu fólgin nokkur tíðindi.

Þá eru allir flokkarnir á því að 
efla þurfi ferðaþjónustuna enn 
frekar, en, enn og aftur, óljóst er 
hvernig það á að gera.

Sjálfstæðisflokkur og Fram-
sóknarflokkur skera sig hins vegar 
nokkuð úr, þar sem tillögur þeirra 
í atvinnumálum virðast fá meira 
vægi en hjá hinum flokkunum.

Samfylkingin er reyndar með 
ítarlega stefnu í málaflokknum, en 
hana er að finna í umfangsmiklu 
plaggi sem samþykkt var á lands-
fundi í febrúar 2012.

Vinstrihreyfingin – grænt fram-
boð bætir um betur og vísar á 
heimasíðu sinni í stefnu sem sam-
þykkt var árið 2009, skömmu eftir 
hrun.

Mikil vinna hefur verið lögð 
í báðar samþykktirnar, en ætla 

verður að ýmislegt hafi breyst í 
atvinnumálum frá því á vordögum 
2009.

Stjórnarflokkarnir vísa mikið til 
þess sem ríkisstjórnin hefur þegar 
áorkað, halda skuli áfram á sömu 
braut.

Vilja sátt í sjávarútvegi
Allir flokkarnir tala fyrir því að 
sátt verði að nást í sjávarútvegi. 
Saga síðustu áratuga hefur hins 
vegar sýnt að um slíka sátt er auð-
veldara að ræða en í að komast.

Sjálfstæðisflokkurinn leggur 
áherslu á að auka arðsemi grein-
arinnar, en tillögur hinna flokk-
anna eru nánar útfærðar eftir því 
hvaða leiðir þeir vilja fara. Vinstri 
græn vilja til að mynda takmarka 
frjálst framsal aflaheimilda og 
Björt framtíð tryggja að arðurinn 
renni til þjóðarinnar, svo dæmi 

séu tekin.
Framsókn-
arflokkur-
inn hefur 
þ a ð  á 

stefnuskrá sinni að tryggja sam-
eign þjóðarinnar á auðlindum með 
ákvæði í stjórnarskrá, nokkuð 
sem reynt var, án árangurs, að 
fá samþykkt á síðustu dögum 
Alþingis.

Athyglisvert er að flokkarnir 
eru nánast allir með það á stefnu-
skrá sinni að auka fjölbreytni í 
innlendri matvælaframleiðslu 
og nýsköpun í landbúnaði. Það er 
kosningamál sem ekki margir sáu 
fyrir.

Hvar eru virkjanamálin?
Það er einnig áhugavert að skoða 
hvað er ekki að finna í helstu 
áhersluatriðum flokkanna í 
atvinnumálum. Þar ber virkjana-
málin hæst.

Björt framtíð vill tryggja meira 
fé fyrir orkuauðlindirnar en telur 
ekki skynsamlegt að fara í frekari 
uppbyggingu álvera. Sjálfstæðis-
flokkurinn vill nýta auðlindir með 
arðsömum og ábyrgum hætti og 
Samfylkingin tryggja heildstæða 
auðlindastefnu. Virkjanamál ber 

hins vegar ekki hátt í stefnu-
málum Framsóknarflokksins og 
það kemur kannski ekki á óvart 
að þau eru ekki áberandi í stefnu 
Vinstri grænna.

Atvinnumál eru víðfeðmt hug-
tak og vissulega hefði mátt tína 
fleira til úr stefnu flokkanna 
undir þann hatt. Í þeim er til að 
mynda að finna mál tengd vinnu-
markaði, styttri starfsviku hjá 
Pírötum svo eitthvað sé nefnt, og 
ýmislegt fleira. Hér var sjónum 
hins vegar fyrst og fremst beint 
að því hvernig flokkarnir vilja 
haga uppbyggingu atvinnutæki-
færa.

Líkt og með mörg önnur mál 
sem brenna á kjósendum hafa 
atvinnumálin fallið í skugga 
skuldamála heimilanna; en segja 
má að kosningabaráttan sé eins 
máls barátta þetta árið.

Allir flokkarnir vilja hins vegar 
gera alls konar fyrir atvinnulíf-
ið, efla hitt og þetta og ná sátt um 
almennar línur. Þetta ætti því að 
vera létt verk.

Alls konar fyrir atvinnulífið
Finna má ágætan samhljóm í atvinnustefnu flokkanna þegar kemur að ferðaþjónustu og skapandi greinum. Fiskveiðar og virkjanir eru þó 
enn bitbein. Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur leggja meiri áherslu á atvinnumál fyrir þessar kosningar en aðrir flokkar.
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Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is 
Brjánn Jónasson
brjann@frettabladid.is

➜ Áframhaldandi uppbygging skapandi greina, græns iðnaðar, tækni- og hug-
verkageirans, ferðaþjónustu, rannsókna og þróunar.

➜ Auka fjölbreytni í matvælaframleiðslu.
➜ Bæta skilyrði lítilla og meðalstórra fyrirtækja um land allt með hnitmið-

uðum aðgerðum.
➜ Tryggja meira fé fyrir orkuauðlindir, án þess að virkja óhóflega. Frekari 

uppbygging álvera er ekki skynsamleg.
➜ Skapa opið markaðs- og samkeppnisumhverfi á Íslandi.
➜ Skapa varanlega sátt um sjávarútveg á grundvelli fjögurra stoða: 

1) Arður renni til þjóðarinnar. 2) Sjálfbær nýting fiskimiðanna. 3) Tryggja 
greininni skilyrði til hagnaðar. 4) Tryggja nýliðun í sjávarútvegi.

GRÆNAR GREINAR OG SKAPANDI

➜ Einfalda skattkerfið til að skapa jákvæða hvata fyrir atvinnurekstur.
➜ Einfalda regluverk um stofnun og rekstur atvinnufyrirtækja.
➜ Skapa stöðugleika með mótun skýrrar stefnu til lengri tíma.
➜ Auka innlenda matvælaframleiðslu og styðja við nýsköpun og full-

nýtingu innlends hráefnis.
➜ Nýta ný sóknarfæri í landbúnaði sem skapast með hlýnandi loftslagi.
➜ Efla nýsköpun á öllum sviðum atvinnulífs í gegnum skattkerfið og 

rannsóknar- og þróunarstyrki.
➜ Efla ferðaþjónustu sem grunnatvinnugrein.
➜ Tryggja sameign þjóðarinnar á auðlindum með ákvæði í stjórnarskrá.
➜ Ná víðtækri sátt um stjórnun fiskveiða með blandaðri leið á grunni afla-

hlutdeildar á skip og úthlutun veiðileyfa, sem taki meðal annars mið af 
byggðaaðgerðum.

STÖÐUGLEIKI TIL LENGRI TÍMA

➜ Lækka tryggingagjald til að auka svigrúmið til að fjölga starfsmönnum og 
hækka laun.

➜ Lækka skatta og vörugjöld.
➜ Nýta auðlindir með arðsömum og ábyrgum hætti.
➜ Nýta sóknarfæri í landbúnaði. 
➜ Auka arðsemi sjávarútvegsins. 
➜ Auka verðmætasköpun í ferðaþjónustu.
➜ Tryggja vaxtarmöguleika skapandi greina.
➜ Einfalda stoðkerfi nýsköpunarfyrirtækja og draga úr hindrunum við 

stofnun og rekstur fyrirtækja.
➜ Auka samkeppni á fjármálamarkaði.
➜ Skapa skilyrði til að auka erlenda fjárfestingu.

LÆGRI SKATTAR OG GJÖLD

➜ Stuðla að heilbrigðri samkeppni í þágu verðmætasköpunar og 
hagsmuna neytenda.

➜ Tryggja að sem mest af arði atvinnulífsins verði til á grundvelli 
viðskiptahugmynda sem standast alþjóðlega samkeppni, en 
ekki í skjóli úthlutaðrar aðstöðu eða fákeppni.

➜ Opna samfélagið fyrir fjárfestingum og samkeppni. Viðræður 
um aðild að ESB eru nauðsynlegur liður í að tryggja íslensku 
atvinnulífi betra starfsumhverfi.

➜ Tryggja heildstæða auðlindastefnu og skapa sátt og betra 
starfsumhverfi fyrir auðlindagreinar. Þjóðin á tilkall til hluta 
auðlindaarðsins.

➜ Auka fjárfestingu og bæta samkeppnisumhverfi.
➜ Styðja við nýsköpun og virkjun hugvits.

OPNA FYRIR FJÁRFESTINGUM

➜ Bæta skattaumhverfi nýsköpunarfyrirtækja enn frekar og tryggja gott starfsumhverfi 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

➜ Stuðla að rannsóknum og þróun í hefðbundnum atvinnugreinum eins og sjávarútvegi 
og landbúnaði.

➜ Efla vöxt ferðaþjónustunnar og tryggja að náttúruperlur láti ekki á sjá undan aðgangi 
með því að byggja aðstöðu ferðamanna markvisst upp. Bæta skipulag ferðaþjónust-
unnar.

➜ Móta áfram stefnu fyrir skapandi greinar. Samræma stuðningskerfi og tryggja jafnvægi 
frumsköpunar, vöruþróunar og markaðssetningar.

➜ Takmarka frjálst framsal aflaheimilda þannig að aflaaukning til handhafa verði 
óframseljanleg. Lögbinda að hluti afla fari ávallt á fiskmarkað.

NÝSKÖPUN OG SKAPANDI GREINAR

➜ Internetið er grunnþáttur hagvaxtar sem þarf að virkja 
markvisst til að auka fjárfestingu, styrkja fyrirtæki og 
skapa störf.

➜ Ísland skapi sér afgerandi sérstöðu sem „netvænt land“ 
svo fyrirtæki og fólk um allan heim leiti þjónustu á Ís-
landi þegar kemur að ákvörðunum í netmálum.

➜ Skapa skilyrði fyrir verðmætasköpun samhliða öryggi á 
internetinu.

VERÐMÆTI Í GEGNUM 
INTERNETIÐ

2013 STÓRU KOSNINGAMÁLIN–  ATVINNUMÁL
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Við verðum að setja efnahagslegan 
stöðugleika í öndvegi. Við getum ekki 
haldið áfram með hina endalausu hring-
rás milli bólu og kreppu. Við verðum að 
marka nýja leið, sem skapar okkur öllum 
betri lífskjör. Við höldum hvorki í okkar 
bestu fyrirtæki né okkar besta fólk með 
sama áframhaldi.

Brýnasta verkefnið er að verja efna-
hagslegt sjálfstæði þjóðarinnar. Við 
getum ekki verið leiksoppar lánardrottna 
um ókomna tíð. Þess vegna teljum við að 
ábyrgð í ríkisfjármálum skipti öllu máli. 
Við verðum að hætta að safna skuldum 
og hætta að borga 90 milljarða í vexti á 
hverju ári.

Ábyrg ríkisfjármál og stöðugt gengi eru 
líka lykilatriði til að halda niðri verðbólgu 
og vöxtum. Ekkert skapar meiri kjarabót 
fyrir heimilin. Ekkert skiptir meira máli 
til að fjölga atvinnutækifærum.

Verkefnið okkar er einfalt: Að afla 
meira en við eyðum.

Við þurfum ekki að bíða eftir niður-
stöðum nefnda um verðtryggingu eða að 
innleysa á óvissum árafjölda hagnað af 
áhættuviðskiptum með eignir búa föllnu 
bankanna.

Við höfðum kjark til að taka á kröfu-
höfunum og færa erlendar eignir þeirra 
undir höftin með marslögunum. Þá voru 

hvorki Framsókn né Sjálfstæðisflokk-
ur með. Við höfum líka kjark til þess að 
nýta þessa stöðu til að skapa þjóðinni allri 
ávinning af samningum við kröfuhafa, en 
ekki bara fáum útvöldum.

Samningsstaðan gagnvart kröfuhöf-
unum, sem við höfum skapað, og árangur 
í ríkisfjármálum, sem við höfum skapað, 
munu veita nýrri ríkisstjórn mörg tæki-
færi. Hún getur nýtt þau í þágu vildar-
vina, eins og Framsókn og Sjálfstæðis-
flokkur stefna nú að bæði leynt og ljóst. 

Hún getur líka nýtt þau í þágu þjóðar-
innar allrar, eins og við viljum. Heit mitt 
er það að Samfylkingin muni nýta allt það 
svigrúm sem fæst við hagstjórnina á kom-
andi misserum að fullu í þágu íslenskra 
heimila og fyrirtækja.

Við munum áfram starfa með almanna-
hagsmuni að leiðarljósi. 

Viltu frekar prófa hitt aftur?

Stöðugleika strax!
STJÓRNMÁL

Árni Páll 
Árnason
formaður 
Samfylkingarinnar

➜ Brýnasta verkefnið er að verja 
efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar 
Við getum ekki verið leiksoppar 
lánardrottna um ókomna tíð. Þess 
vegna teljum við að ábyrgð í ríkis-
fjármálum skipti öllu máli.

Í 
Reykjavík eru rúmlega ellefu prósent íbúanna innflytjendur, 
eins og Fréttablaðið sagði frá á miðvikudag. Það er svipað 
hlutfall og til dæmis í Kaupmannahöfn. Af ríflega þrettán 
þúsund innflytjendum í borginni eru Pólverjar fjölmenn-
astir, eða rúmlega þrjú þúsund, en alls býr í Reykjavík fólk 

af 130 þjóðernum.
Ef íbúaþróunin í borginni undanfarin ár er skoðuð, kemur í ljós 

að innflytjendum fjölgaði ört allt fram til 2009. Árið eftir fækkaði 
þeim um tæplega 900, en síðan hefur þeim aftur fjölgað og nú eru 

þeir aftur að verða álíka margir 
og þegar flest var. Svipaða þróun 
má raunar greina á landsvísu.

Þetta þýðir í fyrsta lagi að það 
er ekki rétt sem sumir héldu, að 
fjölgun innflytjenda á Íslandi 
væri fyrst og fremst tengd 
þenslu í efnahagslífinu og þeim 
myndi fækka fljótt aftur eftir 

hrun. Samfélagsbreytingin er staðreynd og viðbrögðin við henni 
mega ekki felast í einhverjum skammtímalausnum. Það þarf að 
móta stefnu til langs tíma sem hvetur til farsællar aðlögunar 
innflytjenda að íslenzku sam félagi og nýtir mannauðinn sem þeir 
hafa fram að færa.

Í öðru lagi þýða þessar tölur að Reykjavík er orðin raunveruleg 
fjölmenningarborg, suðupottur alls konar áhrifa og menningar-
strauma. Það er að flestu leyti jákvæð þróun, sem við eigum að 
taka fagnandi.

Það gerir alltént Jón Gnarr borgarstjóri, sem sagði í samtali við 
Fréttablaðið að það væri jákvætt að innflytjendum fjölgaði í borg-
inni. „Þetta er tilbreyting sem reynir meira á hæfni okkar sem 
fólks til samskipta. Nútímaleg samfélög eru fjölmenningarleg og 
það er að gerast um allan heim. Við erum ekki undanskilin og ég 
fagna því að við séum þátttakendur í fjölmenningunni og tökum 
vel á móti fólki sem vill búa hér,“ segir borgarstjórinn.

Hann er hins vegar ekki ánægður með þann mikla mun sem er 
á hlutfalli innflytjenda milli hverfa. Í Efra-Breiðholti eru þeir um 
fjórðungur íbúanna og um fimmtungur í Austurbænum, en í Foss-
vogi, Grafarvogi og Grafarholti eru þeir aðeins 4-5 prósent íbúa, 
svo dæmi séu tekin.

Það er rétt hjá borgarstjóranum að það er ekki æskilegt að inn-
flytjendur safnist saman í ákveðnum hverfum, eins og gerzt hefur 
sums staðar í öðrum norrænum ríkjum. Borgaryfirvöld geta hins 
vegar ekki handstýrt húsnæðismarkaðnum – fólk sem flytur frá 
fátækari löndum og þarf að koma undir sig fótunum byrjar eðli-
lega búskapinn þar sem fasteigna- og leiguverð er viðráðanlegt.

Það sem borgin getur hins vegar gert er að fjölga atvinnutæki-
færum innflytjenda og stuðla að því að þeir hafi með tíð og tíma 
efni á að flytja úr hverfunum með lægsta fasteignaverðið. Það 
gerist með því að hjálpa þeim að nýta menntun sína, að tryggja 
að börn þeirra fái jafngóða skólagöngu og innfæddu börnin og 
að þeir verði ekki út undan í samfélaginu af því að þeir hafi til 
dæmis síðri aðgang að þjónustu borgarinnar.

Innflytjendur eru ellefu prósent Reykvíkinga:

Fjölmenningar-
borgin Reykjavík

Rökhyggjuflokkurinn
Framsóknarflokkurinn hefur birt 
kosningastefnuskrána í bæklings-
formi á vefnum sínum. Þar geta 
kjósendur lesið sér til um hin og 
þessi áherslumál flokksins og er það 
vel. Á forsíðunni er falleg mynd af 
Seljalandsfossi í allri sinni dýrð og 
á baksíðunni brosir Sigmundur 
Davíð til lesenda. Það er ekki 
nema von að flokkurinn hafi 
verið á siglingu. Á næstöftustu 
síðunni má líka sjá þessa skil-
greiningu á flokknum: „Framsókn 
er frjálslyndur, umbótasinn-
aður rökhyggjuflokkur.“ 
Rökhyggjuflokkur já. 
Sem er þá væntanlega 
andstæðan við hina; 
rökleysis- og tilfinn-
ingahyggjuflokkana.

Ísland í sviðsljósinu
Okkur Íslendingum finnst gaman 
að vera í heimsfréttunum. Síðast 
gerðist það í gær, þegar Associated 
Press fjallaði um hugvitssemi okkar. 
Fréttin snerist um nýafstaðna sam-
keppni um að koma Íslendingabók á 

snjallsímaform. Fyrirsögnin var 
á þessa leið: „Nýtt app 
hjálpar Íslendingum að 
forðast sifjaspell fyrir 
slysni.“ Fréttin hefur 
síðan farið um allt. 
Áfram Ísland!

ÓRG-snúningur
Fylgi Sjálfstæðisflokksins virðist á 
rjúkandi uppleið eftir frammistöðu 
Bjarna Benediktssonar í leiðtoga-
þætti RÚV í síðustu viku. Nú eru 
menn farnir að bera snúning hans 
saman við þann sem Ólafur Ragnar 

Grímsson tók fyrir forsetakosn-
ingarnar í fyrra, þegar hann til-
kynnti um afsögn, sem kallaði 
vitaskuld fram stuðning sem 
engin leið var að hunsa. Það 
er kannski of snemmt að spá 
Bjarna í forsetaembættið en 

það virðist að minnsta 
kosti ekkert vanta upp 
á pólitíska nefið sem 
frambjóðandi til þess 
þarf að hafa.
 stigur@frettabladid.is
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FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

HÆKKUN BARNABÓTA„
– ÞESS VEGNA KJÓSUM VIÐ VG“

KRISTÍN VILHJÁLMSDÓTTIR 
ÞÝÐANDI
ELÍAS HALLDÓR ÁGÚSTSSON 
KERFISSTJÓRI
VILHJÁLMUR STEFÁN ELÍASSON

AF NETINU
Því meira því betra

Birting skoðanakannana hefur 
áhrif á úrslit kosninga. Og hvað 
með það? Víða sé ég texta, 
þar sem menn lýsa áhyggjum 
af þessu. Ég deili þeim ekki. 
Allar fréttir hafa áhrif á úrslit 
kosninga. Þær mega gera það. Því 
meiri fréttir, þeim mun upplýst-
ara er fólk. Eða getur verið það, 
ef það kærir sig um. Ekki veitir 
af, að fólk hafi aðgang að sem 
mestum og bestum upplýsingum. 
Óhætt er að treysta þeim, þegar 
gott samræmi er milli kannana 
samkeppnisaðila.
http://www.jonas.is/
Jónas Kristjánsson

Vestræn klæði
Leiðtogar Afríkuríkja hafa 
haldið því fram að ef Vesturlönd 
borguðu sanngjarnt gjald fyrir 
aðgang að auðlindum, og gæfu 
þriðja heims löndum aðgang að 
mörkuðum, gætu þeir ráðið við 
sínar þróunaráætlanir á eigin 
spýtur. Ég held að það sé rétt 
hjá þeim; þeir gætu vel ráðið 
við það. Hvort leiðtogar Afríku 
myndu skyndilega afspillast og 
taka upp sérstaka umhyggju 
fyrir sínum minnstu bræðrum, 
það efast ég aftur á móti um. En 
á hinn bóginn efast ég líka um 
að allt þetta fólk, sem svíður í 
nískupúkann vegna þeirra smá-
aura sem við verjum til neyðar-
hjálpar og þróunarsamvinnu, 
væri tilbúið til að afsala sér þeim 
gæðum sem ódýrt vinnuafl og 
auðlindarányrkja Vesturlanda 
hefur fært okkur.
http://blog.pressan.is
Eva Hauksdóttir

Stjórnarflokkarnir 
hefðu getað gert betur. 
Vafalítið gerðu þeir ýmis 
mistök á síðustu árum  – 
en þeir verða ekki sak-
aðir um skort á góðum 
vilja, dugnaði eða hug-
sjónum. Kannski voru 
stærstu mistök þeirra 
að ætla sér of mikið á of 
skömmum tíma.

Vandi stjórnarflokk-
anna er ekki síst fólg-
inn í því að við, fólkið 
í landinu, höfum misst 
yfirsýnina, að ein-
hverju leyti gleymt ný-
liðnum harmleik í skjóli 
blekkinga og okkar 
eigin heimtufrekju. Við 
lifum á tímum þar sem 
 hlutir eru dæmdir út frá 
umbúðum en ekki inni-
haldi, við erum upptekin 
af magni og hagræðingu 
en gleymum gæðunum 
og raunverulegu virði 
hlutanna. Hvers virði er 
til dæmis tveggja pró-
senta lækkun á tekju-
skatti ef hún er á kostn-
að læknisþjónustu eða 
barnabóta til einstæðs 
foreldris? 

Skattar eru það gjald 
sem við greiðum fyrir 
siðmenninguna, sagði 
einhver. Ef við viljum 
siðmenningu þá verðum 
við að borga skatta. Svo einfalt 
er það. Það gengur ekki upp að 
heimta lækkun skatta en um leið 
betri eða sömu þjónustu.

Það má ekki gerast að kosn-
ingaloforð verði af sama tagi og 
megrunarkúrar: skyndi lausnir 
handa lýðnum. Tímabundnar 

lausnir sem ráðast ekki 
að rót vandans, lausn 
sem leysir eitt vandamál 
en magnar upp annað. 
Við megum ekki gleyma 
aðalatriðinu, týna því í 
ringulreið og uppþotum. 
Viljum við að auðlindir 
landsins séu auðlindir 
þjóðarinnar? Viljum við 
ljúka aðildarviðræðunum 
við ESB svo þjóðin hætti 
að þræta um hugarburð? 
Óskum við þess að þeir 
sem standa höllum fæti 
fái aðstoð og stuðning frá 
hinu opinbera? Viljum við 
hafa stuðningsnet þegar 
áfallið skellur á okkur? 
Viljum við standa vörð 
um náttúruna?

Við viljum greiða
Við, undirrituð, viljum 
greiða sanngjarna skatta 
ef það þýðir barnabæt-
ur til þeirra sem þær 
þurfa, öflugra heilbrigð-
iskerfi fyrir okkur öll, 
óskert menntunartæki-
færi barnanna okkar, 
stöðugar undirstöður 
fyrir fjölbreytt og skap-
andi atvinnulíf, að hugað 
sé að foreldrum okkar, 
ömmum og öfum í ellinni. 
 Hverjir eru líklegastir til 
að skapa þann grundvöll?

Fjögur ár af fordæma-
lausum niðurskurði,  blóðugum 
en því miður nauðsynlegum 
eftir fjárhagslegar hamfarir í 
þjóðarbúinu. Við finnum auð-
vitað fyrir því að hér varð hrun 
en samt fáum við enn þá læknis-
þjónustu, hærri barnabætur 
en áður, sértækar vaxtabætur 

og snjó mokstur á milli byggða-
kjarna. Fimm ár frá hruni og 
innan við 5% atvinnuleysi, fjöldi 
fólks fer til sólarlanda, mennta-
kerfið er öflugt, skapandi greinar 
blómstra og í burðarliðnum eru 
hátæknisjúkrahús, nýtt fangelsi 
og veggöng. Auðvitað vill maður 
alltaf meira, sá sem á heitan pott 
vill sundlaug, sá sem á sundlaug 
vill sundlaugagarð og sá sem 
á sundlaugagarð vill Atlants-
hafið. En fyrir ríflega fjórum 
árum gat okkur ekki dreymt um 
að hafa það þó þetta gott meðan 
orð fyrrverandi forsætisráðherra 
bergmáluðu í eyrum okkar: Guð 
blessi Ísland!

Í ljósi þess ætlum við að endur-
skoða okkar eigin tilætlunar-
semi og reyna að horfa á hlutina 
í stærra samhengi.

Fjöldi fólks á um sárt að binda, 
og margir síðan löngu fyrir hrun, 
en orsaka vandans er hvorki að 
leita hjá ríkisstjórnar flokkunum, 
sem hafa styrkt efnahaginn á 
fáránlega erfiðum tímum, né 
flokkunum í borgarstjórn Reykja-
víkur: Samfylkingu og Besta 
flokknum, bróðurflokks Bjartrar 
framtíðar. Borgarstjórnin hefur 
undið ofan af skuldum Orku-
veitunnar sem ætlaði algjörlega 
að sliga borgarbúa eftir óreiðu-
stjórn margra ára og þar hefur 
tekist að halda allri lágmarks-
þjónustu gangandi, auk þess að 
standa fyrir frjóum lausnum á 
ýmsum sviðum.

Erum við búin að gleyma?
Það er auðvelt að kenna  þessum 
þremur flokkum um allt sem 
miður fer, þeim sem hafa setið 
við stjórnvölinn hjá ríki og borg 
síðan við fórum að finna fyrir 

Hruninu á eigin skinni. En notum 
hugmyndaflugið:  Hvernig hefði 
ástandið verið ef þessara flokka 
hefði ekki notið við? Erum við 
búin að gleyma hverjir einka-
væddu bankana, byggðu virkj-
anirnar sem höfðu í för með sér 
stórtæka eyðileggingu á nátt-
úrunni og þensluna sem fræ 
Hrunsins uxu af, höfum við 
gleymt stríðinu í Írak og óráðsíu 
á húsnæðislánamarkaði, svo fátt 
eitt sé nefnt?

Stundum þarf að fórna eigin 
skammtímahagsmunum fyrir 
betri framtíð heildarinnar, og þá 
um leið eigin hagsmunum. Við 
minnumst orða Lao-Tse þegar við 
skilum inn atkvæðum okkar; að 
sá sem er ör á loforðin er sjaldan 
orðheldinn.

Þetta virðast frambjóðendur 
Vinstri grænna, Sam fylkingar og 
Bjartrar framtíðar vita. Á listum 
þessara þriggja flokka er fólk sem 
hefur unnið að því af heilum hug 
síðustu árin að tjasla saman dag-
legu gangverki  ríkisins og höfuð-
borgarinnar. Auðvitað er það 
mannlegt en það vinnur óeigin-
gjarnt starf,  fórnar einkalífi 
og hefur að því er  virðist ótak-
markaða starfsorku. Og það hefur 
ekki bara gert mistök  heldur líka 
kraftaverk. Við allt þetta fólk 
 viljum við syst kinin segja nokkuð 
sem gleymist alltof oft að segja: 
Takk kærlega.

Takk
STJÓRNMÁL

Ari Klængur 
Jónsson
stjórnmálafræð-
ingur

Auður 
Jónsdóttir
rithöfundur

Rannveig 
Jónsdóttir
kvikmyndagerðar-
maður

➜ Það má ekki gerast að 
kosningaloforð verði af 
sama tagi og megrunar-
kúrar: skyndilausnir handa 
lýðnum.



19. apríl 2013  FÖSTUDAGUR| SKOÐUN | 20

Þrátt fyrir fögur fyrir-
heit hefur fátt eitt gerst í 
skuldamálum heimilanna 
í landinu á þessu kjör-
tímabili. Milljarða stofn-
unum hefur að vísu verið 
komið á fót til þess að 
vinna að þessum málum. 
 Árangurinn hefur hins 
vegar verið afskaplega 
rýr, þó kostnaður stofn-
ananna hafi vaxið. Þær 
skuldir sem lækkað hafa 
hjá almenningi má að langmestu 
leyti rekja til dómanna um ólög-
legu gengislánin og hafði ekkert 
með stjórnvaldsaðgerðir að gera. 

Það harðnar því stöðugt á 
 dalnum hjá sívaxandi hópi. Það 
fólk þolir ekki neina bið. Það er 
langt síðan að fullreynt var að 
ríkis stjórnarflokkarnir myndu 
ekkert gera. Úr þeirri átt er 
 einskis frekar að vænta. Það hefur 
legið fyrir lengi.

Nú er það boðað að þennan 
vanda megi leysa með fjár munum 

sem ef til vill fáist með 
samningum við útlenda 
kröfuhafa í eignir gömlu 
bankanna. Það er gott og 
blessað. En hvenær? Hve 
mikið? Hvernig? Þessum 
spurningum getur enginn 
svarað. 

Er þá svarið að skuldug 
heimilin í landinu eigi enn 
þá að bíða, eftir  úrræðum? 
Kannski í eitt ár, ef til 
vill tvö ár, allt eftir því 

 hvernig samningaumleitanir 
gangi. Já. Það er einmitt hættan 
ef þetta á að verða úrræðið fyrir 
skuldug heimili í landinu. 

Skuldug heimili hafa beðið 
í fjögur ár eftir úrræðum frá 
úrræðalausri ríkisstjórn. Það 
er bágt til þess að vita að enn sé 
boðuð bið eftir því að vandi heim-
ilanna verði leystur.

Hægt að framkvæma strax
Það er þess vegna svo gríðarlega 
nauðsynlegt að til staðar verði 

úrræði sem virka strax. Undir 
eins frá fyrsta degi eftir að lög 
hafa verið samþykkt á Alþingi. 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt 
fram slíkar til lögur sem munu 
lækka skuldir um 20% miðað 
við 20 milljóna lán og hóflegar 
fjölskyldutekjur. Þetta færi tals-
vert langt með að vinna niður 
forsendubrestinn sem varð 
með hruni fjármálakerfisins og 
 hækkun verðbótanna. 

Þetta er ekki ávísun á óljósar 
hugmyndir sem enginn getur full-
yrt um hvenær geti orðið að veru-
leika. Þetta er vel ígrunduð stefna, 
útreiknað plagg, sem hægt verður 
að framkvæma tafarlaust.

Biðin langa?

Réttlæti ræður ekki 
 ríkjum á Íslandi. Ekki 
heldur jöfnuður. Sumir 
Íslendingar eru svo 
 fá tækir að þeir verða 
að skilja mjólkurlítrann 
eftir í búðinni af því að 
peningarnir duga ekki 
fyrir brýnustu nauð-
synjum. Síðustu tíu daga 
mánaðarins eru  borðaðar 
núðlu súpur og spagettí 
með tómatsósu. Fjöldi 
fólks  vinnur hörðum höndum 
alla ævi án þess að eiga fyrir 
salti í  grautinn. Á meðan taka 
vel stæðir landar þeirra þátt í 
keppni á Facebook um að vinna 
iPod eða utanlandsferð. Skoðum 
þrjár stoðir í stefnu Pírata sem 
geta aukið jöfnuð og bætt kjör 
almennings; beint lýðræði, frjálst 
internet, gagnsæi.

Beint lýðræði færir öllum, 
ekki bara sumum, aðgang að því 
að móta stefnu í stóru málunum. 
Það er eina leiðin til að tryggja að 
fátækir ráði einhverju um efna-
hags-, velferðar-, heil brigðis- og 
menntamál. Ég varð Pírati út af 
því að áhersla á lárétt lýðræði (en 
ekki lóðrétt) er eina póli tíkin sem 
getur skilað okkur verulega góðu 
samfélagi. Píratar hafa m.a.s. 
samið kosningakerfi á inter-
netinu til að prófa ákvarðana-
töku með þessum hætti. Lárétt 
lýðræði leggur ábyrgð á okkar 

herðar en færir okkur 
líka  réttinn til ákvarðana-
töku í samfélagsmálum.

Væri það ekki dásam-
legt að geta sagt „ég 
tók þátt í að móta þessa 
stefnu“ í staðinn fyrir að 
segja „þeir eru allir jafn 
vitlausir þessir stjórn-
málamenn“? Mér finnst 
það.

Jöfnunartæki
Netið er jöfnunartæki svo fremi 
okkur takist að verja það fyrir 
árásum þeirra sem vilja koma 
böndum á það. Það er annað 
heimili ört vaxandi fjölda fólks 
og þangað er til að mynda hægt 
að sækja sér margvíslega mennt-
un á eigin forsendum og án þess 
að taka námslán. Píratar beita 
sér fyrir opinni, fjölbreyttri og 
vandaðri menntun og námsgögn-
um, á internetinu og  annars stað-
ar. 

Netið er líka gríðarlega mikil-
vægur þáttur fyrir efnahaginn. 
Við erum svo fá að við gætum 
sem þjóð þegið stóran hluta af 
tekjum okkar af internetinu og 
með því að vera netvænt land. 
Við gætum upprætt fátækt með 
skynsamlegri ráðstöfun þessara 
tekna.

Loks er internetið besti 
hugsan legur vettvangur til að 
verjast hvers kyns kúgun og öðru 

ofbeldi, og til að bæta heiminn. 
Þess vegna er okkur Pírötum 
svona annt um friðhelgi einka-
lífsins á internetinu.

Ég ólst upp í fátækri fjölskyldu. 
Ég er fyrir löngu búin að átta mig 
á því að vitneskja er vald og að án 
hennar er  erfitt að brjóta fjötr-
ana sem viðhalda þessum óboðna 
gesti. Afkoma fjölda Íslendinga 
er fáránlega rýr. Sjálfbær endur-
nýjun stéttskiptingar er í  fullum 
blóma og fátækt er hætt að vera 
fréttnæm svo neinu nemi. Ætlum 
við bara að sætta okkur við hana? 
Píratar berjast fyrir því að allir 
viti hvað er að gerast á Alþingi, 
stofnunum, bönkum og fyrirtækj-
um sem geta með ákvörðunum 
sínum þurrkað út heil byggðar-
lög. Við upprætum fátækt þegar 
við fáum upplýsingar, aðgang 
að ákvörðunum og aðrir hætta 
að geta  möndlað með okkar mál 
eins og þeim sýnist í leynd bak 
við luktar dyr.

Núðlusúpa eða spagettí? 
Upprætum fátækt

Undanfarin ár hefur 
mikið verið rætt um van-
traust á stjórnmála-
mönnum og að traust 
þjóðarinnar á Alþingi sé 
í sögulegu lágmarki, enda 
fari mestur tími þeirra 
í karp um aukaatriði og 
eiginhagsmuna- og kjör-
dæmapot. Það er margt 
til í því og full ástæða til 
að taka þessa gagnrýni 
mun alvarlegar en gert 
hefur verið. Þrátt fyrir 
þessa neikvæðu umræðu 
um stjórnmál og Alþingi hefur 
það komið mér, sem aldrei hefur 
komið nálægt stjórnmálum fyrr en 
nú, notalega á óvart hvað fólk er 
gríðarlega jákvætt og áhugasamt 
gagnvart því. Þótt það sé  stundum 
ansi dómhart í garð stjórnmála-
manna, tali um að þeir séu nú ótta-
leg viðrini og himpigimpi, hefur 
það í raun tröllatrú á lýðræðinu 
og langar greinilega til að stokka 
málin upp á Alþingi, öðlast nýja 
von.

Í kjölfar Rannsóknarskýrslu 

Alþingis og þeirra endur-
bótatillagna sem unnar 
voru upp úr henni (en hafa 
því miður ekki verið fram-
kvæmdar nema að litlu 
leyti) hefur mönnum orðið 
tíðrætt um að bæta þurfi 
vinnubrögðin á Alþingi, en 
minna hvernig. Hér er því 
tillaga: senda alla þá alþing-
ismenn, reynda sem nýja, 
sem brátt verða kosnir til 
verka fyrir þjóðina á stutt 
en vel skipulagt verkefna-
stjórnunarnámskeið. Verk-

efnastjórnun er aðferðafræði sem 
felur í sér undirbúning verkefna, 
þar með talið skipulagningu/áætl-
anagerð, og eftirlit með öllum þátt-
um verkefnis á framkvæmdatíma. 

Agaðri vinnubrögð
Aðferðum verkefnastjórnunar er 
gagnlegt að beita á öll verkefni, 
hvort sem þau eru stór eða smá. 

Aðferðir verkefnastjórnunar 
hafa gefist mjög vel í fjölmörgum 
fyrirtækjum og stofnunum hér-
lendis og hafa leitt til mun agaðri 

og skilvirkari vinnubragða en áður 
tíðkuðust. Alþingismenn koma úr 
ýmsum áttum og eru með ólíka 
menntun og reynslu. Það er hið 
besta mál enda er það hugmyndin 
með lýðræðinu. Þeim sem kosnir 
verða til setu á Alþingi í lok þessa 
mánaðar ber að nálgast það verk-
efni af auðmýkt og hógværð líkt 
og fulltrúar Besta flokksins gerðu 
þegar þeir tóku við stjórnartaum-
unum í Reykjavík. Til þeirra eru 
gerðar miklar kröfur um vönduð 
vinnubrögð og þær eiga bara eftir 
að aukast á næstu árum. Innleið-
ing vandaðs verkefnastjórnunar-
kerfis sem væri lagað að þörfum 
þingmanna gæti eflt þá mjög í 
störfum sínum í þágu þjóðarinnar 
og þar með stuðlað að betra sam-
félagi og bjartari framtíð.

Fagmennska í þágu lýðræðis

STJÓRNMÁL

Einar Kristinn 
Guðfi nnsson
alþingismaður

STJÓRNMÁL

Kristín Elfa 
Guðnadóttir
pírati

STJÓRNMÁL

Friðrik Rafnsson
þýðandi, í 4. sæti 
á lista Bjartrar 
framtíðar í Reykja-
vík norður

➜ Skuldug heimili hafa 
beðið í fjögur ár eftir 
úrræðum frá úrræðalausri 
ríkisstjórn.

➜ Við upprætum fátækt 
þegar við fáum upplýsingar, 
aðgang að ákvörðunum og 
aðrir hætta að geta möndlað 
með okkar mál eins og þeim 
sýnist í leynd bak við luktar 
dyr.

➜ Innleiðing vandaðs 
verkefnastjórnunarkerfi s 
sem væri lagað að þörfum 
þingmanna gæti efl t þá 
mjög í störfum sínum …

Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda
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Gildir föstudag, laugardag
og sunnudag

499kr. kg

80 partíbitar: Kartöflubátar,

laukhringir og kjúklingapopparar

verð áður 1.299 kr. pk.

699kr. kg

SS lambabógur, 2 í pakka, frosnir

verð áður 1.098 kr. kg

777kr. kg

Súpukjöt úr lambabóg, frosið

verð áður 1.098 kr. kg
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SAMSUNG 15,6” 
355E5C-S04

 15,6” HD LED 1366x768 mattur skjár
 AMD Dual-Core E2-1800 1.7GHz örgjörvi
 AMD HD7470M GDDR3 1GB skjákort
 6GB DDR3 1600MHz
 500GB 5400rpm harður diskur
 802.11 b/g/n þráðlaust netkort
 HDMI/2xUSB2.0/2xUSB3.0/VGA
 6-Cell Lithium PowerPlus rafhlaða

VERÐ

LÆKKUN

FLOTT TÆKI Á
FRÁBÆRU VERÐI

HDDH

1TB

500GB

www.godverk.is
wwww

verk
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HERCULES DJ CONTROLL 
AIR STREET EDITION

 Þrýstingsnæm snúningshjól
 Air þráðlaus stjórnun
 8 velocity takkar sem stjórna
„sampler, loops og effects“

 Lime grænir „Street Edition“ takkarr
 DJUCED 18° hugbúnaður fylgir
 Virkar með Traktor og VirtualDJ Proo
 MIDI forritanlegur

HERCULES DJ CONTROLOL
INSTINCT

 Þrýstingsnæm snúningshjól
 Nettur og léttur
 „Scratchaðu“ með þrýstingi
 Fjölbreyttir útgangar
 DJUCED hugbúnaður fylgir
 Virkar með Traktor og VirtualDJ PPro
 MIDI forritanlegur
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Í kjölfar kreppunnar 
þurftu íslenskir fram-
haldsskólar að draga mjög 
úr útgjöldum. Nú er svo 
komið að algengt er að 
námshópar telji um og yfir 
þrjátíu nemendur. Erfitt 
er um vik með alla skóla-
þróun og alkunna að  stórir 
námshópar eru ávísun á 
aukið brottfall. 

Ef rýnt er í fjárfram-
lög til framhaldsskóla 
sést að niðurskurðurinn 
hófst fyrir kreppu. Menntamála-
ráðuneytið hefur nefnilega leikið 
ljótan leik síðustu ár. Svokölluð 
launastika ræður mestu um fjár-
framlög til framhaldsskólans. Hún 
hefur ekki fylgt kjarasamningum 
og orsakar gat sem fyllt er upp í 
með því að skerða þjónustu.

Þegar launastikan var skil-
greind (2003) var hún launavið-
mið fyrir mánaðarlaun framhalds-
skólakennara, þ.e.a.s. grunnlaun 
án stjórnunar, sérverkefna, aldurs-
afsláttar eða umbunar af öðru 
tagi. Sama tala var notuð fyrir alla 
framhaldsskóla frá og með þessum 
tíma, en áður hafði verið miðað við 
meðallaun hvers skóla fyrir sig. 
Hér má sjá þróun launastikunnar 
á árunum 2003–2012.

Markmiðið um sam-
svörun milli launastiku 
og meðallauna stóðst í 

skamman tíma og nú munar fjórð-
ungi. Gatið hefur m.a. verið brúað 
með risastórum námshópum. Búið 
er að tálga framhaldsskólann inn 
að beini og ekki mögulegt að skera 
meira. Höfum hugfast að yfir 80% 
af útgjöldum framhaldsskólans 
fara í launagreiðslur.

Menntamálaráðherra hefur sýnt 
að hún er velviljuð menntun og ég 
trúi ekki öðru en að hún leiðrétti 
misfærslurnar. Það eru forkastan-
leg vinnubrögð þegar reiknilíkön 
fylgja ekki lögbundnum kjara-
samningum. Hugboðið segir að 
hér hafi ráðuneytið vísvitandi 
falið niðurskurðinn. Skólafólk sér í 
gegnum svona reikningskúnstir og 
það mun ekki líða risastóra náms-
hópa sem rýra gæði skólastarfsins.

Ríkisstjórn Samfylking-
arinnar og VG hefur lagt 
sig fram um að styðja fjöl-
breytni í atvinnulífinu 
með áherslu á stóraukinn 
stuðning við nýsköpun og 
vaxtargreinar í samfé-
laginu. Það er mikil breyt-
ing frá því sem áður var 
þegar Framsóknar flokkur 
og Sjálfstæðisflokkur 
lögðu ofuráherslu á upp-
byggingu stóriðju, en létu 
aðrar atvinnugreinar mæta 
afgangi.  

Stærsta afrek ríkisstjórnarinnar 
felst í að hafa afstýrt þjóðargjald-
þroti með því að minnka halla ríkis-
sjóðs úr 216 milljörðum árið 2008 
í tæplega fjóra milljarða á þessu 
ári. Þessi árangur sparar ríkissjóði 
17 milljarða króna, sem ella hefði 
þurft að borga í vexti af lánum 
til að fjármagna hallann. Það er 
 svipuð fjárhæð og fer í rekstur 
allra háskóla eða framhaldsskóla 
landsins.

Alvöru veiðigjald
Við jafnaðarmenn höfum lengi 
 barist fyrir því að þjóðin fengi 
sanngjarnan hlut í arðinum af 
sameiginlegum auðlindum sínum 
og ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur er sú fyrsta sem hefur lagt 
veiðigjöld á útgerðina sem standa 
undir nafni. Sjálfstæðismenn sem 
fóru með yfirstjórn sjávarútvegs-
mála samfellt frá 1991 til 2008 
lögðu á smánarlega lágt gjald, sem 
nam 0,5-1% af hagnaði útgerðar-
innar og skilaði 1-2 milljörðum á 
ári í ríkissjóð. Í ár borgar útgerðin 

rúma 13 milljarða í veiði-
gjald sem varið er í fjöl-
breytta atvinnuuppbygg-
ingu um land allt.

Risaskref
Tekjur af veiðigjaldi 
nýtum við í ár til að byggja 
upp aðstöðu á fjöl sóttum 
ferðamannastöðum, örva 
innlendar og erlendar 
fjárfestingar í græna hag-
kerfinu, styrkja skapandi 
greinar með áherslu á 
Kvikmyndasjóð og  síðast 

en ekki síst er stigið risaskref til 
að efla samkeppnissjóðina sem eru 
drifkraftur vísindarannsókna og 
tækniþróunar í landinu. Framlög til 
Rannsóknasjóðs og Tækni þróunar-
sjóðs hækka um rúmlega helming, 
eða 1,3 milljarða króna, og það er 
vilji okkar jafnaðarmanna í Sam-
fylkingunni að alls fari sex millj-
arðar króna í þessa lykilsjóði 
rannsókna og nýsköpunar á næstu 
þremur árum, samanber fjárfest-
ingaáætlun ríkisstjórnarinnar. 
Slíkur stuðningur við nýsköpun í 
landinu á sér engin fordæmi í sögu 
lýðveldisins.

Aftur til fortíðar?
En nú hefur almenningur í hendi sér 
hvort sú stefna verður að veruleika 
eða ekki. Nú stefnir í að næsta ríkis-
stjórn verði skipuð Fram sóknar-
flokki og Sjálfstæðisflokki. Það 
ætti að vera þeim mikið áhyggjuefni 
sem vilja auka fjölbreytni í atvinnu-
lífinu þar sem jafnræði ríkir milli 
atvinnugreina og stuðningur við 
nýsköpun og vaxtargreinar er í for-

grunni. Báðir þessir flokkar hafa 
lýst því yfir að þeir vilji vinda ofan 
af veiðigjaldinu og þar með kippa 
stoðunum undan auknum stuðningi 
við samkeppnissjóðina, ferðaþjón-
ustuna, græna hagkerfið og skap-
andi greinar. Það hillir undir aftur-
hvarf til stóriðjustefnunnar með 
tilheyrandi ruðningsáhrifum fyrir 
atvinnulífið.

Stefna Samfylkingarinnar
Þeir sem vilja fjölbreytt atvinnu-
líf eiga hins vegar bandamenn í 
okkur jafnaðarmönnum í Sam-
fylkingunni sem munum hvergi 
hvika í stuðningi við fjölbreytt 
atvinnulíf byggt á jafnræði milli 
greina, ef við fáum til þess stuðn-
ing í kosningunum 27. apríl. Við 
munum leggja mikla áherslu á auk-
inn stuðning við lítil og meðalstór 
fyrirtæki, með  lækkun trygginga-
gjalds og skattalegum  ívilnunum til 
að örva kaup almennings á hluta-
bréfum í slíkum fyrirtækjum og 
verðbréfum í fjárfestingarsjóð-
um. Síðast en ekki síst munum við 
efla háskóla og framhaldsskóla og 
styðja áframhaldandi uppbyggingu 
samkeppnis sjóðanna, sem eru for-
senda kröftugrar atvinnuuppbygg-
ingar á komandi árum.

Kjósendur hafa skýrt val í kom-
andi kosningum, fjölbreytt atvinnu-
líf eða afturhvarf til stóriðjustefn-
unnar.

Allir Íslendingar eru að 
sjálfsögðu sammála um að 
við útgreiðslur úr þrota-
búum bankanna verði hags-
muna Íslands gætt í hví-
vetna. Um þetta var til að 
mynda alger pólitísk sam-
staða á Alþingi við breyt-
ingar á lögum um gjald-
eyris höft fyrr í vetur.

Því miður hefur Fram-
sóknarflokkurinn hins 
vegar tekið sig til og lofað 
að verja hugsanlegum ávinningi 
íslenska ríkisins með ákveðnum 
hætti, einkum til að greiða niður 
skuldir manna sem þurfa ekki endi-
lega á því að halda.

Þetta þýðir að komist Fram-
sóknarflokkurinn til valda eftir 
 kosningar vita núverandi  eigendur 
föllnu bankanna (ýmist kallaðir 
„vogunarsjóðir“ eða „hræ gammar“) 

að Framsóknar flokknum 
liggur á að semja. Að 
öðrum kosti á hann enga 
möguleika á að fjármagna 
kosningaloforð sín. Þeir 
vita líka að aðeins þarf að 
henda ákveðið mörgum 
íslenskum krónum í Fram-
sóknarflokkinn til að hann 
telji sig geta efnt kosninga-
loforðin. 

Sárgrætileg staða
En er ekki mikilvægt fyrir Ísland 
að fá einnig erlendan gjaldeyri úr 
samningum við eigendur gömlu 
bankana? Við þurfum að greiða 
gríðarlegar erlendar skuldir ríkis-
sjóðs. Nú fer nær allur tekju skattur, 
sem við launþegar greiðum um hver 
mánaðamót, í vaxta kostnað ríkis-
sjóðs. Það er sárgrætileg staða 
þegar svo margt þarf að gera hér 

heima fyrir, sérstaklega í heil-
brigðismálum. Framsókn telur 
mikilvægara að eyða stórum fjár-
hæðum, sem reyndar eru ekki enn 
einu sinni komnar í ausuna, hvað þá 
sopnar, í að hjálpa fólki sem margt 
hvert getur vel hjálpað sér sjálft, 
en að t.d. byggja upp Landspítalann 
úr þeim rústum sem hann er í eftir 
harkalegan niðurskurð síðustu ára.

Framsóknarflokkurinn hefur 
með þessari framkomu í kosninga-
baráttunni spillt samningsstöðu 
Íslands erlendis.

Ef ég væri „hrægammur“ myndi 
ég kjósa Framsóknarflokkinn.

Það þarf enginn að segja 
mér að við séum ekki allir 
Íslendingar slegnir yfir 
því hvernig komið er fyrir 
Lagarfljótinu! Látum það 
verða okkur lexía til að 
læra af. Ákvæði  nýrrar 
stjórnarskrár kveða 
m.a. á um að fyrri spjöll 
skuli bætt eftir föngum. 
Almenningi og hagsmuna-
aðilum verður með nýrri 
stjórnarskrá gert kleift 
að leita til dómstóla um 
ákvarðanir stjórnvalda, 
sem áhrif hafa á umhverfi 
og náttúru – og jafnframt 
verður komið í veg fyrir að  slíkum 
málum verði vísað frá vegna 
skorts á lögmætum hags munum. 
Lýðræðisvaktin vill virkja okkur, 
fólkið sjálft, til ábyrgðar og 
ákvörðunar um eigin mál!

Stoltið okkar, Vatnajökulsþjóð-
garður, með öllum sínum nátt-

úruperlum, auðnum og 
fágætri fegurð er dýr-
mæti sem okkur ber 
að standa vörð um. Við 
gætum a.m.k. til jafns við 
utanlandsreisurnar farið 
í vettvangs kannanir um 
landið okkar þvert og 
endilangt með skóla-
börnin okkar – frætt þau 
og kennt þeim að meta, 
njóta, ganga vel um og 
þykja vænt um íslenska 
náttúru. Lýðræðis vaktin 
vill standa vörð um 
rétt okkar og komandi 
kynslóða til óspilltrar 

 náttúru.  
Óspillt náttúra og hreint óspillt 

umhverfi heyra til lífsgæða og 
mannréttinda eins og kveðið er á 
um í nýrri stjórnarskrá.

Okkur hefur borið af leið, en ef 
við tökum höndum saman nú þegar 
þá getum við:

1) Kennt börnunum okkar frá 
leikskólaaldri og upp úr að 
umgangast íslensku viðkvæmu 
náttúruna okkar af virðingu og 
þakklæti.

2) Krafist þess að ánauð ferða-
manna á viðkvæma staði sé 
stjórnað með ítölu og/eða með 
hæfilegu gjaldi til að grípa til 
varúðar- og verndarráðstafana 
í tæka tíð á þeim stöðum sem 
nauðsyn krefur.

3) Aukið umhverfisvöktun.
Lýðræðisvaktin vill að lög um 

land og nýtingu þess séu í sam-
ræmi við nýja stjórnarskrá með 
almannahag að leiðarljósi.

➜ Lýðræðisvaktin vill 
standa vörð um rétt okkar 
og komandi kynslóða til 
óspilltrar náttúru.

➜ Nú fer nær allur tekju-
skattur, sem við launþegar 
greiðum um hver mánaða-
mót, í vaxtakostnað ríkissjóðs.

➜ Kjósendur hafa skýrt val 
í komandi kosningum, fjöl-
breytt atvinnulíf eða aftur-
hvarf til stóriðjustefnu.➜ Það eru forkastan-

leg vinnubrögð þegar 
reiknilíkön fylgja ekki 
lögbundnum kjara-
samningum.

Tryggjum fjölbreytt atvinnulíf!Reikningskúnstir 
ráðuneytis

Framsókn spillir 
samningsstöðu Íslands

Brettum upp ermar í 
umgengni við náttúruna!

2003 232.000 kr. 231.039 kr.  0,4%
2004 238.960 kr. 239.183 kr. -0,1%
2005 241.350 kr. 257.995 kr. -6,5%
2006 248.591 kr. 279.224 kr. -11,0%
2007 275.704 kr.  293.325 kr. -6,0%
2008 288.840 kr. 319.824 kr. -9,7%
2009 295.570 kr. 338.803 kr. -12,8%
2010 313.817 kr. 340.250 kr. -7,8%
2011 313.817 kr. 354.413 kr. -11,5%
2012 286.102 kr. 377.000 kr. -24,1%
 Meðallaun 2012 eru áætluð meðallaun

Þróun launastiku 2003-2012
Ár Launastika Meðaldagvinnulaun

  KÍ/frsk.
Frávik launastiku 
frá meðallaunum

KJARAMÁL

Guðjón Ragnar 
Jónasson
framhaldsskóla-
kennari

NÁTTÚRU-
VERND

Ingunn St. 
Svavarsdóttir
sálfræðingur og 
listakona XL í 
Norðausturkjör-
dæmi

STJÓRNMÁL

Elsa Björk 
Valsdóttir
læknir

STJÓRNMÁL

Skúli Helgason
þingmaður 
Samfylkingarinnar 
í Reykjavíkurkjör-
dæmi norður

Save the Children á ÍslandiSavea the Childrelld n á á Íslaslandindii



Umhverfisátak

Matreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson sér 
um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á 
ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti úr Holta-

kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar okkur 
uppskrift að kjúklingi í rauðvíni eða coq au vin upp 

á frönsku. Rétturinn er fyrir fjóra. Hægt er að fylgj-
ast með Úlfari elda þessa girnilegu máltíð í kvöld 
klukkan 21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Þættirnir 
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. 

4 msk. olía
2-3 beikonsneiðar í bitum
15 skrældir skalottlaukar eða 2 
venjulegir laukar í bátum
20 sveppir
1 kjúklingur skorinn í 9 bita eða 
kjúklingabitar
2 tsk. tómatpúrra
2-3 timjangreinar
3 lárviðarlauf
1/2 til 3/4 flaska rauðvín, má 
vera saltað og alkóhóllaust eins 
og fæst í Hagkaup 
1-2 msk. kjúklingakraftur
Sósujafnari
40 g kalt smjör í teningum
Salt og nýmalaður pipar
3 msk. steinselja, smátt söxuð

AÐFERÐ
Hitið 2 msk. olíu í potti og steikið 
beikonið í eina mínútu. Bætið 
þá lauk og sveppum í pottinn 
og steikið í 2 mínútur til við-
bótar. Kryddið með salti og pipar. 
Takið allt úr pottinum og setjið 
í skál. Bætið þá 2 msk. af olíu í 
sama pott og steikið kjúklinginn 
í 3-4 mínútur eða þar til hann er 
fallega brúnaður á öllum hliðum. 

Kryddið með 

salti og pipar. Setjið því næst 
beikonið, laukinn, sveppina, tóm-
atpúrruna, timjanið, lárviðarlauf-
ið, rauðvínið og kjúklingakraftinn 
í pottinn og setjið lok ofan á. 
Sjóðið við vægan hita í 25-30 
mínútur eða þar til kjúklingurinn 
er eldaður í gegn. Sigtið þá allt 
soðið yfir í annan pott og sjóðið 
niður um fjórðung. Þykkið soðið 
með sósujafnara. Takið pottinn 

af hellunni og bætið smjörinu 
og steinseljunni saman við. 
Hrærið þar til smjörið hefur 
bráðnað. Hellið sósunni yfir 
kjúklinginn og berið fram með 
sellerírótar kartöflumús og 
góðu brauði.

KJÚKLINGUR Í RAUÐVÍNI

s 
g

Kryddið með

Að tileinka sér umhverfisvænt líf er ekki eins 
erfitt og margir halda. Hið græna líf snýst um 
að minnka óþarfa úrgang og spara auðlindir.

LJÚFFENGUR MATUR
Úlfar Finnbjörnsson  
sýnir meistaratakta í 
eldhúsinu á ÍNN.

HHHHáááággggææææððððaa  pppoookkkaaalllaauusaar ryksuugur, mjjjööögg öflluuggar 

hhhhaaannnndddrrryyykkksssuugguurr oogg hljjóðlááátar glææssiilleeggaarr vviffttuur. 

FFFFyyyyrrrriiiirrr  þþááá sseemm viljja aaððeeins það besta.

SSeSeSemm mmm vvveveevevv rkkrkrkrrkffrfrfrfrræðððæðæðæðæ iiniininningaggagagggarrr r veveveverðrðrðrðumumumum vv v v ðiððiðiððð aaa a ðððððð ðð sjsjsjsjjjááá á áá áá hahhhahahahandddndnddananann vv vv viðiðiðiðið n nnnúúvúvúvúvúvúúvúú erererereranananananddidididid t t t tækækækækkkkækæknnnnin  
og spyrja hvort til séu beb tri lausnir. Það er í raun ddrifkrafturinn hjá
Dyson – ný hugsun sem leysir hversdagsleg vandamál. „Ég fann
upp og þróaði Dyson Cyclone tæknina á þessum forsendum. 
Ég vissi að það hlyti að vera betri leið en gamla stíflaða tæknin.
Einhverjum 5.127 frumgerðum síðar, hafði ég lausnina.“
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JAMES DYSON 
uppfinningarmaður cyclone 
vacuum tækninnar
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Háskóli Íslands og Ferðafélag 
Íslands bjóða þriðja árið í röð 
upp á stuttar og fræðandi 
gönguferðir undir yfirskriftinni 
„Með fróðleik í fararnesti“. Í 
ár verður meðal annars farið 
í fuglaskoðunarferð, göngu á 
Þingvöllum og ferðir um sögu-
slóðir Háskóla Íslands og matar-
menningu Reykjavíkur.  
Fyrsta ferðin verður á morgun 
kl. 10 en þá mun Tómas Grétar 
Gunnarsson, forstöðumaður 
Rannsóknaseturs Háskóla Ís-
lands á Suðurlandi, leiða 
gönguhrólfa um Grafarvog þar 
sem farfuglar safnast fyrir á leir-
unni. Þátttakendur koma saman 
á bílastæðinu við Grafarvogs-
kirkju kl. 10 árdegis og mælst 
er til að þeir taki með sér sjón-
auka. Ferðin er farin í samvinnu 
við Ferðafélag barnanna.
Háskólinn og Ferðafélagið hófu 
samstarf sitt um gönguferðir 
á aldarafmæli háskólans árið 
2011. Þar blandaðist reynsla og 
þekking fararstjóra. Markmið 
samstarfsins var að vekja áhuga 

almennings á fræðslu og hollri 
útivist og fjölga valkostum í 
þeim efnum og reyndist aðsókn-
in mjög góð. Gönguferðirnar 
verða sex í ár. Flestar ferðanna 
taka um tvær klukkustundir.
Næsta ferð verður 27. apríl 
kl. 10 en þá mun Gísli Már 
Gíslason, prófessor við Líf- 
og umhverfisvísindadeild, og 
Halldór Pálmar Halldórsson, for-
stöðumaður Rannsóknaseturs 
Háskóla Íslands á Suðurnesjum, 
leiða ferð á slóðir kræklingsins í 
Hvalfirði. 

FUGLASKOÐUN Þeir sem hafa áhuga 
á fuglaskoðun í Grafarvogi hittast við 
Grafarvogskirkju í fyrramálið. 

LEIÐRÉTTING
Á forsíðu rits Vímu-
lausrar æsku, sem 
fylgdi Fréttablaðinu á 
miðvikudag, var mis-
ritað símanúmer For-
eldrasímans í viðtali 
við Hrafndísi Teklu Pét-
ursdóttur, framkvæmda-
stjóra Vímulausrar 
æsku. Rétt númer For-
eldrasímans, sem er og 
hefur verið opinn allan 
sólarhringinn frá árinu 
1986, er 581 1799.

FERÐIR TIL FRÓÐLEIKS

UPPLÝSINGAMIÐ-
STÖÐ Siggeir opnaði 
nýlega upplýsingamið-
stöð í gamla félags-
heimilinu á Eyrarbakka.
MYND/SIGGEIR

Eyrarbakki og nágrenni hafa löngum 
verið vinsælir viðkomustaðir inn-
lendra og erlendra ferðamanna. 

Þorpið skipar stóran sess í verslunarsögu 
þjóðarinnar, stendur við fallega fjöru 
og býður upp á fjölda merkilegra safna. 
Nýlega opnaði Siggeir Ingólfsson ferðamið-
stöð í Stað, félagsheimili Bakkans, þar sem 
fást upplýsingar og ferðabæklingar fyrir 
ferðamenn og sögulegar leiðbeiningar um 
„Stokkseyrarbakka“. Siggeir býr yfir mikilli 
þekkingu á sögu svæðisins og leiðist aldrei 
að segja ferðamönnum skemmtilegar sögur 
frá því markverðasta sem tengist því. „Ég 
er fæddur og uppalinn á þessum slóðum 
og þekki þær eins og handarbakið á mér. 
Einnig varð ég þeirrar gæfu aðnjótandi að 
hitta mikið af gömlu fólki í æsku minni sem 
sagði mér sögur. Ég er minnugur maður 
og miðla þeim nú til gesta sem heimsækja 
okkur.“

Siggeir hefur um nokkurt skeið leiðbeint 
ferðamönnum um Eyrarbakka, Stokkseyri 
og nærliggjandi svæði. „Gömlu kotin í 

Skúmsstaðahverfi frá seinni hluta nítjándu 
aldar og byrjun þeirrar tuttugustu eru 
óendanlegt sögu- og myndefni fyrir ferða-
menn og kvikmyndagerðarfólk. Ekki má 
gleyma Húsinu, elsta timburhúsi lands-
ins, eða Eyrarbakkakirkju. Verslunarsaga 
Eyrarbakka er mjög merkileg en frá 1890 
til 1910 var þorpið eiginlega höfuðborg Ís-
lands. Hingað komu kaupskipin og verslun 
fór fram á vorin og haustin. Stokkseyri á 
sér síðan mikla útgerðarsögu sem gaman 
er að segja frá.“

Siggeir hefur opnað upplýsingamiðstöð 
í gamla félagsheimilinu þar sem mjög góð 
aðstaða verður fyrir ferðamenn. „Ég mun 
vera með reglulegar ferðir hér í allt sumar 
þar sem ég mun meðal annars bjóða upp á 
göngur um þorpin tvö. 

Boðið verður upp á þrjár mismunandi 
og mislangar skoðunarferðir sem ættu að 
hæfa öllum aldurshópum. Fólk klæðir sig 
eftir veðri og við löbbum um þorpin, með-
fram sjónum og eftir ýmsum sögufrægum 
slóðum.“ 

LABBAÐ UM GÖMLU 
HÖFUÐBORGINA
SÖGUPERLUR  Þorpin Eyrarbakki og Stokkseyri eru samofin verslunar- og 
útgerðarsögu þjóðarinnar. Nú er boðið upp á leiðsögn um svæðið. 

VINSÆLL VIÐKOMU-
STAÐUR Þorpin Eyrarbakki 
og Stokkseyri eru vinsæll 
viðkomustaður innlendra og 
erlendra ferðamanna.
MYND/SIGGEIR

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.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is, s. 512 5473  
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
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MÁNUDAGSKVÖLD KL. 21:35

VALDATAFLIÐ 
ER HAFIÐ
Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros. 
Þátturinn er sýndur á Íslandi og í Bandaríkjunum 
með nokkurra klukkustunda millibili.
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HAMBORGARAR
FÖSTUDAGUR  19. APRÍL 2013 Kynningarblað Heilsusamlegir borgarar, djúpsteiktir, gott verð.

FERSKUR OG FREISTANDI

Vinsælasti ham-
borgarinn á 
Burger-inn er 
Bernaise 3

HAMBORGARAMENNING 
Á VELLINUM

Bandaríski 
herinn átti 
stóran þátt í að 
kynna hamborg-
arann fyrir 
Íslending um 2

ALLT Á GÓÐU VERÐI

Gæðahamborg-
arar, samlokur 
og eðalnauta-
steikur á 
Vitabarnum. 2
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Ólafur Ingi Þórðarson, eigandi   
Vitabarsins, segist leggja áherslu 
á að bjóða gæðahamborgara á 
góðu verði. Hann hefur rekið stað-
inn í þrettán ár og lumar á leyni-
uppskrift að sósum sem fasta-
gestir sækjast eftir. „Ég er með 
gæðahamborgara, samlokur og 
eðalnautasteikur á mjög góðu 
verði. Það gerist ekki betra,“ segir 
Ólafur. „Hægt er að fá nautasteik, 
franskar, salat og bjór fyrir aðeins 
2.700 krónur. Hjá okkur er hægt að 
fá hamborgara með öllu á innan 
við þúsund krónur. Hamborgari 
sem við köllum Gleymmérei er 
vörumerkið okkar en hann er með 
heimalagaðri gráðaostasósu. Mjög 
margir koma aftur og aftur til að 
fá sér hann,“ segir Ólafur og bætir 
við. „Jafnvel gestir sem eru fluttir 
úr hverfinu út á land koma hingað 
þegar þeir eru í bænum.“

Ólafur segir að allt kjöt hjá Vita-
barnum komi frá Kjöthöllinni. 
„Þaðan kemur bara gott hráefni,“ 
segir hann. „Fólk veit að hverju 
það gengur hérna hjá okkur. Ham-
borgararnir breytast ekkert, allt-
af sama góða kjötið. Við eldgrill-
um borgarana sem gerir þá djúsí 
og góða.“

Vitabarinn er á horni Vitastigs 
og Bergþórugötu. Þar eru þrjá-
tíu sæti fyrir þá sem vilja snæða 
á staðnum en einnig er boðið 
upp á að taka með sér. Hægt er að 

hringja á undan og þá er maturinn 
til þegar hann er sóttur.

Ólafur segir að gistihúsin í ná-
grenninu vísi erlendum gestum á 
Vitabarinn og útlendingum hefur 
því fjölgað mikið að undanförnu. 
„Þetta er ódýr veitingastaður og 
það skiptir engu máli hvort þú 
komir í jakkafötum eða lopapeysu, 
öllum líður vel hérna.“ 

Vitabarinn er með útibú í 

Ármúla við hlið Broadway en það 
hefur verið vinsælt í hádeginu. 
„Við erum ekkert að flækja málin 
með einhverju skrauti og köllum 
þetta því bara heiðarlega ham-
borgara, enda hefur matseðillinn 
aldrei breyst. Sama starfsfólkið 
hefur sömuleiðis verið hérna alla 
tíð og kann sitt fag.“ 

Opið er á Vitabar frá 11.30 til 
23.30.

Gæðaborgarar á 
góðu verði á Vitabar
Vitabarinn lætur ekki mikið yfir sér en þar leynast þó uppáhaldsborgarar 
margra fastagesta. Gleymmérei-borgarinn hefur slegið öll met í vinsældum.

Gréta María Dagbjartsdóttir, starfsmaður á Vitabarnum, sýnir hér vinsælasta borgarann, 
Gleymmérei. MYND/PJETUR

Stærsti hamborg-
ari heims sem hægt er 
að panta á veitinga-
stað er 74,4 kílógrömm 
að þyngd. Hann fæst 
á Mallie‘s Sports Grill 
& Bar í Southgate í 
Michigan-ríki í Banda-
ríkjunum. Hann kostar 
litla 399 dollara eða 47 
þúsund krónur.

Með sólarhringsfyrir-
vara má panta þetta fer-
líki fyrir vinahópinn, 
stórfjölskylduna eða allt 
hverfið ef því er að skipta. Borgarinn ber heitið „Absolutely Ridiculous 
Burger“ eða algerlega fáránlegi hamborgarinn. 

Kjötið á borgaranum er um fjörutíu kíló og hvílir milli rúmlega 
tuttugu kílóa brauðhleifa sem eru um 60 sentímetrar í þvermál.

Vinsældir borgarans eru þó ekki miklar og fáir sem treysta sér í að 
gæða sér á þessu hamborgaraferlíki.

Allra stærsti borgarinn

Hamborgarinn vegur 74,4 kíló og er 60 sentímetrar í 
þvermál. NORDICPHOTOS/GETTY

Veitingastaðurinn Chip Shop í 
Brooklyn í New York er æði sér-
stakur. Bresku hjónin Chris 
og Vicki Sell stofnuðu hann 
árið 2001 með það að mark-
miði að bjóða upp á hinn sér-
breska rétt fisk og franskar, eða 
fish and chips. Þar má einnig fá 
aðra breska rétti og breskan bjór 
og þykir stemningin á staðnum 
mjög skemmtileg og öðruvísi en 
á öðrum veitingastöðum borgar-
innar.

Mestu athyglina hefur stað-
urinn þó fengið fyrir það athæfi 
sitt að djúpsteikja hitt og þetta. 
Þannig hefur djúpsteikingapott-
urinn tekið á móti Twinkie-sæl-
gæti, ostakökum, makkarónum 
í osti og ekki má gleyma tvöföld-

um ostborgara sem dýft hefur 
verið í deig og hann djúpsteiktur 
að hætti Chip Shop.

Djúpsteiktur ostborgari

Hitaeiningafjöldinn í þessum hamborgara 
er líklega töluvert yfir meðallagi.

NORDICPHOTOS/GETTY

Saga hamborgarans á Íslandi er samofin 
veru bandaríska hersins á Keflavíkur-
flugvelli. Með tilkomu flugvallarins og 

veru bandaríska hersins kynntust Íslending-
ar fyrir alvöru þessum vinsæla mat. Fjölmarg-
ir Íslendingar störfuðu innan varnarsvæðis-
ins og nutu þeirra forréttinda að geta borðað 
á nokkrum þeirra veitingahúsa sem þar voru. 
Oft urðu hamborgarar fyrir valinu enda ódýr, 
góður og nýstárlegur matur á þeim tíma. Hjón-
in Jón Sævar Sigurðsson og Ólöf Hafdís Gunn-
arsdóttir búa í Reykjanesbæ og störfuðu bæði á 
veitingastöðum á Keflavíkurflugvelli á áttunda 
áratugnum. Jón Sævar segir að allir veitinga-
staðir hafi boðið upp á hamborgara, enda mjög 
vinsæll matur meðal Bandaríkjamanna sem 
dvöldu þar. „Herinn flutti inn fyrstu áratugina 
allt hráefni í hamborgarana, kjötið, brauðið, 
sósurnar og kryddið. Þegar íslensku kokkarn-
ir tóku við hófst baráttan fyrir íslensku hráefni. 
Það hefur verið undir lok áttunda áratugarins. 
Það tók langan tíma að fá íslenska lambalærið 
inn og íslenskur fiskur var fluttur út til Banda-
ríkjanna og aftur til Íslands, svo einkennilega 
sem það hljómar. Hamborgararnir voru þó 
lengstum fluttir inn enda voru þúsundir ham-
borgara grillaðar í hverri viku og varla mann-
skapur til að hakka kjöt og útbúa eigin ham-
borgara. Íslenska hamborgarabrauðið vorum 
við þó farnir að nota kringum 1980.“ Messinn, 
sem var langstærsti veitingastaðurinn á vellin-

um, bauð líka upp á kjúklingaborgara og fisk-
borgara, löngu áður en þeir voru í boði á veit-
ingastöðum hérlendis. „Þeir voru líka fluttir 
inn frá Bandaríkjunum en fiskborgarinn var 
nú matur sem ég gat aldrei vanist enda ekki ís-
lenskur fiskur. Við fengum hann í blokkum að 
utan og grilluðum ofan í gesti.“

Hamborgari í eftirrétt
Ólöf segir mikinn hamborgarakúltúr hafa ríkt 
á flugvellinum. Staðir eins og Top of the Rock 
og Officera-klúbburinn voru sem dæmi fínir 
grillstaðir sem buðu upp á góðan mat af mat-
seðli. „Samt voru alltaf hamborgarar í boði 
þar líka,“ segir hún. „Messinn bauð síðan upp 
á mikið úrval hamborgara. Staðurinn bauð upp 
á „speed line“ þar sem léttari matur var í boði, 
meðal annars úrval hamborgara. Þar var stans-
laus röð alla daga og það var ótrúleg upplifun 
fyrir mig að sjá viðskiptavini sem voru búnir 
að fá sér aðalrétt af matseðlinum, koma og fá 
sér hamborgara í eftirrétt. Betri staðirnir buðu 
alltaf líka upp á hamborgara í bland við fínni 
mat, enda vildi Kaninn sína hamborgara, sama 
hvað gekk á.“

Þeir Íslendingar sem unnu á Keflavíkur-
f lugvelli máttu borða á nokkrum veit-
ingastöðum. Voru það meðal 
annars starfsmenn Varnar-
liðsins og starfsmenn tollsins, 
slökkviliðsins og lögreglunnar. 
„Það var auðvitað mikil stemn-
ing meðal þessara starfsmanna 
í upphafi að komast inn á veit-
ingastaði sem seldu ekta banda-
ríska hamborgara. Síðan voru ung-
lingar að smygla sér inn á svæðið og 
sækja í nokkra þessa staði til að smakka, eins 
og Top of the Rock og Windbreaker.”

Kaninn vildi sína hamborgara
Bandaríski herinn átti stóran þátt í að kynna hamborgarann fyrir Íslendingum en fjöldi Íslendinga starfaði á Keflavíkurflugvelli. 
Hráefni í hamborgarann var flutt inn í upphafi frá Bandaríkjunum en síðar var notast við íslenskt hráefni að hluta til. 

Gamlir matseðlar frá 
Keflavíkurflugvelli.

MYND/STEFÁN  

Verðskrá yfir hamborgara á Top of the Rock frá miðjum 
áttunda áratug síðustu aldar.

MYND/STEFÁN

Hjónin Jón Sævar Sigurðsson og Ólöf 
Hafdís Gunnarsdóttir störfuðu bæði á 
veitingastöðum á Keflavíkurflugvelli á 
áttunda áratugnum.

MYND/STEFÁN
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M
atreiðslan í Mýrar-
húsaskóla hefur ef 
til vill verið kveikj-
an að þessum áhuga 
hjá mér, ég man bara 

eftir mér með uppskriftir þaðan 
í plastmöppu bakandi út í eitt. Ég 
var nokkuð sjálfstæður ungur bak-
ari og fékk óspart að gera tilraun-
ir í eldhúsinu heima hjá mér og 
hjá ömmu Guðrúnu,“ segir Berg-
lind Hreiðarsdóttir, áhugabak-
ari með meiru, sem hefur nú tekið 
áhugann lengra og sett á laggirn-
ar námskeið til að kenna öðrum að 
baka og skreyta.  

Fer viljandi yfir strikið
Berglind hefur alla tíð verið 
þekkt fyrir einstakar afmælis-
veislur þar sem búið er að hugsa 
út í hvert smáatriði á veisluborð-
inu. „Ég er ein af þeim sem skipu-
legg afmælis veislur langt fram í 
tímann, hef gaman af því að hafa 
þema og á það til að fara örlít-
ið yfir strikið í afmælisundirbún-
ingi.“ Hún segist hafa fengið fyrir-
spurnir reglulega um eitt og annað 
sem hún hefur boðið upp á í barna-
afmælum og veislum. „Mér finnst 
það bara gaman að deila upp-
skriftum og bakstursaðferðum til 
þeirra sem hafa áhuga. Einnig fæ 
ég reglulega fyrirspurnir um það 
hvort ég taki að mér að baka og 
sjá um veislur en því miður hef ég 
ekki tekið slíkt að mér þó svo ég 
aðstoði nú ættingja og vini stöku 
sinnum við slíkt.„

Lærir mest af mistökunum 
Berglind játar að hún sé langt 
frá því að vera fullkomin köku-
skreytingakona þó svo að hún 
hafi einstakan áhuga. „Mistök 
gerast hjá mér eins og öðrum 
og það er nauðsynlegt að mis-
takast stundum, maður lærir 
mest á því.“ Hún tekur dæmi 
um eitt slíkt:  „Systurdóttir mín 
hún Aníta fermdist fyrir nokkr-
um árum og kom ég keyrandi 
frá Reykjavík til Dalvíkur með 
allt mitt hafurtask til að aðstoða 
við undirbúning. Við gerðum 
þessa fínu þriggja hæða ferm-
ingartertu ásamt kransaköku, 
báðar skreyttar í stíl og þær tók-
ust mjög vel. Kökurnar voru sett-
ar inn í bílskúr yfir nóttina og 
þegar við vöknuðum var full-
komna kransakakan eins og 
skakki turninn í Pisa. Líklega 
hef ég ekki bakað hringina nógu 
vel og þeir því ekki verið nægi-
lega stökkir og ég aðeins einu 
sinni áður bakað kransaköku og 
ekki með öll „trixin“ á hreinu. 
Við björguðum þessu þó með 
því að hækka hana upp með syk-
urmassa á milli hringja öðrum 
megin og földum með þessum 
líka fínu sykurmassablómum svo 
enginn tók eftir neinu í ferming-
unni.“

Sótti fjölda kökunámskeiða
Berglind fluttist til Bandaríkj-
anna ásamt fjölskyldu sinni fyrir 
rúmu ári og er nýkomin heim 
aftur. Hún segir úrvalið endalaust 
þar úti þegar kemur að bökunar-
vörum og verðlagið allt annað. „Á 
Íslandi er þetta hálfgerð lúxusv-
ara að eiga sem er mjög sorglegt 
þar sem gott er að eiga lágmarks 
„verkfæri“ langi mann að eiga auð-
veldara með að skreyta fallegar 
kökur.  Að sjálfsögðu kemur hug-
myndaflugið okkar líka að góðum 
notum því oft er hægt að notast 
við eitt og annað sem til er í eld-
húsinu og ekki nauðsynlegt að eiga 
alla skapaða hluti. Hún viðurkenn-
ir að á meðan á dvölinni úti stóð 
hafi hún haft fleiri lausa tíma í 
sólahringnum til að sinna þessu 
áhugamáli. „Einnig sótti ég öll þau 
Wilton kökuskreytinganámskeið 
sem í boði voru og var því á 
kökuskreytinganámskeiðum í 
hverri viku í um þrjá mánuði sam-
fleytt síðastliðið haust. Þar að auki 
vann ég við viðburðarstjórn hjá 
„UW Family Housing“ sem eru 
nokkurs konar stúdentagarðar 
fyrir fjölskyldufólk hjá Univers ity 
of Washington í Seattle. Þar bauð 
ég upp á bökunarnámskeið fyrir 
börn og kökuskreytinganámskeið 
fyrir fullorðna um tíma ásamt því 
að vera ætíð með eitthvað gott á 

boðstólum í kringum þá viðburði 
sem ég sá um og vakti það mikla 
lukku hjá Ameríkananum.“

Vill deila ástríðunni
Það var síðan vegna fjölmargra 
áskorana frá hinum ýmsu aðil-
um að Berglind ákvað loks að 
slá til og bjóða Íslendingum sem 
áhuga hafa á kökuskreytingum 
upp á námskeið. „Þetta er einfald-
lega bara svo skemmtilegt að mér 
finnst ég allt eins geta deilt þess-
ari ástríðu með öðrum sem hafa 
áhuga því það er svo gefandi.“

Til að byrja með ætlar Berg-
lind að bjóða upp á kökupinna-
námskeið, smjörkremsskreyting-
ar fyrir bollakökur og svo einnig 
einfaldar sykurmassa/gumpaste 
skreytingar. Allar nánari upplýs-
ingar um námskeiðin er að finna 
á heimasíðunni, www.gotteri.is 
eða hjá Gotterí og gersemum á 
Facebook.

Spurð hvaða ráð hún geti gefið 
byrjendum í bakstri segir hún, 
„æfa sig og vera óhrædd við að 
prófa eitthvað nýtt og muna að það 
er allt í lagi að mistakast. Einnig 
mæli ég með því að fólk skoði upp-
skriftarbækur, myndir, Youtube-
myndbönd og að sjálfsögðu væri 
gott að skella sér á kökuskreyt-
inganámskeið,“ segir Berglind að 
lokum.

BAKSTUR  GOTTERÍ ER 
GOTT FYRIR SÁLINA

Berglind Hreiðarsdóttir, mannauðsstjóri í World Class, byrjaði snemma að hafa áhuga á 
bakstri og hefur nú tekið áhugann skrefi nu lengra. 

Það eru engin takmörk þegar kemur að 
útliti á kökum Berglindar.

Glæsilegir köku-
pinnar ttilvaldir í 
veisluna. 

Það er óhætt að segja að þetta sé tími árshátíð-
anna en meðal þeirra fyrirtækja sem hafa hald-
ið árshátíð undanfarið eru sjónvarpsstöðin Skjár 
einn. Halldóra María Einarsdóttir, Sigrún Birna 
Blomsterberg, Þór Bæring og Kiddi bigfoot, 
Tobba Marinós og Svali Kaldalóns voru á meðal 

glæsilegra gesta og skemmtu sér vel. World Class hélt 
einnig glæsilega árshátíð nýverið þar sem Bjössi og Dísa 
voru flott með grímur og góða skapið. Á árshátíð Sport-
hússins steig Margrét Gnarr þjálfari á svið og kom 
samstarfsmönnum sínum skemmtilega á óvart með fallegu 

söngatriði.l 
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e
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Berglind Hreið-
arsdóttir ætlar nú 
að deila bökunar-
ástríðunni með 
áhugasömum. 



Crosley útvarp
VERÐ 33.500,-

Heimurinn glerkúla
VERÐ 5.900,-

Seva armband
VERÐ 3.900,-

Þvottabjörn kragi lítill 
VERÐ 9.900,-

Eiffelturn púði
VERÐ 7.800,-

Stjörnutaska
VERÐ 14.900,-

Glerbox
VERÐ 4.900,-

Dýraljós
VERÐ 7.800,-

Crosely plötuspilari 
VERÐ 49.900,-

Skilti
VERÐ 2.900,-

Skilti
VERÐ 6.900,-

FA L L E G A R  G J A FAV Ö R U R
Á  G Ó Ð U  V E R Ð I

Verslun: Innst í Dalbrekku ofan við Nýbýlaveg  /  Sími:  519 6699  /  Vefverslun: www.myconceptstore.is   
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SKANDINAVÍSK 
STEMNING

FEGURÐ  GEFA NÝJA VARASALVA 
Í STAÐINN FYRIR ÞÁ GÖMLU 

Brynja Dan Gunnarsdóttir, markaðs-
fulltrúi.

Dagana 18.-20. apríl fara fram 
gjafadagar í Lyf og heilsu í Kringl-
unni á vegum snyrtivörumerkis-
ins Burt´s Bees. „Við erum 
að bjóða fólki að koma 
með gamla varasalva og 
skipta þeim út fyrir glæ-
nýja frá Burt´s Bees,“ 
segir Brynja Dan Gunn-
arsdóttir, markaðsfulltrúi 
Icepharma. Brynja segir 
það staðreynd að margar 
snyrtivörur sem fólk notar dagsdag-
lega innihaldi óæskileg aukaefni. 
„Burt´s Bees eru 95-100% náttúru-

legar vörur unnar úr hunangi og 
náttúrulegum efnum. Við erum með 
salva sem eru bara glærir og svo 

erum við með varanæringu 
sem er með litum en litirnir 
eru unnir úr blómum, svo 
að það eru engin auka-
efni þar á ferð og að 
sjálfsögðu allt paraben-
frítt.“ Varasalvarnir verða 

gefnir á meðan birgðir 
endast. 

http://www.facebook.com/burts-
beesiceland?ref=hl#!/burtsbeesi-
celand

Hann er þekktastur fyrir skálarnar sínar og flöskurnar sem 
allir ættu að vera farnir að þekkja. Í næsta þætti af Heim-
sókn bankar Sindri upp á hjá myndlistarmanninum Pétri 
Gauti sem á skandinavískt og fallegt heimili í Hafnar-
firðinum.

HEIMSÓKNIN  MEÐ SINDRA SINDRASYNI

Hé má sjá hvernig diskar og önnur eldhúsföng eru notuð til að skreyta eldhúsið.

Pétur Gautur er óhræddur við litina. Fallegur stóll brýtur upp stemninguna. 

Einfald-
leikinn er 
áberandi 
á heimili 
Péturs. 

Falleg listaverk skreyta stofuveggina. 

Dagana 20.-21. apríl frá kl. 11.00 til 17.00 
munu yfir 80 netverslanir með hinar ýmsu 
vörur vera með markað í gamla Toyota-hús-
inu. Það er óhætt að segja að verslanirnar 
séu af ýmsum toga en þarna verður að finna 

íslenska hönnun, handverk, 
lausnir í öryggis- og eftirlitsmál-
um, barnaföt, bílstóla, smekki, 
heimilisvarning, vegglímmiða, 
skart, fatnað og svo mætti lengi telja. 

MARKAÐUR YFIR  80 NETVERSLANIR KOMA SAMAN

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS



Nýr iMac 
„Draumur í námi og leik“
Verð frá 259.900

iPhone 5
Verð frá 124.900

 iPhone 4S
 kr. 99.900

iPhone 4
kr. 79.900

1000 kr. símnotkun á mánuði í 12 mánuði hjá NOVA fylgir iPhone 5.

„Fermingarbros. Ójá.“

istore.is 566 8000

iPad
„Heimurinn í hendi þér“

verð frá 89.900

iPod 
„Endurhannaður með 
stærri skjá“

verð frá 29.900

iPod Touch 
„Endurhannaður með 
stærri skjá“

verð frá 59.900

iPad Mini
„Þynnri, léttari og öflugri“

verð frá 59.900

MacBook Air
„Air ekki kominn tími til 
að prófa?“

verð frá 174.900

Tö
lv

ug
er

t

Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft viðmót og faglega þjónustu. 
Að auki renna 1000 kr. af hverju seldu tæki í styrktarsjóð sem úthlutar hreyfihömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.
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FULLT NAFN?  Birta Björnsdóttir.

ALDUR?  35 ára.

HJÚSKAPARSTAÐA?  Gift.

BÖRN?  Stormur Björn 8 ára og 
Ylfa Vár 4 ára.

STARF?  Fatahönnuður.

BÚSETT?  Barcelona á Spáni.

Hvernig gengur lífið í Barcelona 
og hver er helsti munurinn á líf-
inu þar og hér heima? Við fjöl-
skyldan erum búin að dvelja hér 
í um átta mánuði og lífið gengur 
bara dásamlega vel. Mesti mun-
urinn myndi ég segja að væri lífs-
hraðinn sem fólk lifir á. Heima 
á Íslandi er fólk uppteknara af 
því að eignast og eignast og ná 
að gera sem mest á sem styst-
um tíma. Hér úti lifir fólk meira 
í núinu og er hamingjusamt með 
litla og fábrotna hluti. Síðastliðin 
tólf ár sem ég hef verið í búðar-
rekstri heima hef ég varla tekið 
mér hádegismat, bara borðað í 
bílnum eða á hlaupum með efn-
isstranga á bakinu. Hér er allt 
önnur stemning, enginn að flýta 
sér eða að stressa sig. Enda tekur 
allt miklu lengri tíma hérna, ég 
bíð stundum við kjötborðið í mat-
vöruversluninni í tuttugu mín-
útur eftir afgreiðslu á meðan af-
greiðslukonan er að kjafta við 
viðskiptavininn, og einungis 
hægt að afgreiða einn í einu. Svo 
voru einnig viðbrigði að vera allt 
í einu fótgangandi. Ég tek með 
mér kerru út á morgnana og fylli 
hana smám saman af mat eða 
því sem ég er að sanka að mér 

um alla borg, þar á meðal efnum 
og öllu sem viðkemur vinnunni 
minni. En núna finnst mér eigin-
lega bara dálítið fínt að vera laus 
við bílinn og elska að arka um 
litlu þröngu strætin hér í Barce-
lona.

Hver var helsta ástæða þess 
að þið ákváðuð að flytja út? Það 
má eiginlega segja að ástæðan 
fyrir flutningunum út hafi helst 
verið þráin eftir tilbreytingu, 
að brjóta upp hversdagsleikann 
og prófa eitthvað nýtt. Þetta var 
búið að blunda í okkur í mörg ár 
en barnastúss og vinnan heima 
var búin að halda okkur heima, 
þangað til nú.

Hvernig hefur börnunum ykkar 
gengið að aðlagast þessu breytta 
lífi? Ég verð að viðurkenna að það 

hefur gengið vonum framar, við 
vorum dálítið kvíðin yfir flutn-
ingunum til að byrja með fyrir 
hönd barnanna. Líka þar sem við 
fluttum í miðbæ stórrar borgar 
sem við þekktum ekkert fyrst um 
sinn. Enda ríghélt ég í þau fyrstu 
mánuðina hvert sem ég fór. Núna 
erum við farin að þekkja margt 
fólk hérna sem er frábært. 

Þegar við göngum um í hverf-
inu okkar í dag, gamla gotneska 
hverfinu, heilsum við kaupmann-
inum á horninu og fólkinu á göt-
unum og erum farin að sjá að 
þetta er lítið samfélag hérna í 
hverfinu eins og á Íslandi. Núna 
eru hins vegar ferðamennirnir 
farnir að streyma til borgarinnar 
og við búum á miklu ferðamanna-
svæði eins og er. Það getur því 

SPJALLIÐ   
ÞRÍFST Á ÞVÍ AÐ SKAPA

Birta Björnsdóttir fatahönnuður var búin að reka verslun í farsæl tólf ár þegar hún ákvað 
að gjörbreyta lífi  sínu og fl ytja til Barcelona með fjölskylduna. Lífi ð spjallaði við Birtu. 

Satt best að segja hef ég aldrei skilið þessa þörf í að reyna 
að „meika það“ og þessa þrá í að stækka og stækka, þéna 

meira á morgun en í dag. 

Uppáhalds
MATUR?  Uppáhaldsmaturinn 
er indverskur og tailenskur.

DRYKKUR?  Vatn og Caipi-
roska.

VEITINGAHÚS?  Á Íslandi án 
efa Austur-Indíafélagið og Ban 
Thai.

TÍMARIT?  Eurowoman, 
Costume, L´Officiel og að 
sjálfsögðu Gap Press.

VEFSÍÐA?  Facehunter og 
Kingdom of Style.

VERSLUN?  H&M, American 
Apparel, Urban Outfitters og Le 
Fortune í Barcelona.

HÖNNUÐUR?  Tsumori 
Chisato, Stine Goya, Best 
Behavior, Stella McCartney og 
margir aðrir

HREYFING?  Skokka í gym-
ið hér í Barcelona helst þrisvar 
í viku. Svo bý ég á fimmtu hæð 
í miðju gotneska hverfinu, með 
enga lyftu!

DEKUR?  Tásunudd frá mannin-
um mínum.

verið dálítið þreytandi að fikra 
sig áfram í gegnum fjöldann 
með tvö málglöð börn, kerru og 
matar poka.

Hvernig gengur að læra tungu-
málið? Það gengur ágætlega hjá 
okkur. Maðurinn minn er kom-
inn aðeins lengra en ég í tungu-
málinu, enda er hann að vinna úti 
allan daginn í kringum Spánverj-
ana. Ég hins vegar vinn heima og 
er mikið með börnunum, en þetta 
er samt allt að koma. Ég kann nóg 
til að geta bjargað mér í borginni 
en stefni á að verða betri og betri. 
Ég ætlaði mér alltaf í tungumála-
nám hér en hef ekki enn fundið 
mér tíma í það. Svo eru töluð tvö 
tungumál á svæðinu, spænska og 
katalónska, það getur því verið 
dálítið ruglingslegt. Við hjónin 
erum til dæmis að læra spænsku 
en allur skólinn hjá krökkunum 
fer fram á katalónsku sem er í 
rauninni blanda af spænsku og 
frönsku. Þau eru því farin að tala 
katalónsku sem við skiljum ekk-
ert í. Einnig fer heimalærdómur 
hjá þeim fram á katalónsku og þá 
kemur Google translate sér vel.

Nú búa fleiri Íslendingar á 
svæðinu, halda þeir eitthvað hóp-
inn eins og gengur og gerist svona 
erlendis? Við höfum ekki verið í 
miklu sambandi við Íslendinga 
hér. Ég á eina góða íslenska vin-
konu hér úti sem er hún Kolbrún 
Ýr Gunnarsdóttir fatahönnuður. 
Við höfum hist af og til. Svo erum 
við með íslenska barnapíu. En 
aðal lega höfum við verið að kynn-
ast fólki í gegnum skólann hjá 
krökkunum okkar. Það er þá fólk 
sem er á sama reki og við, sem 
er hér að gera nákvæmlega sömu 
hluti og við, það er að segja að 

breyta til í lífinu. Það er fólk frá 
Hollandi, Danmörku, Finnlandi 
og fleiri löndum en við erum búin 
að kynnast nokkrum Spánverjum 
hér líka.

Hvers saknarðu helst frá Ís-
landi? Ég sakna mest af öllu fjöl-
skyldunnar minnar og vina. Svo 
sakna ég einnig litla sæta húss-
ins míns í miðbænum og íslenska 
matarins. En annars er ég mjög 
sátt við að vera hér, vildi bara 
óska þess að sjá fólkið mitt oftar. 
Svo erum við líka með börn sem 
sakna að sjálfsögðu ömmu og afa 
og þau sakna barnanna.

Er eitthvað plan um heimkomu 
á næstu árum? Já, við ætlum 
reyndar að byrja á að flytja í 
spænsku sveitina í byrjun júlí eða 
úthverfi Barcelona sem er u.þ.b. 
20 kílómetra frá borginni. Þar 
munum við búa í alveg dásam-
legu húsi lengst uppi í fjalli. Þar 
er skógurinn við hliðina á hús-
inu, stór garður og sundlaug, sem 
verður dásamlegt fyrir börnin 
okkar. Þar langar okkur að vera 

í eitt ár. Prófa bæði miðbæinn 
í Barcelona og sveitina. Reynd-
ar hefur það verið draumur hjá 
okkur lengi að flytja upp í sveit. 
Það er hægt að leigja alveg æðis-
legar eignir þar fyrir sama og 
jafnvel minna verð en inni í borg-
inni. Maðurinn minn mun halda 
áfram að starfa í borginni og fara 
með lest á milli. Sjálf mun ég 
þurfa að fara eitthvað á milli til 
að kaupa efni og annað sem snýr 
að starfinu. Vinnuaðstaða mín 
verður líka töluvert betri í húsinu 
en hún er í dag. 

Ertu búin að sitja við að teikna 
og sauma síðan þú fórst út? Já, 
það má eiginlega segja það. Ég 
ætlaði mér rólegra líf hér en hef 
eiginlega ekki stoppað síðan við 
komum út. Ég er líka vön að vera 
að skapa allan daginn og þrífst 
hreinlega ekki án þess. Ég er 
líka vön að vera alltaf á milljón 
og finnst eins og ég eigi að vera 
það. Það hefur líka tekið dágóðan 
tíma að læra á borgina, hvar ég 
fæ bestu efnin og svo framveg-

Birta er þekkt fyrir hönn-
un sína. Nú verður hægt 
að nálgast hana hér heima 
með góðu móti þrátt fyrir að 
hún sé búsett erlendis því á 
laugar daginn opnar Birta 
nýja verslun í Hafnarfirði 
ásamt vinkonu sinni. 
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Birta á góðum degi í Barcelona. Dásamlegar mæðgur í stíl. Fjölskyldan á brúðkaupsdaginn.  

Fjölskyldan

is. Hérna er þetta mjög dreift, ef 
ég ætla að kaupa tvinna fer ég í 
þessa búð, rennilás í hina, kögur 
í enn aðra. Áður en ég veit af þá 
er ég búin að arka í gegnum alla 
borg með töskuna mína góðu.

Flest efnin sem ég nota kaupi 
ég hér en sum heima. Hér úti eru 
hins vegar nokkrar alveg æðis-
legar eldgamlar og rótgrónar 
verslanir sem selja undurfag-
urt skraut eins og kögur í öllum 
litum, gerðum og stærðum, alls 
konar borða og lítið skraut sem 
fæst ekki á Íslandi. Fyrir mig er 
það eins og að komast í nammi-
búð. Síðan ég kom út hef ég mikið 
verið í skartgripagerð. Þetta 
finnst mér það allra skemmti-
legasta sem ég geri enda get ég 
loksins fengið allt sem mig lang-
ar í og vantar. Ég er einmitt 
að koma með nýja hálsmenal-
ínu núna sem ég er búin að vera 
að vinna að síðustu vikur, mjög 
spennandi. Annars fer öll fram-
leiðsla á flíkunum mínum enn 
þá fram heima. Þar er ég með 
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Þvílíkt dýrðarveður og dásemd-
ardagur. Tilvalinn fyrir frum-
raun mína á skíðum. Mamma 
fékk þá snilldarhugmynd um dag-
inn að fjölskyldan ætti að skella 
sér á skíði. Ég veit hreint út sagt 
ekki hvort mamma var eitthvað 
lasin þegar þessari hugmynd 
skaut upp í kollinum á henni eða 
hvort hún var einfaldlega búin að 
gleyma því að ég hef aldrei stig-
ið á skíði, ólíkt systkinum mínum 
sem lærðu að skíða áður en ég 
fæddist. Pabbi er þegar kominn 
út í bíl og búinn að hlaða skíðun-
um ofan á þak bílsins en mamma 
er enn að klæða sig í gamla skíða-
gallann sinn sem hún gróf upp 
úr kassa úti í bílskúr. Með stolti 
þrengir hún beltið um sig miðja 
og starir full aðdáunar á sjálfa 
sig í speglinum. „Sjáðu Vera, ég 
passa enn þá í gallann sem við 
pabbi þinn keyptum á mig þegar 
ég var nítján,“ segir hún bros-
andi og sveiflar fallega hárinu 
sínu til og frá til að undirstrika 
hvað hún er flott. „Þú ert líka allt-
af jafn glæsileg, mamma,“ segi ég 
og skelli mér í ullarnærföt, hlífð-
arbuxur og úlpu. Í fjarska heyr-
ist í falskri bílflautunni svo við 
mamma gefum í og hendumst af 
stað. Pabbi starir á mömmu þegar 
hún sest inn í bílinn líkt og hún sé 
fegursta vera á jarðríki og kyss-
ir hana blítt á kinnina. Þau mega 
eiga það að þau eru svolítið sæt 
saman. Ég er alla vega ekki eitt af 
þessum börnum sem hryllir við 
að sjá foreldra sína leiðast, knús-
ast eða kyssast. Ég er svo ánægð 
með að þau sjá ekki sólina hvort 
fyrir öðru eftir 20 ára samband. 
Það er alls ekki sjálfgefið eins og 
amma Alvhild segir svo oft. Mér 
finnst þau æðisleg bæði tvö og er 
bara ótrúlega heppin með þau. Á 
leiðinni hugsa ég um öll skilnað-
arbörnin sem ég þekki sem eiga 

tvöfalt sett af foreldrum og fjór-
falt af ömmum og öfum. Ég yrði 
alveg eyðilögð ef mamma og 
pabbi myndu einhvern tímann 
skilja. Pabba fannst alveg skelfi-
legt þegar foreldrar hans skildu 
og þá sérstaklega þegar amma 
Alvhild flutti með hann til Sví-
þjóðar. Þá hitti hann pabba sinn 
bara tvisvar á ári. Amma Alvhild 
sagði eitt sinn við mömmu að hún 
hefði vitað það frá fyrsta degi að 
þau pabbi væru gerð hvort fyrir 
annað, hún gæti ekki átt betri 
tengdadóttur. Það er svo skrít-
ið hvað hlutirnir eru ekki alltaf 
sjálfgefnir í lífinu. Maður þarf að 
læra að vera þakklátur fyrir það 
sem maður hefur. „Una glaður við 
sitt,“ segir pabbi alltaf þó ég viti 
alveg að stundum langi hann í að-
eins stærri og nýrri bíl eða flott-
ara golfsett. En lífið snýst ekki 
um veraldlegu hlutina. Það sem 
fæst ekki fyrir peninga er það 
dýrmætasta sem maður á. Ástin, 
kærleikurinn, vináttan, heils-
an! Sanna ást, eins og mamma 
og pabbi eiga, væri aldrei hægt 
að kaupa! Í rauninni erum við 
fjölskyldan alveg moldrík. Það 
er ekkert lítið dýrmætt að búa 
við öryggi og ást á eigin heim-
ili. „Takk,“ segi ég allt í einu upp-
hátt án þess að gera mér grein 
fyrir því. „Takk fyrir hvað, ástin 
mín?“ spyr mamma og lítur til 
mín. „Uhh, fyrir að vera þið og 
vera eins og þið eruð, ég gæti ekki 
átt betri foreldra,“ Mamma lítur 
til pabba sem laumar hönd sinni í 
hennar. Mér líður vel á litla hvíta 
væmnisþakklætisskýinu mínu, 
þar er gott að vera. Það er gott að 
þakka fyrir sig og taka ekki öllu 
sem sjálfsögðum hlut. Ég þakka 
fyrir að vera alveg nákvæm-
lega eins og ég er og fyrir minn 
VERU-leika. Takk fyrir mig!
 FRAMHALD Í NÆSTU VIKU

VERULEIKI 
FRAMHALDSSAGA
SAGA AF VERU, RAUNUM HENNAR OG HUGLEIÐINGUM

Anna Rún Frímannsdóttir 
íslenskufræðingur og rithöfundur skrifar

fólk í vinnu sem hefur verið 
hjá mér í mörg ár og þekkir mína 
vöru. Þetta er fólk sem ég treysti 
og er vandvirkt, því að ég get 
ekki lengur verið í gæðaeftirlit-
inu sjálf. Hefði ég ekki þetta fólk 
væri þetta ekki mögulegt. Mér 
finnst mjög gaman að halda í ís-
lensku framleiðsluna, ég hef allt-
af framleitt allt á Íslandi og flík-
urnar verða persónulegri fyrir 
vikið. Mér finnst stundum er-
lenda fjöldaframleiðslan missa 
vissan sjarma.

Öðlast hönnun þín ekki annan 
brag í heita loftslaginu og ann-
arri menningu? Nei, eiginlega 
ekki, því að ég er enn að hanna 
fyrir íslenskan markað. Að sjálf-
sögðu hefur það alltaf einhver 
áhrif, en aðallega það að hafa 
aðgang að fjölbreyttari efnum. 
Kannski núna þegar farið er að 
hlýna verð ég í minna stuði til 
að hanna þykkar peysur. 

Þú lokaðir búðinni þegar þú 
fluttir út en hefur haldið net-
verslun gangandi, ásamt því að 
selja vel valdar flíkur í Púkó og 
smart. Nú ertu að opna versl-
un í Hafnarfirði næstkomandi 
laugardag, segðu mér aðeins frá 
því verkefni? Já, ég ætlaði mér 
svo sannarlega ekki að opna búð 
aftur í bráð. Það vildi þannig til 
að besta vinkona mín, hún Helga 
Sæunn Árnadóttir, á húsnæði á 
Strandgötu í Hafnarfirði. Þetta 
húsnæði var ekki í mikilli notk-
un hjá henni og hefur þessi hug-
mynd oft dúkkað upp hjá okkur, 
að vera með útibú þar. Hún 
hefur sjálf nær einungis gengið 
í hönnun minni í mörg ár og var 
mjög spennt fyrir þessu verk-
efni. Ég ætlaði mér uppruna-
lega að vera bara með vefbúð 
á meðan ég byggi erlendis, og 
hefur hún gengið prýðilega vel. 

En það sem vantaði með henni 
var lageraðstaða og að fólk gæti 
farið eitthvert og mátað. Þannig 
að hugmyndin er eiginlega sú 
að vera með verslun/vinnustofu 
sem eins konar stoð fyrir vef-
búðina. En ég mun reka vefbúð-
ina áfram með versluninni. Ég 
er einnig með frábæra aðstoð-
arkonu sem heitir Eyrún Birna 
sem verður einhverja daga þar 
og mun hún taka að sér ýmisleg 
sérverkefni.

Er þetta svar við eftirspurn 
þinna viðskiptavina? Hingað til 
hefur ekki gengið nógu vel hjá 
mér að anna eftirspurn. Ég hef 
líka ávallt haldið í það prinsipp 
að missa mig ekki í fjöldafram-
leiðslu á þeim flíkum sem verða 
mjög vinsælar hjá mér. Þegar 
mér finnst ég hafa framleitt 
nóg af einhverju þá hætti ég því 

þrátt fyrir að ég gæti selt marg-
falt meira af þeirri flík.

Hvernig gengur að láta 
svona verkefni ganga upp, ver-
andi annars staðar í heimin-
um? Það er heljarinnar vinna 
að vera ekki á staðnum en eina 
ástæðan fyrir því að þetta 
er mögulegt er allt þetta frá-
bæra fólk sem er að hjálpa mér 
heima. Svo stígur hún Helga 
Sæunn í minn stað heima og 
mun hún reka búðina/vinnu-
stofuna fyrir mig. Hún mun þá 
taka á móti öllum mínum góðu 
viðskiptavinum.

Eru einhverjar sérstakar nýj-
ungar væntanlegar frá þér? 
Ég er alltaf að gera eitthvað 
nýtt, þó að það sé að sjálfsögðu 
í mínum anda, en sjálf er ég 
mjög spennt fyrir nýju háls-
menunum. Ég nota kögur í þau 

og ofnarör sem ég kaupi í gam-
alli „ferreteriu“ hér úti.

Er eitthvað í fari og klæðn-
aði spænskra kvenna sem þær ís-
lensku mættu taka sér til fyrir-
myndar að þínu mati? Ég get ekki 
sagt að það sé mikið við spænska 
tísku sem höfðar beint til mín.

Ertu eitthvað farin að selja 
hönnun þína þarna úti eða stend-
ur það til? Ég hef aðeins verið 
spurð út í vöruna mína hér úti og 
einnig fengið margar fyrirspurn-
ir frá öðrum löndum. Eins og er 
get ég ekki annað meiru og varan 
mín er líka það dýr í framleiðslu, 
þar sem hún er framleidd heima, 
að það væri erfitt að flytja hana 
út. Að fara út í fjöldaframleiðslu 
erlendis er svaka vinna og miklu 
meira umstang, pappírs vesen 
og lógistík sem er ekki það sem 
ég sé fyrir mér í þessu nýja lífi. 

Þetta gengur svo vel eins og þetta 
er. Satt best að segja hef ég aldrei 
skilið þessa þörf fyrir að reyna 
að „meika það“ og þessa þrá í að 
stækka og stækka, þéna meira á 
morgun en gerði í dag. Ef hlutirn-
ir ganga vel eins og þeir eru og 
allir eru ánægðir, er þá ekki um 
að gera að njóta þess? Sjáðu bara 
Bæjarins beztu. Eins og er verð 
ég með búðina á Strandgötunni, 
eina góða slá hjá henni Heru í 
Púkó og smart með sérvöldum 
vörum og svo vefbúðina góðu.

Fylgistu meðvitað vel með ís-
lenskri hönnun á meðan þú ert 
þarna úti eða hannarðu bara eftir 
hjartanu? Ég kýs að hanna al-
gjörlega eftir hjartanu og passa 
mig sérstaklega á því að verða 
ekki fyrir miklum áhrifum frá 
íslenskri hönnun, að minnsta 
kosti ekki meðan ég er hér.

Nýjasta ástríðan hjá Birtu er skartgripagerð. Þessi hálsmen verða meðal annars fáanleg í versluninni í Hafnarfirði.

Mér finnst mjög 
gaman að halda 
í íslensku fram-

leiðsluna, ég hef 
til dæmis alltaf 

framleitt allt á Ís-
landi og flíkurnar 

verða persónulegri 
fyrir vikið. Mér 

finnst stundum er-
lenda fjöldafram-

leiðslan missa 
vissan sjarma.

Veistu hver
ég var?

Siggi Hlö

Laugardaga
kl. 16 – 18.30



AUGLÝSING: VISTOR KYNNIR

Sjá nánar á visir.is/lifid

Femmenessence er einstakt fæðubótarefni 
frá bandaríska fyrirtækinu Natural Health 
International. Það er framleitt úr maca-rót af 
tegundinni Lipidium peruvianum sem ein-
göngu vex hátt í Andesfjöllum í Perú. Hið 
sérstaka og einkaleyfisvarða vinnsluferli rót-
arinnar gerir Femmenessence að einhverj-
um áhrifa- og gæðamestu maca-rótarvör-
um á markaðnum í dag. Fjöldi rannsókna 
sem birtar hafa verið í virtum vísindatímarit-
um sýnir fram á að Femmenessence styð-
ur við eigin framleiðslu líkamans á hormón-
um og kemur þannig jafnvægi á hormóna-
búskap líkamans. Femmenessence getur því 
dregið úr breytingaskeiðseinkennum, aukið 
orku, stutt við andlega vellíðan og haft já-
kvæð áhrif á hjarta- og beinheilsu.

Femmenessence er frábrugðið öðrum 
vörum á markaðnum þar sem það er fyrsta 
varan sem sýnt hefur verið fram á með klín-
ískum rannsóknum að jafni öll hormónagildi 
en ekki bara eitt eða tvö. Aðrar vörur á mark-
aðnum hækka ýmist estrógen, prógesterón 
eða LH en Femmenessence hækkar öll þrjú 

ásamt því að lækka FSH, en það er einmitt 
aukið FSH sem veldur mörgum af þeim ein-
kennum sem konur finna fyrir á breytinga-
skeiði. 

Inniheldur engin hormón
Það sem er einstakt við Femmenessence 
er að það inniheldur engin hormón, hvorki 
gervihormón né plöntuhormón, til að jafna 
þessi gildi. Að sögn Báru Einarsdóttur mark-
aðsstjóra og Guðnýjar Traustadóttur, mark-
aðsfulltrúa hjá Vistor, umboðsaðila Femmen-
essence á Íslandi, „örvar Femmenessence 
eigin hormónabúskap kvenna sem komn-
ar eru að breytingaskeiði svo líkaminn nái 
jafnvægi. Það hjálpar svo til við að viðhalda 
eðlilegum hormónabúskap í stað þess að 
þurfa stöðugt að taka inn utanaðkomandi 
hormón“. 

Marktækar rannsóknir
Klínískar rannsóknir hafa leitt í ljós að margs 
konar ávinningur er af því að nota Femmen-
essence. Rannsóknir hafa sýnt að Femmen-
essence dregur marktækt úr hitaköstum, 

nætursvita og leggangaþurrki, auk þess að 
létta lund og veita aukna orku. Það getur 
hjálpað til við að hækka estrógen (án þess 
að örva estrógenviðtaka) og auka beinþéttni, 
draga úr FSH-gildum og lækka þríglýseríð og 
lágþéttnifituprótín, þ.e. LDL eða „vonda“ kól-
esterólið í blóði.

Jákvæð áhrif á tíu dögum
Femmenessence getur nýst öllum konum á 
breytingaskeiði. Leggja þær Guðný og Bára 
til að konur byrji að nota Femmenessence 
MacaLife áður en breytingaskeiðseinkenni 
verða mjög áþreifanleg því það auðveldi um-
skiptin á þessu skeiði. „Konur sem ekki eru 
farnar að finna fyrir einkennum breytinga-
skeiðs finna mun á almennri heilsu sinni og 
vellíðan sem meðal annars kemur fram í auk-
inni orku, betri nætursvefni og almennri vel-
líðan,“ upplýsa þær. Einnig segja þær „að 
konur sem nota Femmenessence finni að 
meðaltali fyrir jákvæðum áhrifum á aðeins 
tíu dögum og meirihlutinn finni fyrir framför-
um á bilinu frá tveimur dögum til sex vikna“.

NÁTTÚRULEG VARA SEM RANNSÓKNIR SÝNA AÐ 
STYÐJI VIÐ KONUR Á BREYTINGASKEIÐI
Femmenessence er 100% náttúruleg og lífræn heilsuvara sem vakið hefur mikla athygli fyrir að hjálpa konum á náttúrulegan og auðveldan 
hátt við að takast á við óþægindi tengd breytingaskeiði og tíðahvörfum.

Guðný Traustadóttir markaðsfulltrúi og Bára Ein-
arsdóttir, markaðsstjóri hjá Vistor, umboðsaðila 
Femmenessence á Íslandi.

Femmenessence MacaHarmony er fyrir konur á barneignar-
aldri sem vilja jafna hormónasveiflur, koma jafnvægi á tíða-
hringinn og draga úr sársaukafullum blæðingum, fyrirtíða-
spennu og hormónatengdum unglingabólum. Auk þess 
styður Femmenessence MacaHarmony við frjósemi og 
grundvallarheilbrigði. 

Femmenessence MacaLife er fyrir konur eftir fertugt og þær 
konur sem finna fyrir breytingaskeiðseinkennum. Macalife 
styður við kynlöngun, dregur úr hitakófum og nætursvita, 
dregur úr leggangaþurrki, eykur orku og úthald, eykur 
beinþéttni, dregur úr skapsveiflum og pirringi og léttir lund. 

Femmenessence MacaPause er ætlað konum eftir tíðahvörf. 
Rannsóknir sýna að MacaPause minnkar tíðahvarfaein-
kenni hjá 84% kvenna. MacaPause dregur úr hitakófum 
og nætursvita, styður við kynhvötina, dregur úr legganga-
þurrki, eykur beinþéttni, léttir lund og bjartsýni og eykur 
orku og úthald.

3 TEGUNDIR AF FEMMENESSENCE FYRIR KONUR
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HEIMILDIR

Maca-rótin Lepidium Peruvianum 
er ein af 175 Lepidium maca-teg-
undum.  Innan Maca Lepidium Peruvianum eru 
13 mismunandi arfgerðir. Hver arfgerð hefur sinn lit 
og greiningarsnið og hefur hver arfgerð mismunandi 
líffræðileg áhrif á líkamann. Natural Health Internation-
al hefur einangrað virk efni rótarinnar og er það mis-
munandi samsetning arfgerðanna sem gerir það 
að verkum hægt er að miða vörurnar að hverju 
æviskeiði kvenna fyrir sig annars vegar og að 
karlmönnum hins vegar.

MACA-RÓT
Revolution Macalibrium er sér-
sniðið fyrir karlmenn á öllum aldri. 
Það er einnig unnið úr maca-rót og 
styður við og nærir eigin hormóna-
framleiðslu karlmanna án þess að 
vera hormón. 

Margir karl-
menn eiga erf-
itt með að átta 
sig á breyting-
um sem eiga 
sér stað í lík-
amanum þegar 
þe i r  komast 
á fertugsald-
ur. Þá dregur 
úr náttúrulegri framleiðslu á 
hormónum á borð við testósterón 
og vaxtarhormón, sem getur leitt 

til orkuleysis, erfiðleika við að létt-
ast og áhrifa á almennt heilsufar og 
kynlíf, s.s. minni kynlöngun.

Rannsóknir hafa sýnt að Revolu-
tion Macalibrium styður kynferðis-

lega virkni, eykur 
sæðisfram-
le iðslu,  eykur 
o r k u ,  s t y ð u r 
heilbrigt magn 
þríglýseríða og 
k o r t i s ó l s  o g 
styður hjarta- og 
æðakerfið. Auk 
þess er Revolu-
t ion fyr i r  taks 

fæðubótarefni fyrir íþróttamenn 
sem vilja auka styrk sinn og úthald.

REVOLUTION MACALIBRIUM 
FYRIR KARLMENN
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Femmenessence og Revolution 
eru með lífræna vottun í Banda-
ríkjunum, Evrópu og Japan og 
eru framleidd undir GMP og 
ströngum gæðastöðlum. Vörurn-
ar eru með sanngirnisvottun/Fair 
Trade sem tryggir að framleið-
endur og bændur í þriðja heimin-
um fái sanngjörn laun fyrir vinnu 
sína og að barnaþrælkun á sér 
ekki stað við framleiðslu þeirra. 
Allar umbúðir eru umhverfisvæn-
ar og hylkin eru þynnupökkuð, 
sem tryggir að innihaldið er jafn 
virkt eftir opnun umbúða svo að 
súrefni og sólarljós kemst ekki 
að til að draga úr virkni maca-
rótarinnar.

Femmenessence inniheldur 
hvorki soja, mulin hörfræ, ísófla-
vón (plöntuestrógen) né horm-
óna.

VOTTANIR
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Töff föt fyrir töff fólk...



TÍSKUVÖRUVERSLUN GLERÁRTORGI  Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17

Akureyri



Lífi ð
FRÉTTABLAÐIÐ Yfirheyrslan og helgarmaturinn.

HELGAR MATURINN
1 dl hörfræ, 1 dl sólblómafræ, 1 dl 
sesamfræ, 1 dl graskersfræ, 1 dl gróft 
haframjöl, 3,5 dl spelt, 2 tsk. maldon 
salt, 1,25 dl olía (eða kókosolía sem 
hituð hefur verið yfir vatnsbaði), 2 dl 
vatn (2 msk. kúmen fyrir þá sem vilja, 
meira ef maður er svag fyrir kúmeni) 

Allt sett saman í skál, hrært vel (best 
að nota trésleif). Þessi uppskrift er 
fyrir tvær til þrjár ofnplötur. 
Skipta deiginu í huganum í svona 
tvennt eða þrennt og setja einn 
hluta, svona u.þ.b. sleifarslettu, á 
smjörpappír og annan smjörpappír 

yfir. Fletja svo út þangað til að þunnt 
lag er komið og taka efri smjör-
pappírinn af. Skera niður með pitsu-
skera (komin góð not fyrir pitsusker-
ann þegar pitsuát er aflagt). Setja 
svo í miðjuna á ofninum. 200 gráð-
ur í 15-20 mínútur (15 mín. ef mjög 
þunnt, 20 ef þykkt). 
Ég venjulega tvöfalda hana og hún 
dugar mér í 5-7 daga eða svo. Heið-
urinn að uppskriftinni á Sif Garðars-
dóttir heilsumarkþjálfi.
Mjög gott að smyrja með hnetu-
smjöri og setja epli ofan á, en þó í 
hófi.  

Hollustuhrökkbrauð

Sigurlaug Margrét býr 
reglulega til þetta dásemdar 
hrökkbrauð sem hún borð-
ar með hollum hummusi, 
hnetusmjöri, epli eða öðru 
góðgæti. 
Uppskriftin er einföld í fram-
kvæmd og heldur fl jótleg. 

Hvern faðmaðir þú síð-
ast? Dóttur mína, fast og inni-
lega þegar ég kvaddi hana á 
leikskólanum í morgun.

En kysstir? Dóttur mína 
sömuleiðis en ef við erum að 
tala um eitthvað rómantískara 
þá var kærastinn mjög inni-
legur og sætur áður en hann 
fór í vinnuna í morgun – að 
venju. 

Hver kom þér síðast á 
óvart og hvernig? Fram-
kvæmdastjóri Birtíngs þegar 
hann rak mig síðastliðinn 
mánudagsmorgun. Það byrjaði 
allt með einum vísifingri sem 
benti mér á að koma þegar ég 
var inni á kaffistofu að sækja 
mér kaffi. 

Hvaða galla í eigin fari 
ertu búin að umbera allt 
of lengi? Fjárans feisbúkk- 
og netfíknina.

Ertu hörundssár? Já, enda 
krabbi, töffari út á við og við-
kvæmt blóm að innan sem tár-
ast yfir sorglegri frétt á DV.

Dansarðu þegar enginn 
sér til? Ó já! Og líka þegar 
allir sjá til!

Hvenær gerðirðu þig síð-
ast að fífli og hvernig? 
Hmmmm, ætli það hafi ekki 
verið í afmælinu hjá Tobbu 
þegar ég var með pössun til 
ellefu og ætlaði aldeilis að 
nýta tímann. Drakk hvítvín 
á fastandi maga og endaði 
á því að henda osti í vegg-
inn, hræða líftóruna úr pabba 
hennar og segja vinkonu minni 
að fara í megrun. Ég man 
reyndar ekkert eftir þessu og 
í minningunni var ég mjög 
stabíl og komin í háttinn fyrir 
tólf. Ég hef vinkonur mína stór-
lega grunaðar um samantek-
in ráð um að ljúga þessu að 
mér en ef satt er þá er þetta 
klárlega það vandræðalegasta 
hingað til svona nýlega, og 
þó, kannski var það þegar ég 
spurði konu um daginn hvort 
maðurinn við hlið hennar væri 
pabbi hennar þegar hann var 
í raun elskulegur eiginmaður 
hennar. Ég gæti haldið enda-
laust áfram og er farin að hafa 
smá áhyggjur af sjálfri mér. Ég 
er nefnilega svo vön að lenda 
í einhverju vandræðalegu að 
ég er hætt að verða vand-
ræðaleg. Það góða er nú samt 
að þá verða til skemmtilegar 
sögur sem hægt er að deila í 
góðra vina hópi og blaðavið-
tölum.

Hringirðu stundum í 
vælubílinn? Reglulega, þoli 
ekki væl.

Lumarðu á einhverju sem 
fáir vinir þínir vita um 
þig? Hmm , ég á Crocs-skó.  

Elín Arnar 
ALDUR  ÞRJÁTÍU OG NÍU …
STARF  REKIN Á LAUNUM NÆSTU 
MÁNUÐINA, SJÁUM SVO TIL.

...spjörunum úr

náttúruleg fegurð
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NAGLABAR
Komdu í Heilsuhúsið í

Kringlunni og láttu lakka á þér
neglurnar með benecos Happy Nail

naglalakki, sem er án formhaldehyds,
toluene, camphor, phthalates og

colophony

19. og 20. apríl
kl. 13.00-16.00

NÝTT
Á ÍSLANDI
Lífrænt vottaðar

þýskar snyrtivörur
á frábæru verði

er án allra
parabenefna, paraffin, 
silicon, peg, kemískra 

litar og ilmefna 
og án allra 

rotvarnarefna.

www.gengurvel.is

Án allra óæ

skilegra íblön
d

u
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Sölustaðir:  Akureyri, Keflavík, Kringla, Laugavegi, Lágmúla og Selfossi
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Aðalsmerki Burger-inn eru 
glóðarsteiktir hamborgarar 
og eldbakaðar pitsur,“ segir 

Brynjar Arnarson, framkvæmda-
stjóri veitingastaðarins Burger-
inn sem opnaði matarkistu sína 
á þjóðhátíðardaginn 17. júní 2011.

Burger-inn er fjölskyldustaður; í 
eigu Brynjars og föður hans, Arnar 
Arnarssonar matreiðslumeistara.

„Á Burger-inn má velja á milli 
gómsætrar hollustu og freist-
andi sukkmáltíða. Á matseðli eru 
einnig ljúffengar pítur og ferskir 
texmex-réttir, grillaðar lamba-
kótelettur, kjúklingur, f iskur 
og „spare ribs“ af grillinu, að 
ógleymdum girnilegum krakka-
réttum,“ upplýsir Brynjar um mat-
inn á Burger-inn þar sem allir fá 
sinn uppáhaldsmat á diskinn.

„Allt hráefni er sérunnið fyrir 
okkur, þar með talin hamborgara-
brauðin sem eru fáránlega góð og 
fást bæði úr hefðbundnum hveiti-
bakstri og úr spelti. Þá eru sósur 
hússins allar heimagerðar og rík 
áhersla á ferskan og góðan mat,“ 
segir Brynjar. 

Hamborgarar Burger-inn eru 
himnesk matarupplifun, vel úti-
látnir úr fyrsta f lokks hreinu 
ungnautakjöti.

„Vinsælasti „burgerinn“ er 
Burg er Bernaise; 110 gramma með 
osti, beikoni, ristuðum sveppum, 

iceberg, rauðlauk, tómötum og 
bernaise-sósu. Hann er algjört 
„hangover“ með viðbættu eggi,“ 
segir Brynjar og brosir.

„Við erum afar þakklátir fyrir 
frábærar viðtökur viðskiptavina 
og tökum á móti öllum af sannri 
gestrisni og afbragðs matseld. Til 
okkar koma einnig hópar og við 
gerum þeim tilboð, hvort sem það 
er afmæli eða vinnustaðapartí.“

Alla daga vikunnar eru freist-
andi hádegistilboð á Burger-inn, 
ásamt fleiri tilboðum í sal og sótt.

Allir eru velkomnir á Bur-
ger-inn og skemmtilegt barna-
horn er á staðnum. Sjá nánar á 
burg erinn.is og Facebook undir 
Burger-inn. 

Burger-inn er í Flatahrauni 5a 
í Hafnarfirði, sími 555 7030. Opið 
alla daga vikunnar frá 11 til 22.

Ferskur og freistandi sukkmatur
Það eru allir sáttir og saddir eftir að hafa gætt sér á lystisemdum eldhússins á hafnfirska veitingahúsinu Burger-inn í Flatahrauni. 
Vinsælasti „burgerinn“ er Burger Bernaise en einnig freista eldbakaðar pitsur, grillaðar lambakótelettur, ljúffengar pítur og 
heitkryddaður texmex-matur.

Andrúmsloftið á Burger-inn er skemmtilegt og innréttingarnar í anda gömlu, góðu 
rokkáranna.

MYND/GVA

Brynjar Arnarsson, 
framkvæmdastjóri 
Burger-inn, með 
vinsælasta hamborgara 
hússins; girnilegan 
Burger Bernaise.

MYND/GVA
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Snæland video er 28 ára 
rótgróið fyrirtæki sem hefur 
alla tíð verið í eigu sama aðila. 

Fyrsta verslunin var opnuð í Furu-
grund 3 í Kópavogi. „Við leggjum 
mikla áherslu á ferskt og gott hrá-
efni,“ segir rekstrarstjórinn Pétur 
Smárason. 

„Sömuleiðis leggjum við mikið 
upp úr því að nota íslenskt hráefni. 
Kjötið, osturinn, brauðið og sósan 
hjá okkur er allt saman ramm-
íslenskt.“

Á grillinu eru hamborgararnir 
sérgrein Snæland videos og hægt 
er að fá margar útfærslur af þeim. 
„Ostborgarinn er alltaf vinsælast-
ur en lúxusborgarinn með eggi og 
beikoni hefur komið sterkur inn 
undanfarið, ásamt tvöfalda ost-
borgaranum,“ segir Pétur bætir við 
að hann og hans fólk hafi frá byrjun 
gert sitt besta til að halda vöruverði 
niðri. „Við munum 
halda þeirri bar-
áttu áfram um 
ókomna tíð.“ 

Snæland  video 
notar aðeins kjöt-
vörur frá SS, marg-
verðlaunuðum 
kjötfram leiðanda 
með gæði og 100% 
hráefni að leiðar-
ljósi. Viðskiptavin-
ir eru mjög ánægð-

ir með þessa sérlöguðu borgara sem 
eru afar vinsælir.

Hamborgarar eru þó ekki það 
eina sem Snæland video býður upp 
á á grillinu. Þar er líka hægt að fá 
pítur, báta, samlokur og ýmsa smá-
rétti. Að auki er fyrirtækið leiðandi í 
útleigu á kvikmyndum ásamt því að 
bjóða upp á mikið úrval ísrétta frá 
Kjörís og sælgæti, með áherslu á ís-
lenska framleiðslu. 

En hverjir eru nú helstu kúnnarn-
ir sem koma? „Allir,“ segir Pétur. „Ég 
hef spjallað við níræða konu sem 
sagði mér að hún kæmi reglulega 
úr Hátúninu og fengi sér hamborg-
ara á Laugaveginum. Og það eru að 
koma krakkar alveg niður í fimm ára 
að kaupa sér hamborgara, franskar 
og gos,“ segir Pétur, sem vill vera í 

góðu sambandi 
v ið kúnnann 

þó að rekstrarhliðin krefjist þess að 
hann sinni öðru en bara afgreiðslu. 

Á 28 árum hefur Snæland  video 
opnað staði víðs vegar á höfuð-
borgarsvæðinu. Nú má nálgast þjón-
ustuna á sex stöðum: í Furugrund og 
Núpalind í Kópavogi, á Reykjavíkur-
vegi og Staðarbergi í Hafnarfirði og á 
Laugavegi í Reykjavík. Svo er einnig 
Snæland video í Mosfellsbæ sem er 
í höndum sjálfstæðs rekstraraðila. Á 
þessum stöðum vinna hátt í hundr-
að manns sem leggja upp úr þjón-

ustu og 
gæðum 
í þei m 

tilgangi 
að stuðla að 
ánægju við-
skiptavina, 
í takt v ið 
markmið 
Snæland 
 videos.

Hamborgararnir á Snælandvideoi eru alltaf jafn góðir. MYND/VILHELM

Núpalind 1 
201 Kópavogur

Furugrund 3
200 Kópavogur

Reykjavíkurvegur 72
220 Hafnarfjörður

Staðarbergi 2-4 
221 Hafnarfjörður

Laugavegur 164 
105 Reykjavík

Ostborgari, beikonborgari, 
lúxusborgari frá 790 kr.
Hamborgarar eru sérgrein Snæland videos á grillinu, en auk þess er boðið upp 
á pítur, báta, samlokur og ýmsa smárétti.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

HONDA Civic hybrid ima mx. 
Árgerð 2008, ekinn 64 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000. 
Rnr.990385.

KIA Ceed ex sport 1.6 disel sjálfsk.. 
Árgerð 2012, ekinn 9 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.790.000. 
Rnr.160471.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2008, ekinn 
75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.490.000. Rnr.990379.

PORSCHE Cayenne s v8. Árgerð 2005, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.160495.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Rafmagnsreiðhjólin vinsælu fást hjá 
okkur. Þægileg reiðhjól sem henta 
mjög vel fyrir íslenskar aðstæður. Verð 
frá kr. 168.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

ERUM FARNIR AÐ TAKA Á 
MÓTI FERÐAVÖGNUM Á 

STAÐINN OG Á SKRÁ.
Stærsti innisalur á landinu undir 

ferðavagna og bíla.
Bílakaup Korputorgi

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2007, ekinn 
95 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.290.000. Áhvílandi lán 2.600.000. 
Rnr.192882.

SUBARU B9 tribeca. Árgerð 2007, 
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Áhvílandi lán 
2.250.000. Flottur bíll með öllu. 
Rnr.193404.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

RENAULT Master hópbifreið (18 
farþegar). Árgerð 2001, ekinn 250 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.490.000. 
Rnr.154084.

VW Transporter með hópferðaleyfi. 
Árgerð 2001, ekinn 134 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Rnr.154626.

M.BENZ Atego 1528. Árgerð 1998, 
ekinn 291 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.790.000 + VSK . Rnr.154512.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

MMC Pajero Diesel/langur. Árg 
9/1999, ekinn 240 Þ.KM, dísel, 
sjálfsk, 33” breyttur, Mjög huggulegt 
og flott eintak, Ásett verð 790.000. 
Rnr.118356. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000

Toyota Landcuiser 120 GX, diesel árg. 
2004, e.129þ. Verð kr. 3,1 millj. S. 858-
0410. Enginn skipti.

Bmw 330 xi, 4x4, 2005, ek. 73þ.km. 
Verð 1990þ. Uppl. i sima 8943765.

 

M.BENZ M ml 63 amg ml63. Árgerð 2007, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 9.980.000. Rnr.110091.

M.BENZ Glk 220 cdi 4matic glk-220 . Árgerð 
2012, ekinn aðeins 13 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 7.300.Umboðsbíll og eins og nýr  
Rnr.113130.

LAND ROVER Discovery 3 hse. Árgerð 2007, 
ekinn 146 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.500.000. Rnr.148221.

PORSCHE Cayenne s. Árgerð 2007, ekinn 
86 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 6.890.
Umboðsbíll Ein sá fallegasti á götunni og 
býður eftir nýjum eiganda Rnr.113225.

ATH. OPIÐ Á FIMMTUDÖGUM TIL KLUKKAN 21

OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA FRÁ KLUKKAN 10-18

VIÐ AÐSTOÐUM MEÐ ÁNÆGJU

FORD Mustang gt bullitt 4,6 v8 
supercharger 520 hö. Árgerð 2008, 
ekinn 7 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 6.490.000. Rnr.118741.

MAZDA 6. Árgerð 2007, ekinn 115 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.590.Ein eigandi frá upphafi mjög 
gott eintak Rnr.218900

M.BENZ C 200 kompressor 
avantgarde. Árgerð 2007, ekinn 39 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 4.780. Rnr.112623.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2012, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.150.000. Rnr.132681.

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2008, ekinn 
64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.950.000. Rnr.111233.

AUDI A6 new quattro. Árgerð 2007, 
ekinn 80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.Umboðsbíll og ein eigandi 
frá upphafi Rnr.311101.

POLARIS Sportsman x2 850. Árgerð 
2012, ekið aðeins 300 KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.800.er eins og nýtt  
Rnr.218863.

TOYOTA Land cruiser 200 vx 35”. Ár-
gerð 2009, ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 11.900.000. Rnr.111496.

SKODA Octavia station 2.0 disel 4x4 
. Árgerð 2012, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.750.000. Rnr.111318.

FORD F150 king ranch. Árgerð 2006, 
ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.Mjög Gott eintak Rnr.218886.

BMW F800gs. Árgerð 2012, ekinn 
7 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.990.
Gullfallegt Hjól og tilbúið út í sumarið 
Rnr.113024.

LAND ROVER Range rover dísel v8 
vouge. Árgerð 2008, ekinn 86 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.132346.
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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SPARNEYTINN
Volkswagen Polo árgerð 2004. 
Beinskiptur. Vel með farinn. Verð 489 
þús. Uppl. í s. 534 8555.

Ford focus árg. 2001 , ek. 151þúsund 
, beinskiptur. Uppl. í s. 696 6529 eða 
898 7569.

Fors Explorer ‚96, ssk, ný skoðaður ‚14, 
krókur, fallegur og góður. Verð 350 þ. 
S.896 8568.

 250-499 þús.

TILBOÐSVERÐ 320ÞÚS !
Hyundai Accent árg.‘00, ek. aðeins 
147þús. ný skoðaður, ný yfirfarinn á 
verkstæði, ný vetrardekk, lýtur mjög 
vel út og eyðir mjög litlu, Tilboðsverð 
320þús., möguleiki á 100% vísa/euro 
láni, s:659-9696.

TILBOÐSVERÐ 490ÞÚS - 
VÍSA/EURO

Dodge Durango árg. ‚00, ek. aðeins 
164þús. km, sjálfskiptur, ný skoðaður, 
7-manna, leður, filmur, álfelgur, mjög 
flottur og heill bíll, ásett verð 850þús, 
Tilboðsverð aðeins 490þús ! möguleiki 
á 100% vísa/euro láni, s: 659-9696.

 Bílar óskast

Vantar fort excurion til niðurrifs, allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 846 2643.

!!! 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.

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

ÓSKA EFTIR TOYOTA 
COROLLA, STGR.

ekki eldri enn árg. 2002 staðgreiðsla 
í boði, verður að vera í toppstandi. 
Uppl. s. 824 2356

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Glæsilegur Hobby húsbíll ágerð 2006, 
ekinn 25.000 km. Vel með farinn og 
vel útbúinn bíll. Uppl. í s. 892 3554.

 Vinnuvélar

Til sölu NIFTY 170 SD 4 WD Diesel/
rafmagn vinnulyfta árgerð 2007 
upplýsingar í síma 896-6199.

 Bátar

Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

 Varahlutir

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

Varahlutir - Viðgerðir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

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.

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

Er að rífa Toyota 1300 ‚96 allt til. Sími: 
862 2005.

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.

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2013
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 / 897-
1877. www.fob.is.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Fáðu tilboð þér að kostnaðalausu . 
TréogMálun ehf. Kristján 692 5735

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

 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

Parketslípun, parketlagnir, frá 
aðeins 2.900 krfm. 20 ára reynsla 
og þjónusta. Fast verð um land 
allt. Parketmeistarinn ehf www.
parketmeistarinn.is S: 772 8100.

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Nudd

Ertu aum/aumur í hálsi, höfði, mjóbaki 
þá er þetta rétta stofan fyrir þig. 
Nudd fyrir heilsuna. Síðumúla 25 S: 
698 2260.

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJAR S. 618 2610
Tökum að okkur alla almenna 
raflagnavinnu, nýlagnir og töflusmíðar. 
Eignaverk löggiltir rafverktakar.

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

 Trésmíði

Til sölu 350 metrar af dokaflekum 
,einnig 1100 breiðfjörðssetum 
ásamt 180 stk af 2x4 sökkulefni 
1.3 mismunandi lengdir gott verð 
upplýsingar í síma 7788875.

KEYPT 
& SELT
 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum til á lager lok í stærðum, 
217x217, 217x235, 235x235, 217x174, 
8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel 
frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg 
jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðinum í dag. Litir: Brúnt 
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000

IQ CARE HEILSU 
RAFMAGNSRÚM 

STÆRÐ 90X200
Til sölu vel með farið 3ja ára 

rafmagnsrúm 90x200, frá 
Svefn og Heilsu, m/ heilsudýnu, 
hlífðardýna fylgir. Selst á 90 þús.

Upplýsingar í síma 699 2778 
Eftir hádegi.

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

Til sölu Volvo Penta 200 hestafla 
bátavél ásamt hældrifi og mælaborði. 
Upplýsingar í síma 863 5699.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 
KG, uppþvottavélar, Ford Exblorer 
‚96 nýskoðaður ‚14, gorenje stál 
bakaraofn, eldavélar, frystiskápar, 
mikið af ódýrum dekkjum og felgum. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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.

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu góðar og ódýrar járnklippur. 
Klippir 2550mm. Uppl. s. 431 1075.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Vantar góða 3-4ra herb. íbúð á leigu 
strax(verður að vera á 1. hæð). Helst 
í 108 eða nágrenni. Erum 3ja manna 
fjölskylda. Róleg og reglusöm. Skilvísar 
greiðslur og góð meðmæli. Uppl. í s. 
892 6912.

 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 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ
Óskar eftir vönum 

meiraprófsbílstjórum. 

Um er að ræða framtíðarstarf og 
einnig sumarafleysingar.

Umsóknir óskast á heimasíðu 
fyrirtækisins, gamur.is.

NAUTHÓLL
óskar eftir vönum þjónum 
í fullt starf (sumarstarf og/
eða framtíðarstarf), unnið 
er á vöktum. Við óskum 

eftir jákvæðum, ábyrgum, 
þjónustulunduðum og 

hörkuduglegum einstaklingum 
eldri en 20 ára. Reynsla er 

skilyrði. Við bjóðum líflega og 
skemmtilega vinnu á frábærum 

vinnustað.
Umsóknir, ásamt ferilskrám, 
óskast sendar á gudridur@

nautholl.is

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Tilkynningar
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STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 
ELDHÚS

Við erum að leita að duglegum 
og hressum einstakling til að 
vinna í eldhúsinu hjá okkur á 

Geysir í Haukadal. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem allra 

fyrst. Ódýrt húsnæði í boði á 
staðnum, mikil vinna í boði ef 

þess er óskað.
Umskóknir berist til heida@

geysi.net

Óskum eftir að ráða verkamenn vana 
hellulögnum og lóðaframkvæmdum, 
vinnuvélapróf æskilegt/meirapróf. 
Íslenska skilyrði ásamt reykleysi. 
Upplýsingar gefur Hörður í síma 895-
0570 Garðvélar ehf.

BYLTING Á ÍSLANDI
XL XT og Sturla Jónsson skila þjóðinni 
frelsi Til handfæraveiða allt árið. Þitt 
er valið.

Vanur íslenskumælandi starfskraftur 
óskast í stjórnunarstöðu á 
dekkjaverkstæði þarf að geta byrjað 
strax. Meðmæli æskileg. Uppl. í s. 
770-5267 - 894-2237 og annagudny@
gmail.com

Stýrimaður óskast og einnig vantar 
vélavörð á Sæfara ÁR 170 sem fer á 
rækjuveiðar. Vélastærð 465 kw. Uppl. 
í s. 852 3233 & 852 0113 einnig á: 
saefari170@gmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA EÐA 

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

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta

Proventus.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Uppskeruhátíð í Félagsmiðstöðinni 
Hléargarði 31 í Reykjavík 
Sýningarhelgi 20 og 21. apríl opið. 
Muna- og myndasýning og fjölbreyttar 
uppákomur ýmissa hópa Opið 
laugardag kl.10. 30 - 17 og sunnudag 
kl.13 - 17

Verð með samsýningu laugardaginn 
20. apríl kl. 16:00 í Gallerí Listamenn, 
Skúlagötu 32-34. Myndirnar mínar eru 
augn dáleiðsla og aðallitir eru gull, 
silfur og kopar.

 Einkam·l

Björt framtíð óskar eftir 
langtímasambandi við kurteist fólk 
með betri og uppbyggilegri stjórnmál í 
huga. Björt framtíð -XA

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Mjög mikið endurnýjað parhús. Á hæð eru stofur með arni, planka-
parkett og gólfhiti.  Eldhús með ljósri innréttingu og flísar milli 
skápa.  Allt nýuppgert. Á efri hæð eru tvö herbergi,  örlítið undir 
súð með furugólfum, svalir á suðurherbergi , lítið geymsluloft á 
norðurherbergi. Í kjallara sem er 25,6m2 er flísalagt gólf með hita 
í.  Þar er þvottaaðstaða  með ljósri  innréttingu annarsvegar og 
hinsvegar flísalögð sturta og snyrtiaðstaða án wc , allt nýuppgert. 
Teikingar fylgja fyrir 48,8 m2 bílskúr sem á að standa fyrir vestan 
húsið.

Kópavogsbraut 4 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 20. apríl frá kl. 14:00 til 15:00

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir við-
ræðum við aðila sem eru tilbúnir til að útvega:
a) hita- og rakastýrðan skáp til framköllunnar á  
 fingraförum á pappír. 
 • Skápurinn þarf að hafa innbyggðan vatnsgeymi  
  og þá þarf innri gerð og hönnun að vera þannig að  
  þrif séu auðveld. Gott aðgengi þarf að vera að síum  
  í sama tilgangi og mögulegt að tengja hann við  
  sótthreinsunarbúnað með útfjólubláum geislum.

b) Ljósgjafa til vettvangsrannsókna.
 • Ljósgjafar þurfa að vera léttbyggðir og þægilegir  
  í meðförum. Þeir þurfa að vera búnir LED ljósum  
  á sýnilegu ljóssviði (400 – 700 nm) ásamt  rauðum,  
  grænum, bláum og gulum ljóssíum.

Upplýsingar veitir,
Lúðvík Eiðsson, lögreglufulltrúi
Tæknideild • 444 1310 • ludvik@lrh.is

Tækjabúnaður fyrir 
lögreglu

ADMINISTRATIVE AND 
FINANCIAL OFFICER 

 
The EFTA Court in Luxembourg invites applications 
for the position of Administrative and Financial Officer 
which will be vacant from 1 January 2014. Entry on duty 
is desirable on 4 November 2013 to provide for a smooth 
transition. The Administrative and Financial Officer 
is responsible for the Court’s financial management 
(budget, control of financial resources, accounting), 
personnel management (recruitment, compensation of 
staff, payroll), as well as office facilities. 

The appointment will be for a fixed term of three 
years, renewable normally once. The Court offers an 
attractive remuneration package and benefits. 

Candidates should have a relevant university  
degree and experience, IT skills, excellent command 
of English and good working knowledge of German 
or French. Knowledge of Icelandic or Norwegian and 
experience from working in an international organi-
sation are an asset.

Further information and the application form may be 
found under “vacancies” on the Court’s homepage 
www.eftacourt.int. Please send your application by 
e-mail to: application@eftacourt.int or by post to:

EFTA Court
1, rue du Fort Thüngen

L-1499 Luxembourg
Luxembourg

Deadline for application is 15 May 2013. Questions 
regarding the Court or the post may be addressed 
to Ms. Harriet Bruhn, Senior Administrative and  
Financial Officer at +352 42 10 81 or harriet.bruhn@
eftacourt.int.

Save the Children á Íslandi

Á hraðleið inn í daginn

Heimir og Kolla
Virka daga kl. 6.50 – 9

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI
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Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

FINNBOGI HAUKUR SIGURJÓNSSON
Árskógum 8, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir, þriðjudaginn 
16. apríl.  Útför hans fer fram frá Seljakirkju 
mánudaginn 29. apríl kl. 15.00.

Bára Marteinsdóttir Reynir Eggertsson
Bragi Finnbogason Guðný Guðgeirsdóttir
Birgir Finnbogason Margrét Ásgeirsdóttir
Lárus Finnbogason Hulda R. Rúriksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, sonur, faðir,  
tengdafaðir og afi,

BJÖRN ÞORSTEINSSON
fv. framkvæmdastjóri fræðslu-  
og menningarsviðs Kópavogs, 

Víðihvammi 10, Kópavogi,

sem lést á líknardeild í Kópavogi 
sunnudaginn 14. apríl, verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju  
þriðjudaginn 23. apríl kl. 15.00. Blóm og kransar afþakkaðir.  
Þeim sem vilja minnast hins látna er bent á Minningarsjóð 
líknardeildar í Kópavogi.

E. Sigurlaug Indriðadóttir
Kristín M. Aðalbjörnsdóttir
Indriði Björnsson Rikke Pedersen
Kristín Björnsdóttir Edward B. Rickson
og barnabörn.
 

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

HELGI JENS ÁRNASON
frá Refshöfða, Jökuldal, 

til heimilis að Ártröð 8, Egilsstöðum,

sem lést fimmtudaginn 11. apríl, 
verður jarðsunginn frá Egilsstaðakirkju 
laugardaginn 20. apríl kl. 11. Þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Auður Jónsdóttir
Bjarni Helgason Anna María Snorradóttir
Gyða Árný Helgadóttir Sigfús Þór Ingólfsson
Jón Helgason
Anna Guðný Helgadóttir Sigurður Arnarsson
og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

GUNNAR Þ. ÞORSTEINSSON
byggingartæknifræðingur,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ  
7. apríl, verður jarðsunginn frá Háteigskirkju 
mánudaginn 22. apríl kl. 15.00. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Umhyggju, 
félag til stuðnings langveikum börnum. 

Kristín Guðbjörnsdóttir
Guðmundur Gunnarsson Bjargey Arnórsdóttir
Guðný Helga Gunnarsdóttir Einar Magnússon
Dóra Sigrún Gunnarsdóttir Þorkell H. Halldórsson
Þorsteinn Árni Gunnarsson Matthildur Benediktsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Vegna jarðarfarar Sigurðar Leifssonar  
verður lokað hjá okkur föstudaginn  

19. apríl frá kl. 12.00 á hádegi.

Harald Ísaksen

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og systir, 

HULDA DANÍELSDÓTTIR 
sem lést á Landspítalanum við Hringbraut  
13. apríl verður jarðsungin frá Garðakirkju 
miðvikudaginn 24. apríl kl. 15.00.

Ingveldur Bjarnarson Kjartan Emil Halldórsson 
Jóhanna Bjarnarson Gunnar Örn Pétursson 
Viktoría Hlín, Birkir, Ásdís, Steindór Mar 
Elín Arnþúður Daníelsdóttir

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

BJÖRG KOFOED-HANSEN
Sléttuvegi 19,

áður Dyngjuvegi 2, Reykjavík,

sem lést laugardaginn 13. apríl sl. verður 
jarðsungin föstudaginn 19. apríl nk.  
kl. 15.00. Útförin fer fram frá Áskirkju.  
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi.

Astrid Kofoed-Hansen Einar Þorbjörnsson
Hólmfríður Kofoed-Hansen Þorsteinn Ingólfsson
 Constantin Lyberopoulos
Sophie Kofoed-Hansen Þorsteinn Tómasson
Björg Kofoed-Hansen Þórður Jónsson
Agnar Kofoed-Hansen Baldína Hilda Ólafsdóttir
barnabörn og aðrir afkomendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vináttu og hlýhug við andlát og útför 
ástkærs eiginmanns, sonar, föður, 

tengdaföður, afa, bróður, mágs og frænda,

ÓLAFS H. ÓLAFSSONAR
matreiðslumeistara,

Suðurbraut 6, Hafnarfirði,

sem andaðist sunnudaginn 10. mars og var 
jarðsettur 20. mars. Sérstakar þakkir til Knattspyrnufélagsins 
Hauka, Golfklúbbsins Keilis og starfsfólks mötuneytis Alcan.

Jakobína Cronin
Sigríður O. Oddsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir Benedikt Sigurvinsson
Sandra Björk, Elísa Björg, Ólafía Björt
Jakobína Zíta og Zíta Kolbrún Benediktsdætur
Sverrir Oddur Gunnarsson
Guðrún Gunnarsdóttir Gústaf Adolf Björnsson
Valgerður J. Gunnarsdóttir Stefán Snær Konráðsson
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN ORMAR EDWALD

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
þriðjudaginn 16. apríl.

Ágústa Úlfarsdóttir Edwald
Jón Haukur Edwald    Álfheiður Magnúsdóttir
Birgir Edwald              Ragnheiður Óskarsdóttir
Helga Edwald
Eggert Edwald            Jacqueline McGreal
Kristín Edwald
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu vegna andláts og útfarar 

elskulegs eiginmanns míns,

HERMANNS STEFÁNSSONAR
Eskihlíð 20A.

Olga Halldórsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

HJÁLMAR TORFASON 
gullsmiður, 

lést á Landspítalanum Hringbraut   
9. apríl síðastliðinn. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 22. apríl 
klukkan 13.00.

Kolfinna Hjálmarsdóttir
Pétur Tryggvi Hjálmarsson Hlín Hermannsdóttir 
Hjálmar Hjálmarsson Gitte Toftenskov Hjálmarsson 
Torfi Rafn Hjálmarsson Sigurlaug Margrét Jónasdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

„Við köllum þetta uppskerudag þar 
sem afrakstur nemenda eftir önnina 
er til sýnis fyrir gesti og gangandi,“ 
segir Baldur Gíslason, skólameistari 
Tækniskólans, sem opnar dyr skólans 
almenningi á morgun á svokölluðum 
uppskerudegi. 

Dagskráin á morgun stendur frá 
klukkan 13-16 á fjórum ólíkum stöðum 
sem allir eru kennsluhúsnæði Tækni-
skólans: á Háteigsvegi, Skólavörðu-
holti, í Vörðuskóla og á Reykjavíkur-
flugvelli. Gestir geta barið augum 
fjölbreytt verkefni nemenda enda 
kennir ýmislegs innan veggja  skólans. 
Allt frá nemum í hárgreiðslu sem hafa 
hendur í hári fyrirsætna til nema 
í húsgagnasmíði sem sýna nýsmíð-
uð húsgögn. Einnig verður hægt að 
 fylgjast með skipstjórahermi í Skip-
stjórnar skólanum á Háteigsvegi og 
bóka kynnis flug hjá Flugskólanum á 
Reykjavíkurflugvelli. 

„Þessi dagur hefur vaxið og  dafnað 

hjá okkur en ekki er langt síðan við 
breyttum honum og færðum aftar á 
önnina svo að nemendur gætu sýnt 
hvað þeir hafa verið að brasa yfir árið,“ 
segir Baldur sem býst við fjölmenni á 
morgun. „Til dæmis er mjög skemmti-
legt verkefni búið að vera í gangi hjá 
nemum á hönnunarbrautinni en þau 
hafa verið að endurhanna ruslatunnur 
skólans með endurvinnslu í huga. Við 

hyggjumst taka þær í notkun en þær 
verða meðal þess sem verður til sýnis.“

Baldur hvetur sem flesta til að koma 
við í skólanum á morgun og ættu allir 
að finna eitthvað áhugavert við sitt 
hæfi. „Sérstaklega hvet ég foreldra 
nema í tíunda bekk til að koma og kynna 
sér það nám sem hér er í boði, ásamt því 
að skoða skólann og fjölbreytt umhverfi 
hans.“ alfrun@frettabladid.is

Sýna fj ölbreytta 
uppskeru annarinnar
Tækniskólinn opnar dyr skólans á morgun þar sem gestum gefst kostur á að skoða allt frá 
skipstjórahermi til sérsaumaðs sparifatnaðar eft ir nemendur. Baldur Gíslason skólameistari 
segir daginn stækka með hverju árinu og ættu allir að fi nna eitthvað áhugavert við sitt hæfi . 

VIÐ ALLRA 
HÆFI  Baldur 
Gíslason og Jón 
B. Stefánsson, 
skólameistarar 
Tækniskólans, 
opna stoltir dyr 
skólans fyrir 
almenningi 
á morgun og 
sýna fjölbreytt 
verk efni nem-
endanna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á Skólavörðuholti:
Byggingatækniskólinn
Fjölmenningarskólinn
Hönnunar- og handverksskólinn
Raftækniskólinn
Hársnyrtiskólinn
Endurmenntunarskólinn
Í Vörðuskóla:
Upplýsingatækniskólinn

Á Háteigsvegi:
Upplýsingatækniskólinn
Tæknimenntaskólinn
Flugskóli Íslands
Margmiðlunarskólinn
Véltækniskólinn
Skipstjórnarskólinn
Á Reykjavíkurflugvelli: 
Flugskóli Íslands

Námsbrautir Tækniskólans



Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX Í DAG!

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU
EFTIR KARL ÁGÚST, LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS

„Laddi er engum líkur

...Hann er þjóðargersemi.“

Pressan.is

„Stórkostleg sýning!“

- Heimir Karlsson, Bylgjunni

„Sprenghlægileg sýning

fyrir allan aldur!“

- Sirrý, Rás 2

20.04.13 LAUGARDAGUR 20:00 UPPSELT
03.05.13 FÖSTUDAGUR 20:00 UPPSELT
04.05.13 LAUGARDAGUR 21:30 UPPSELT
08.05.13 MIÐVIKUDAGUR 20:00 UPPSELT
10.05.13 FÖSTUDAGUR 20:00 UPPSELT
11.05.13 LAUGARDAGUR 20:00 UPPSELT

12.05.13 SUNNUDAGUR 20:00 UPPSELT
17.05.13  FÖSTUDAGUR 20:00 NÝ SÝNING
24.05.13 FÖSTUDAGUR 20:00 UPPSELT
25.05.13 LAUGARDAGUR 20:00 UPPSELT
31.05.13  FÖSTUDAGUR 20:00 NÝ SÝNING
01.06.13  LAUGARDAGUR 20:00 NÝ SÝNING
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BAKÞANKAR 
Magnúsar Þorláks 
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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. hróss, 6. í röð, 8. mælieining, 9. 
hnoðað, 11. bókstafur, 12. land í Asíu, 
14. vefja, 16. átt, 17. inngangur, 18. 
heyskaparamboð, 20. tveir eins, 21. 
sjúkdómur.

LÓÐRÉTT
1. afl, 3. upphrópun, 4. pensillín, 5. 
slagbrandur, 7. drollari, 10. traust, 13. 
loga, 15. illgresi, 16. pumpun, 19. skóli.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. rs, 8. júl, 9. elt, 11. 
ká, 12. kórea, 14. rúlla, 16. sa, 17. dyr, 
18. orf, 20. ff, 21. gigt. 

LÓÐRÉTT: 1. þrek, 3. oj, 4. fúkalyf, 5. 
slá, 7. slórari, 10. trú, 13. eld, 15. arfi, 
16. sog, 19. fg.

Rob Halford frá Júdas 
er einn af þeim sem 

á heiðurinn að því að 
gaddar og leður urðu 

hluti af metalsenunni á 
áttunda áratugnum!

Og Rob er, eins og flestir vita, 
skinkuriddarinn í fyrsta bekk 
sem sótti innblástur í sam-

kynhneigðu barina í Sóhó!

Hvað með það! 
Við eigum ekkert 

sameiginlegt með 
gömlum hommum! 

Munurinn er gríðar-
legur!

Það 
seg ja 

þeir allir!

Prófaðu 
að minnka 
farðann!

Og við 
gefum 

þeim það!

Er eitthvað til að 
borða hérna?

Auðvitað!

Þú getur gert þér sam-
loku, þú getur hitað upp 

kjöthleifinn síðan í gær, þú 
getur skorið niður epli og 

ost...

Það sem ég var 
að meina var, er 
eitthvað til að 
borða sem þú 

getur gert fyrir 
mig?

Því miður, 
það er 

allt búið.

Treystu mér Jói, 
það er erfitt að 

finna stelpur þegar 
þú heitir Hr. Krútti.

Danni, finnst þér 
ég vera sæt?

Þú ert gull-
falleg!

Gullfalleg kona er ekki bara 
falleg heldur klár klassakona 

með dýpt. 

Þú ert æði! Svo þér finnst ég ekki vera 
sæt ha?

ÞAÐ eru 1.512 Íslendingar í framboði til 
Alþingis, fleiri en nokkru sinni. Ef öllu 
þessu fólki yrði komið fyrir á fótboltavelli 
væru 69 fótboltalið á hvorum vallarhelm-
ingi. Þetta er rosalega margt fólk. En þótt 
valkostirnir hafi aldrei verið fleiri er upp-
lifun mín að í raun hafi valkostirnir aldrei 
verið færri. Ástæðan er sú að flokkarnir 
virðast fæstir uppteknir af því sem mestu 
máli skiptir: því að treysta hinn viðkvæma 
efnahagsbata og skapa skilyrði fyrir upp-
byggingu stöðugs og kröftugs efnahags-

lífs. Þess í stað leggja flokkarnir áherslu 
á kosningaloforð sem varla er hægt að 
standa við í ljósi stöðu ríkis sjóðs. Á 
það sem við kjósendur virðumst vilja, 
ekki það sem við þurfum.

MEST athygli í kosningabaráttunni 
hefur beinst að loforði um að nota pen-
inga sem ríkið á ekki en gæti mögu-

lega fengið að óvissum tíma liðnum 
til að fella niður skuldir hluta 

heimila landsins um 260 millj-
arða á máta sem gagnast mest 
hátekjufólki á höfuðborgar-
svæðinu. Næstmesta athygli 
hefur loforð um stórfellda 
lækkun skatta fengið. Aðgerð 
sem mun, ef ekki verður gripið 

til niðurskurðar á móti, valda því 
að fjárlagahalli ríkissjóðs spring-
ur út á ný. Þar á eftir hafa komið 
heilbrigðismálin þar sem allir lofa 
auknum útgjöldum. Minna hefur 

hins vegar farið fyrir umræðu um raun-
hæfar leiðir til þess að auka verðmæta-
sköpun og útflutning, hvernig búa má í hag-
inn fyrir afnám gjaldeyrishafta og hvernig 
peninga- og húsnæðismálum verður háttað 
hér á landi en það er svo sem önnur saga.

AUÐVITAÐ ætti næsta ríkisstjórn 
að stefna að því að hefja uppbyggingu 
mennta- og heilbrigðiskerfisins eftir niður-
skurð síðustu ára. Hún ætti líka að endur-
skoða skattkerfið og kanna hvort koma 
þurfi frekar til móts við þau heimili sem 
fóru verst út úr hruninu. Það má bara ekki 
kosta mjög mikinn pening. Það er vanda-
málið. Það er nefnilega eins og það hafi 
orðið til þögult samkomulag um að nefna 
ekki að ríkissjóður er ekki kominn í var 
eftir hrunið. Hann er enn rekinn með halla 
og skuldar 1.670 milljarða (þótt vissulega 
séu nokkrar eignir á móti). Af þessari 
skuld þarf á þessu ári að greiða 88 millj-
arða í vexti.

ÞETTA eru gríðarlegir peningar. Fyrir 
þá væri hægt að reka Landspítalann í 28 
mánuði eða panta pítsu handa hverjum 
landsmanni næstu 197 Megavikur. Samt 
njótum við þess að ríkissjóður getur fjár-
magnað sig á óvenju ódýran hátt vegna 
haftanna. Ef okkur tekst að afnema þau á 
næstu misserum (eins og vonir standa auð-
vitað til) þá er líklegt að vaxtagjöldin fari 
vel yfir 100 milljarða. Við því verður að 
bregðast.

Megavikupítsur handa öllum!

Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

LIVERPOOL
CHELSEA

FULLKOMINN
SUNNUDAGUR

SUNNUDAG KL. 14:45

Tveir baráttuleikir um sæti í Meistaradeildinni: Gylfi 
og félagar taka á móti ríkjandi Englandsmeisturum en 
Rauði herinn fær Evrópumeistarana í heimsókn!

TOTTENHAM - MAN. CITY KL. 12:20

HVERJIR NÁ Í MEISTARADEILDINA?
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Svona er lífið á Ásbrú

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.asbru.is

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Verne Global er eitt fjölmargra fyrirtækja 

sem kosið hafa Ásbrú sem sína bækistöð. 

Fyrsta áfanga gagnaversins er þegar 

lokið. Gagnaverið er knúið af grænum 

endurnýjanlegum orkugjöfum, auk þess 

sem það er sérhannað til þess að nýta 

vindkælingu á svæðinu. 

Ásbrú í Reykjanesbæ er suðupottur tækifæra. Þar hefur á 

skömmum tíma byggst upp litríkt samfélag, þar sem saman 

fer öflug mennta stofnun, fjöldi spennandi fyrirtækja og 

blómstrandi mannlíf.

Nánari upplýsingar á www.asbru.is.
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Upphaflega var húsið keypt til 
niður rifs, en svo kom kreppan 
og við fengum þarna inni að við 
héldum til fimm ára. En nú, þrem-
ur árum seinna, virðist kreppan 
vera búin og það á að hefja hér 
framkvæmdir í sumar,“ segir Íris 
Stefanía Skúladóttir, einn eig-
enda leikhússins, um tildrög þess 
að Norðurpóllinn missir húsnæði 
sitt nú í júní. „Okkur var bara til-
kynnt þetta um áramótin og áttum 
þá meira að segja að rýma húsið 
strax, en gátum samið um að fá að 
vera hér fram á sumar. Leikhús 
eru auðvitað bókuð langt fram 
í tímann og við höfum þurft að 
hafna um fjörutíu fyrirspurnum 
fyrir sumarið og haustið.“

Hvað tekur þá við hjá ykkur? 
„Það er góð spurning. Það ligg-
ur í loftinu að það þurfi að opna 
nýtt hús með svipaða starfsemi. 
Við bjuggumst aldrei við því að 
fá svona ótrúlega marga hópa 
inn til okkar og það er alveg ljóst 
að það er mikil þörf fyrir svona 
starfsemi. Sýningarnar sem verið 
hafa í Norðurpólnum þessi þrjú ár 
skipta hundruðum. Við erum að 
skoða málið, höfum enn ekki feng-
ið neitt húsnæði en borgin veit af 

okkur, þótt við höfum ekki beinlín-
is leitað til hennar, og það er alveg 
til í dæminu að leita til borgaryfir-
valda og sjá hvort þau lumi ekki á 
einhverju góðu fyrir okkur.“  
Síðasta verkið sem sýnt verður á 
Norðurpólnum er Nýjustu fréttir 
og verður fyrsta sýningin í kvöld. 
Auk þess standa yfir sýningar á 
verki Stúdentaleikhússins, Auka, 
en fleiri verða sýningarnar ekki 
í núverandi húsnæði. „Það verða 
sýningar núna um helgina og svo 
um næstu helgi en síðan ekki sög-
una meir,“ segir Íris. „Maí fer bara 
í pökkun og frágang og í júní verð-
um við farin.“

Og allir þessir hópar sem hafa 
fengið inni hjá ykkur með sínar 
sýningar eiga þá ekki í nein hús að 
venda? „Nei, ekki á sama grunni 
og þeir hafa haft hér. Það er auð-
vitað alltaf hægt að leigja sali ein-
hvers staðar en þessi starfsemi 
sem við höfum verið með er algjör-
lega einstök hérlendis. Við erum 
með þrjá sali og í raun fjóra á 
tímabili og hátíðir eins og artFart, 
Lókal, Reykjavík Dansfestival og 
fleiri hafa verið með margar sýn-
ingar í gangi í einu hjá okkur. Það 
býðst ekki víða.“  

Þið hafið alfarið rekið þetta 
sjálf, ekki fengið neina opinbera 
styrki? „Já, við höfum fengið 
nokkra minniháttar styrki frá 
einkaaðilum, mest í efni en ekki 
peningum, en opinberir aðilar 
hafa ekki lagt neitt fé í starfsem-
ina.“

Eruð þið ekki með tárin í aug-

unum yfir þessu? „Jú, eiginlega, 
en það eru samt blendnar tilfinn-
ingar sem fylgja þessu. Auðvitað 
hefur þetta verið mikil ábyrgð og 
mikil vinna, miklar væntingar frá 
fólki úti í bæ sem við höfum ekki 
haft bolmagn til að standa undir, 
enda bara fjögur sem rekum leik-
húsið, og það hefur stundum verið 

erfitt. En þetta hefur líka verið 
óskaplega gaman og þroskandi. 
Jákvæði punkturinn er spennan 
sem fylgir því að finna út hvað 
gerist næst og hvað um okkur 
verður. Það er gaman að byrja 
upp á nýtt og prófa eitthvað annað 
þótt það sé erfitt.“

 fridrikab@frettabladid.is 

Norðurpóllinn 
missir húsið
Leikhúsið Norðurpóllinn, sem hefur starfað úti við 
Gróttu á Seltjarnarnesi síðan í janúar 2010, mun 
missa húsnæði sitt í sumar og framtíð leikhússins er 
óviss. Nýjustu fréttir er síðasta sýning í húsinu.

KVEÐUR MEÐ TREGA  Íris Stefanía Skúladóttir, einn eigenda Norðurpólsins, segist ekkert vita hvað sé fram undan, en það sé 
ljóst að þörf sé fyrir starfsemina. Með henni á myndinni er Arnar Ingvarsson.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Nýjustu fréttir fjalla um samband okkar við fréttir á myndrænan og gaman-
saman hátt. Sýningin var unnin í spunavinnu af hópnum VAVa Vúmm undir 
leikstjórn Söru Marti og þar fléttast saman brúðuleikhús, myndbandsverk, 
dansleikhús og lifandi tónlistarflutningur Sóleyjar Stefánsdóttur. Sýningin 
vakti mikla hrifningu og hlaut einróma lof gagnrýnenda, meðal annars gaf 
gagnrýnandi Fréttablaðsins sýningunni fimm stjörnur.

Þrjár sýningar á Nýjustu fréttum verða í Norðurpólnum núna um 
helgina; föstudaginn 19. apríl kl. 20, laugardaginn 20. apríl kl 20 og 
sunnudaginn 21. apríl kl 15.00. 

Upplýsingar um sýningartíma annarra sýninga og miðasala eru á 
midi.is.

Nýjustu fréttir

Mótettukór Hallgrímskirkju og 
Björn Steinar Sólbergsson organ-
isti flytja hátíðatónlist fyrir kór 
og orgel á sunnudaginn klukk-
an 17. Tilefnið er tuttugu ára 
afmæli Klais-orgels kirkjunnar 
og endur nýjun á því sem lauk rétt 
fyrir páska. 

Burðarás dagskrárinnar er 
Hátíðamessa fyrir tvö orgel 
og kór eftir franska tónskáldið 
Louis Vierne sem frumflutt var 
árið 1900. Einnig verður flutt 
verk fyrir kór, trompet, hörpu, 
slagverk og orgel eftir Hafliða 
Hallgrímsson og annað eftir 

William Walton sem samið var 
fyrir krýningu Elísabetar Eng-
landsdrottningar. Þá leikur Björn 
Steinar líka vinsælar orgelfant-
asíur eftir Vierne. Verkin eiga öll 
að túlka þakkargjörð til skapar-
ans fyrir gjafir hans, lífið, kær-
leikann og listina.

Með kórnum koma fram Lenka 
Máteóvá organisti, Ásgeir H. 
Steingrímsson trompetleikari, 
Elísabet Waage hörpuleikari og 
Frank Aarnink slagverksleikari, 
auk Björns Steinars. Stjórnandi 
er Hörður Áskelsson.

 - gun

Fagna endurnýjun 
pípuorgelsins
Hátíðatónleikar verða í Hallgrímskirkju sunnudaginn 
21. apríl í tilefni af endurnýjun Klais-orgelsins.

Á ÆFINGU  Mótettukórinn og Björn Sólberg, organisti í Hallgrímskirkju.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

J – listi Regnbogans, fyrir sjálfstæði 
Íslands og sjálfbæra þróun:
1. Harpa Njálsdóttir,

kt. 310146-3669, félagsfræðingur, 
Nönnugötu 14, Reykjavík.

2. Atli Gíslason,
kt. 120847-2369, alþingismaður, Langagerði 
3, Reykjavík.

3. Björg Sigurðardóttir,
kt. 121243-2379, fyrrv. bankastarfsmaður, 
Mávahlíð 23, Reykjavík.

4. Björn Birgir Þorláksson,
kt. 050780-4229, laganemi, Álftamýri 30, 
Reykjavík.

5. Gunnlaugur Ingvarsson,
kt. 181155-3889, tryggingaráðgjafi, 
Vesturgötu 73, Reykjavík.

6. Anna Bentína Hermansen,
kt. 180969-5199, kynjafræðingur og 
ráðgjafi hjá Stígamótum, Háaleitisbraut 43, 
Reykjavík.

7. Kristín Þóra Jónasdóttir,
kt. 160981-3779, atvinnuleitandi, Fellsmúla 
9, Reykjavík.

8. Karla Dögg Karlsdóttir,
kt. 041064-2189, myndlistarkona og 
starfskona SUK, Flyðrugranda 10, Reykjavík.

9. Jakobína Ingunn Ólafsdóttir,
kt. 160156-2289, stjórnsýslufræðingur og 
doktorsnemi, Dyngjuvegi 5, Reykjavík.

10. Lóa Hrönn Harðardóttir,
kt. 220369-5369, náms- og starfsráðgjafi í 
HR, Tómasarhaga 16, Reykjavík.

11. María A. Marteinsdóttir,
kt. 300754-3099, löggiltur snyrti- og 
fótaaðgerðafræðingur, Veghúsum 31, 
Reykjavík.

12. Rannveig Þyri Guðmundsdóttir,
kt. 200868-4129, blómadropaþerapisti, Mæri, 
Reykjavík.

13. Steinunn Gröndal,
kt. 250862-3429, öryrki, Jörfagrund 23, 
Reykjavík.

14. Rúnar Sveinbjörnsson,
kt. 121250-7569, rafvirki, Nóatúni 25, 
Reykjavík.

15. Eiríkur Ómar Sæland,
kt. 111158-4019, garðyrkjufræðingur, 
Skipasundi 44, Reykjavík.

16. Róbert Ketilsson,
kt. 230789-2749, nemi, Háteigi 16, Akranesi.

17. Þórunn Júlíusdóttir,
kt. 200962-7969, hjúkrunarfræðingur og BA í 
mannfræði, Hringbraut 39, Reykjavík.

18. Vigdís Ingibjörg Pálsdóttir,
kt. 140390-2249, nemi, Selbraut 11, 
Seltjarnarnesi.

19. Valdimar Tómasson,
kt. 130771-3009, ljóðskáld, Rauðarárstíg 1, 
Reykjavík.

20. Monique Jacquette,
kt. 120149-5479, starfsmaður Landspítalans, 
Tjarnargötu 10b, Reykjavík.

21. Guðrún Bjarnadóttir,
kt. 040946-2259, lífeindafræðingur, Laufrima 
14b, Reykjavík.

22. Gunnar Guttormsson,
kt. 311035-2749, vélfræðingur, Tómasarhaga 
47, Reykjavík.

Landskjörstjórn  
18. apríl 2013

Tilkynning frá Landskjörstjórn
Vegna mistaka við birtingu auglýsingar um framboð við alþingiskosningarnar 27. apríl 
2013, sbr. 44. gr. laga um kosningar til Alþingis, er hér á ný auglýst framboð J - listans 

Regnbogans, fyrir sjálfstæði Íslands og sjálfbæra þróun í Reykjavíkurkjördæmi norður:



MIÐAVERÐ /admission 3000 ISK

MIÐASALA Í HALLGRÍMSKIRKJU, S. 510 1000, OPIÐ 9-17 ALLA DAGA 

Box office in Hallgrimskirkja open daily 9 AM - 5 PM 

hallgrimskirkja.is  - listvinafelag.is

STJÓRNANDI/ conductor HÖRÐUR ÁSKELSSON

MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU

BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON ORGEL /organ

FLUTT VERÐA GLÆSILEG VERK EFTIR LOUIS VIÉRNE: MESSA OP. 16 FYRIR KÓR OG 2 ORGEL OG 

ORGELVERK, WILLIAM WALTON: CORONATION TE DEUM FYRIR KÓR OG ORGEL, SAMIÐ FYRIR 

KRÝNINGU ELÍSABETAR ENGLANDSDROTTINGAR OG HAFLIÐA HALLGRÍMSSON: LOFIÐ GUÐ Í HANS 

HELGIDÓMI FYRIR KÓR, ORGEL, TROMPET, SLAGVERK OG HÖRPU

FESTIVE MUSIC COMPOSED FOR CHOIR AND ORGAN BY LOUIS VIÉRNE: MESSE OP. 16 FOR MIXED CHOIR 

AND TWO ORGANS, ORGANWORKS, WILLIAM WALTON: CORONATION TE DEUM FOR MIXED CHOIR 

AND BIG ORGAN, COMPOSED FOR THE CORONATION OF QUEEN ELÍSABET II, HAFLIÐI HALLGRÍMSSON: 

PRAISE THE LORD FOR CHOIR, ORGAN, TRUMPET, PERCUSSION AND HARP

LENKA MÁTÉOVÁ ORGEL / organ

ÁSGEIR H. STEINGRÍMSSON TROMPET/ trumpet

FRANK AARINK SLAGVERK / percussion

ELÍSABET WAAGE HARPA / harp

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 31. STARFSÁR

HALLGRÍMSKIRKJA FRIENDS OF THE ARTS SOCIETY 31. SEASON

KÓR OG 2 ORGEL
CHOIR WITH 2 ORGANS

HÁTÍÐARTÓNLEIKAR MEÐ MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU

Í TILEFNI AF ENDURNÝJUN KLAIS ORGELS HALLGRÍMSKIRKJU

SUNNUDAGINN 21. APRÍL 2013 KL. 17

FESTIVE CONCERT WITH THE HALLGRIMSKIRKJA’S MOTET CHOIR

TO CELEBRATE THE KLAIS ORGAN 20TH ANNIVERSARY 

Sunday april 21 at 5 PM
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„Kristinn Gunnar er náttúrulega einn af uppá-
haldsplötusnúðunum mínum. Við spiluðum óvænt 
saman í janúar og það var svo skemmtilegt að við 
ákváðum að endurtaka það. Við höfum talað um 
þetta nokkrum sinnum síðan þá og nú er komið að 
því,“ segir Katla Ásgeirsdóttir plötusnúður. Hún 
og Kristinn Gunnar Blöndal, sem kemur fram 
undir plötusnúðanafninu KGB, munu þeyta skíf-
um saman á Kaffibarnum annað kvöld. 
Spurð hvernig tvíleikur sem þessi fari fram segir 
Katla að þau muni að öllum líkindum skiptast 
bróðurlega á að spila lög út kvöldið. „Svo fer þetta 
bara eftir því í hvaða gír menn eru, kannski lend-
um við í brjáluðu plötusnúða „battli“ og neyðumst 
svo til að útkljá kvöldið með hnefunum fyrir utan 
Kaffibarinn klukkan fimm um morguninn,“ segir 
hún en er fljót að bæta við: „Líklega verður það 
samt bara þannig að hann velur lag og ég vel eitt-
hvað skemmtilegt út frá því. Ég geri mér í það 
minnsta vonir um að þetta samstarf muni 
einkennast af bróðurlegri ást og ekki 
slagsmálum.“
Innt eftir því hvort búið sé að ákveða 
hvort þeirra hefji kvöldið svara Katla 
neitandi. „Ætli það verði ekki sá sem 
er frekari. Sem þýðir að ég mun lík-
lega byrja.“
Að skífuþeytingi undanskild-
um hyggst Katla eyða helginni í 
afslöppun og heimanám. „Ég ætla 
í sund, kíkja á útskriftarsýningu 
Listaháskólans og sjá rafpönk-
dúettinn Helmut Geldmacher spila 
á Kaffistofunni. Svo ætla ég að 
sofa, borða og gera skólaverkefni.“

Katla og Kristinn Gunnar 
hefja leik á Kaffibarnum annað 
kvöld klukkan 23.

  sara@frettabladid.is

Engin slagsmál bara ást
Katla Ásgeirsdóttir þeytir skífum ásamt Kristni Gunnari Blöndal á Kaffi  barnum. 

TVÍLEIKUR 
Á KAFFI-
BAR  Katla 
Ásgeirsdóttir 
plötusnúður 
mun þeyta 
skífum 
ásamt 
Kristni 
Gunnari 
Blöndal á 
Kaffibarnum 
annað kvöld. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/

GVA

Plötusnúðar leggja mikið upp úr lokalagi 
kvöldsins og kveðst Katla gjarnan enda á 
rólegu nótunum. „Wicked Games hefur 
verið vinsælt lokalag hjá mér. Einu sinni 

endaði ég á laginu All I Want 
með hljómsveitinni Heart og 

þá var baulað á mig. Mér 
finnst þetta frábært lag og 
hugsanlega mun ég spila 
það aftur einhvern tímann, 

en þó ekki annað kvöld,“ 
segir Katla. 

Heart framkallaði baul

Kaffibrúsakarlarnir 
Fyndnustu grínyrkjar ÍslandssögunnarslandssöguFyndnust

JÚLÍUS BRJÁNSSONGÍSLI RÚNAR JÓNSSON

 Skellihlægjandi  áhorfendur sjá kaffibrúsakarlana ef þeir hafa augun opin !

S TA N S L AU S  S T E Y PA  O G  S T U R L A Ð U R  H L ÁT U R 

MIÐASALA Í AUSTURBÆ Í SÍMA 571 5900 OG Á MIÐI.IS

MIÐASALA Í FULLUM GANGI 

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á MIÐI.IS

facebook.com/Kaffibrusakarlarnir
KOMANDI SÝNINGAR
FÖSTUDAGUR   1 2 . APRÍL KL . 20.00  UPPSELT 
LAUGARDAGUR 1 3 . APRÍL KL . 20.00 UPPSELT
FÖSTUDAGUR   1 9 . APRÍL KL . 20.00 ÖRFÁ SÆTI LAUS
LAUGARDAGUR 20. APRÍL KL . 20.00 ÖRFÁ SÆTI LAUS
FÖSTUDAGUR  26. APRÍL KL . 20.00 UPPSELT
LAUGARDAGUR   4. MAÍ KL . 20.00 AUKASÝNING
FÖSTUDAGUR             10. MAÍ KL . 20.00 AUKASÝNING

100.000  

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FÖSTUDAGUR 19. APRÍL 2013 

Kvikmyndir
18.00 Norræna kvikmyndahátíðin 
heldur áfram í Norræna húsinu. 
Aðgangur er ókeypis á allar myndir 
og eru þær allar sýndar með enskum 
texta. Fyrst verður sýnd myndin 
Limbo(norsk) og svo klukkan 20.00 
verður sýnd myndin Þögnin (finnsk).

Uppákomur
20.00 Íþróttafélagið Glóð verður með 
línudansball í Boðanum, Boðaþingi 7. 
Óli Geir stjórnar. Aðgangseyrir er kr. 
1.000. Allir velkomnir.
20.00 Útskriftarsýning Fatahönnunar-
deildar Listaháskóla Íslands haldin í 
Hafnarhúsinu.

Málþing
15.00 Haldin verður málstofa um söfn 
og samfélag í Listasafni Íslands við 
Tjörnina í samstarfi við Félag íslenskra 
safnafræðinga. Málstofan er öllum 
opin og aðgangur ókeypis.

Tónlist
12.00 Bjargræðiskvartettinn flytur tón-
list á hádegistónleikum í Háteigskirkju. 
Almennt miðaverð er kr. 1.000.
12.15 Hrólfur Sæmundsson baritón 
kemur fram ásamt Nínu Margréti 
Grímsdóttur á hádegistónleikaröðinni 
Klassík í hádeginu. Þau flytja íslenska 
gullmola úr sönglagakistu þjóðarinnar. 
Aðgangur er ókeypis.
12.15 Pétur Máté, Guðný Guðmunds-
dóttir og Gunnar Kvaran flytja 
tónlist á tónleikum á Kjarvalsstöðum. 
Aðgangur er ókeypis.
22.00 Meik-Kiss tribute-tónleikar verða 
haldnir á Græna hattinum, Akureyri. 
Miðaverð er kr. 2.500.
22.00 Breakbeat.is hætta nú störfum 
eftir 13 ára starfsemi og halda 
lokakvöld á Volta, Tryggvagötu 22. Þar 
koma fram margir af fremstu plötu-
snúðum senunnar og aðgangseyrir er 
kr. 500.
22.00 Guggurnar frá Höfn í Hornafirði 
skemmta á Café Rosenberg.
23.00 Ingvar Grétarsson og Tómas 
Tómasson skemmta á Ob-La-Dí-Ob-
La-Da Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er 
kr. 500.

Fyrirlestrar
14.00 Luisa Passerini, prófessor 
emeritus í sagnfræði við Turin-háskóla, 
heldur opinn fyrirlestur um evrópskar 
sjálfsmyndir frá sjónarhóli síð-
nýlendustefnu. Fyrirlesturinn 
fer fram á ensku í fyrir-
lestrasal Þjóðminjasafns 
Íslands.
20.00 Halldór Haralds-
son heldur fyrirlestur í 
húsi Lífspekifélagsins 
að Ingólfsstræti 22, 
í tilefni þess að 100 
ár eru liðin frá frum-
flutningi Vorblóts 
Stravinskys. Leikin 
verða tóndæmi og 
sýndir hlutar úr upp-
runalega ballettinum 
af mynddiski.

Upplýsingar um við-
burði sendist á hvar@

frettabladid.is og 
einnig er hægt að 

skrá þá inni á visir.

Útskriftarsýning Fatahönn-
unardeildar Listaháskóla 
Íslands verður haldin með 
pompi og prakt í Hafnar-
húsinu klukkan 20 í kvöld. 
Þar sýna útskriftarnemarnir 
fatalínur sínar og má búast 
við miklu sjónarspili. Eva Brá 
Barkardóttir, verslunarstjóri 
hjá Sruli Recht, ætlar ekki að 
láta sig vanta á sýninguna. 
„Ég útskrifaðist úr fatahönn-
unardeildinni í fyrra og hef 
fylgst með þessum krökkum. 

Þau eru svo 
hæfileikarík 
og frumleg 
og ég 
hlakka mik-
ið til að sjá 
sýninguna,“ 
segir Eva 
Brá.

FÖSTUDAGURHVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR?

Listasafn Reykjavíkur og Tríó 
Reykjavíkur hafa verið í samstarfi 
um ókeypis hádegistónleikaröð 
á Kjarvalsstöðum við góðar 
undirtektir. Tríó Reykjavíkur kemur 
fram með tvö öndvegistónskáld, 
þá Mendelssohn og Beethoven, 
föstudaginn 19. apríl kl. 12.15. 
Tónleikarnir hefjast og lýkur 
með Mendelssohn, sem verður 
eins og forréttur og eftirréttur, 
en Beethoven er aðalrétturinn 
að þessu sinni. Mendelssohn 
og Beethoven eru frægir fyrir 
stórkostleg kammerverk, ásamt 
öllum þeim fjölda sinfónískra 
verka sem eftir þá liggja. Tríó 
Reykjavíkur var stofnað árið 1988 
af Halldóri Haraldssyni píanó-
leikara, Guðnýju Guðmundsdóttur 
fiðluleikara og Gunnari Kvaran 
sellóleikara. Árið 1996 tók Peter 
Máté píanóleikari við af Halldóri. 
Á ferli sínum hefur tríóið komið 
fram á fjölmörgum tónleikum víða 
um Ísland, farið í tónleikaferðir til 
Danmerkur, komið fram í Þýska-
landi, Finnlandi, Prag og London 
og leikið í hinu nýja tónlistarhúsi 
Grænlendinga.

➜ Mendelssohn og 
Beethoven





19. apríl 2013  FÖSTUDAGUR| MENNING | 32

HIPPATÍSKA

„REIF“ TÍSKA

KÖGUR 
OG NEON  
Ákveðnir 
tískustraumar 
einkenna 
Coachella-
hátíðina. Nútí-
mavædd hip-
patíska virðist 
í hávegum 
höfð meðal 
tónleika-
gesta sem 
og neonlitir í 
anda „reif“-
kynslóðar-
innar. 

Hippatíska á Coachella

JÓNSI Á SVIÐI  Jón Þór 
Birgisson, söngvari Sigur 
Rósar, þenur raddböndin á sviðinu 
í Kaliforníu.MANNHAF  Fjöldi fólks sótti hátíðina í ár líkt og fyrri ár. 

Skaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 | Auglýsingar 512-5401 | visir.is

KJAFTFORI 
SIGURVEGARINN

Spilar á allan 
skalann
Atli Rafn Sigurðarson fer með 
eitt mest krefjandi hlutverk sitt 
til þessa í Englum alheimsins í 
Þjóðleikhúsinu. Atli túlkar þessa 
þjóðfrægu persónu sem ólgar 
af krafti og geðveiki.

Ég er frábær bílstjóri 
Íslendingar telja sig flestir meiri-
háttar bílstjóra. En hvað segja rann-
sóknirnar? Fréttablaðið gerir úttekt 
á nýrri skoðanakönnun blaðsins.

Nauðgunarlyf á 
skemmtistöðum
Fólk sem hefur verið byrlað nauðgunarlyf á 
skemmtistöðum segir sögu sína. Erfitt er að 
greina efnin í blóði, en slíkt er ekki gert nema 
fórnarlambið hafi verið beitt ofbeldi.

Elsa Sæný Valgeirsdóttir blakkona sneri heim eftir 
átta ára keppnisferil í Danmörku og tók við þjálfun karla-
liðs HK. Hún hefur enn ekki getað horft á upp tökuna 
af þrumuræðunni sem kveikti í strákunum hennar í 
bikarúrslitunum í mars.

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ

HELGARBLAÐ 
FRÉTTABLAÐSINS 

Ómissandi hluti af góðri helgi.

Coachella-tónlistarhátíðin fór 
fram í tólft a sinn um helgina 
sem leið. Hátíðin var fyrst haldin 
árið 1999 í Coachella-dalnum í 
Kaliforníu og hefur farið fram ár-
lega frá árinu 2007. Meðal þeirra 
tónlistarmanna er komu fram 
á hátíðinni um helgina 
má nefna Red Hot Chili 
Peppers, The xx, Modest 
Mouse og íslensku sveit-
irnar Of Monters and Men 
og Sigur Rós. 



Frábær húsgögn fyrir heimilið og í sumarbústaðinn
Heilsurúm  -  Hvíldarstólar  -  Lyftistólar
Tungusófar  -  Hvíldarsófar  -  Sængur
Sófar og stólar í garðskála  -  Skammel
Heilsukoddar  -  Rúmteppi  -  Rúmbotnar
Púðar  -  Sófaborð m/ljósi  -  Sófasett
Stakir sófar ...og margt, margt fleira

Gengið inn um anddyri LÚR 
og niður á neðstu hæð

Opnunartími lagersölu:
Föstudag   kl.10 –18
Laugardag   kl.11 –16
Ath. 2 dagar eftir
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Myndband við nýtt lag suður-kór-
eska rapparans Psy hefur verið 
bannað í heimalandi hans. 

Myndband við lagið Gentlem-
an var frumsýnt á Youtube í síð-
ustu viku og hefur þegar hlotið um 
145 milljón áhorf. Sýningu mynd-
bandsins hefur þó verið hætt á 
suðurkóresku sjónvarpsstöðinni 
KBS því rapparinn sést sparka í 
umferðarkeilu. KBS er ríkisrekin 
stöð og segja talsmenn hennar að 
stöðin vilji ekki ýta undir skemmd-
arverk á almenningseignum með 
sýningu myndbandsins. 

Myndband bannað
Ríkisrekin sjónvarpsstöð í Suður-Kóreu hefur bannað 
sýningu nýs myndbands með rapparanum Psy.

BANNAÐ  Myndband við lagið Gentleman 
verður ekki sýnt á ríkisreknu sjónvarps-
stöðinni KBS í Suður-Kóreu. Psy sést þar 
sparka í umferðarkeilu.  NORDICPHOTOS/GETTY

Jaden Smith, sonur leikaranna 
Will Smith og Jada Pinkett-Smith, 
telur Kylie Jenner, litlu systur 
Kim Kardashian, til sinna bestu 
vina. Tvíeykið sást ítrekað saman 
í London í síðasta mánuði. 

„Við höngum mikið saman í Los 
Angeles. Svo þegar ég fór til New 
York kom hún líka og svo kom hún 
mér á óvart með því að heimsækja 
mig í London. Það var frá-

bært. Hún er ein 
af mínum bestu 
vinum,“ sagði hinn 
ungi Smith. Hann 
hefur fetað í fót-
spor föður síns 
og sinnir tón- 
og leiklistinni 
til jafns þrátt 

fyrir að vera 
aðeins 
fjór-
tán ára 
gamall. 

Góður vinur 
Kylie Jenner

EFNI-
LEGUR 

 Jaden 
Smith er 

góður vinur 
yngstu 
systur Kim 
Kardashian.  

FALSKUR FUGL 6, 8, 10
SCARY MOVIE 5 6, 8, 10

OBLIVION 5.30, 8, 10.30
THE CROODS 3D - ÍSL TAL 4
THE CROODS 2D - ÍSL TAL 4

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

T.K. - Kvikmyndir.is

STÆRSTA OPNUN ÁRSINS!

5%

FÖSTUDAGUR 19. APRÍL
18.00 Limbó (LIMBO). 
Noregur 2010/105 mín.

20:00 Þögnin (HILJAISUUS). 
Finnland 2011/110 mín.

Allar kvikmyndirnar eru sýndar með 
enskum texta og er frítt inn á hátíðina.

Nánari upplýsingar á norraenahusid.is

NORRÆN
KVIKMYNDA
HÁTÍÐ
11.–21. APRÍL 2013

NORRÆNA HÚSIÐ KYNNIR:

ON THE ROAD (16) 20:00, 22:20

CHASING ICE (L) 18:00

HANNAH ARENDT (12) 17:50, 20:00

THE HUNT (JAGTEN) (12) 17:50, 20:00, 22:10

DÁVALDURINN (16) 22:10

SLÓ Í GEGN Á ÞÝSKUM
KVIKMYNDADÖGUM

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS 
Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

NEMAR, ÖRYRKJAR, ELDRI BORGARAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS! 
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI
KEFLAVÍK

AKUREYRI

H.S. - MBL

THE NEW YORK TIMES

LOS ANGELES TIME

WALL STREET JOURNAL

TIME

T.K., KVIKMYNDIR.IS,,

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%GLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

- V.J.V., SVARTHÖFÐI

- T.K., KVIKMYNDIR.IS

NÝ ÍSLENSK SPENNUMYND BYGGÐ Á SAMNEFNDRI 
METSÖLUBÓK. MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF! MISSIÐ EKKI AF FYNDNUSTU OG BESTU MYNDINNI Í SERÍUNNI!

- H.S.S., MBL

FALSKFF UR FUGL KL. 6 - 8 14
OBLIVION KL. 8 12
GI JOE  KL. 10 16
SSCCARARY Y MOVMOVIE 5IE 5 KLKL. 6  10.15. 6 - 10.15 14

FALSKUR FUGL KL. 6 - 8 - 10  14
SCARY MOVIE 5 KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 8 - 10.40  12
OBLIVION LÚXUS KL. 5.20 - 8 - 10.40  12
G.I JOE RETALATT TIAA ON 3D KL. 8  12
ADMISSION KL. 10.30 L
THE CROODS 3D ÍÍSL. TALTT KL. 3.30 - 5.45 L
THE CROODS 2D ÍSL.TALTT KL. 3.30 - 5.45 L

ÓFLÓTTINN F ÁRÁ Ö JÖÁÁ RÐU 2D KL. 3.30 L

FALSKUR FUGL KL. 6 - 8 - 10  14
OBLIVION KL. 6 - 9  12
KAKK PRINGEN KL. 5.45 - 8 - 10.15  12
SAFE HAVEN KL. 8 - 10.30  12
JAGTEN (TH(( E HUNT) KL. 5.30  12

„Þetta er rosalega persónuleg 
plata,“ segir tónlistarmaðurinn 
Rúnar Eff frá Akureyri sem send-
ir frá sér sína aðra sólóplötu, Knee 
Deep, í dag. 

„Hún fjallar að mestu leyti um 
sjálfan mig og það sem er búið að 
vera í gangi hjá mér síðastliðin ár. 
Ég skildi fyrir ári síðan og hún 
fjallar svolítið um aðdragandann 
að því. En það eru samt hress lög 
þarna, þetta er ekki eintómt þung-
lyndi,“ segir Rúnar Eff.

Hann byrjaði að semja lög á plöt-

una fyrir þremur árum en sú fyrri, 
Farg, kom út 2008. „Þetta er dálít-
ið langur tími. Í staðinn fyrir að 
taka lán ákvað ég að vinna fyrir 
þessu. Ég er búinn að spila mikið 
og hef stokkið í tvö til þrjú lög í 
hljóðveri þegar ég hef átt pening.“

Rúnar Eff komst í úrslit í danska 
raunveruleikaþættinum All Stars 
árið 2008. Hann segist ekkert hafa 
spilað í Danmörku undanfarið en 
er á leið til Svíþjóðar þar sem hann 
ætlar að spila lög af nýju plötunni 
í útvarpsþætti. 

Helmingurinn af Knee Deep var 
einmitt tekinn upp í Svíþjóð með 
aðstoð Pontus Stenkvist. Hinn 
helminginn tók Vignir Snær Vig-
fússon upp hér heima. „Ég er gríð-
arlega heppinn að hafa hitt þá.“

Í tilefni af útgáfunni efnir 
Rúnar til tónleika í Hofi á Akur-
eyri á laugardagskvöld. Auk hóps 
hljóðfæraleikara og söngvara 
mun fimmtán manna kór aðstoða 
Rúnar. Sérstakir gestir verða 
Jógvan Hansen, Vignir Snær og 
Pontus Stenkvist.  - fb

Syngur um skilnað á 
nýrri sólóplötu
Rúnar Eff  frá Akureyri gefur út persónulegu sólóplötuna Knee Deep í dag.

PERSÓNULEG PLATA  Rúnar Eff frá Akureyri gefur út persónulega sólóplötu í dag. MYND/DANÍEL STARRASON
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Leikarinn Peter Dinklage, 
sem þekktastur er fyrir hlut-
verk sitt sem Tyrion Lannister 
í sjónvarpsþáttunum Game of 
Thrones, svaraði tuttugu spurn-
ingum fyrir Playboy. Hann segir 
tökur á þáttunum fara víða fram 
og líður stundum eins og hann sé 
í fríi í vinnunni.

„Við tökum upp á Norður-
Írlandi, í Króatíu, Marokkó og 
á Íslandi, en mest á Norður-

Írlandi. Við skjótum í mynd-
veri þar sem Titanic var byggt. 
Ekki kvikmyndin Titanic heldur 
skipið sem sökk. Það getur ekki 
boðað gott, er það? Mér finnst 
dásamlegt að eyða tíma þar. Það 
er nánast eins og að fá greitt 
fyrir að vera í fríi. En við höfum 
ekki mikið val, það er ekki eins 
og það sé hægt að taka upp þátt 
á borð við þennan í New Jersey,“ 
sagði Dinklage.

Eins og að fá greitt 
fyrir að vera í fríi
Leikarinn Peter Dinklage hefur gaman af vinnunni.

GAMAN Í VINNUNNI  Peter Dinklage segir 
vinnuna við Game of Thrones nánast eins 
og að fá greitt fyrir að vera í fríi.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Jennifer Aniston var gestur í 
spjallþætti Ellen DeGeneres 
fyrir stuttu og þar var leikkonan 
beðin um að bregða grínistanum. 
Aniston tókst þó ekki ætlunar-
verk sitt og viðurkenndi að hún 
væri afskaplega léleg í því að 
skjóta fólki skelk í bringu.

„Hafðir þú aldrei brugðið nein-
um áður? Felurðu þig ekki þegar 
Justin [Theroux] kemur heim?“ 
spurði DeGeneres leikkonuna, 
sem svaraði neitandi. „Hann 
gerir það við mig. Hann kallar 
það klæki og er stanslaust að fela 
sig á bak við gardínur. Ég er allt-
af hrædd og þetta virðist aldrei 
hætta að koma mér á óvart,“ 
sagði leikkonan.

Kann ekki að 
bregða fólki

ALLTAF HRÆDD  Jennifer Aniston er 
alltaf hrædd því það er alltaf verið að 
bregða henni.  NORDICPHOTOS/GETTY

Leikarinn Edward Norton og unnusta 
hans, Shauna Robertson, eignuðust 
lítinn son í mars. Þetta er fyrsta barn 
parsins sem trúlofaði sig árið 2011.

Norton og Robertson, sem starfar 
sem kvikmyndaframleiðandi, eru 
sögð einkar hamingjusöm með son-
inn. Leikarinn hefur þó ekki tjáð sig 
opinberlega um þennan gleðilega 
atburð en hann er þekktur fyrir hlé-
drægni sína. „Komi sú stund að ég 
neyðist til þess að hætta að ferðast 
með neðanjarðarlestinni, mun ég fá 
hjartaáfall,“ sagði leikarinn eitt sinn 
um frægðina. 

Pabbi í fyrsta sinn
Leikarinn Edward Norton eignaðist son í mars. 

FORELDRAR  Edward Norton og 
unnusta hans, Shauna Robertson, 
eignuðust son í mars.
  NORDICPHOTOS/GETTY

Rappþulan verður haldin í fyrsta 
sinn í kvöld. Um er að ræða 
fyrstu rappkeppnina fyrir þátt-
takendur 16 ára og eldri af öllu 
landinu. Eins og komið hefur 
fram í Fréttablaðinu verður hún 
haldin í Molanum, ungmennahúsi 
Kópavogs, í nánu samstarfi við 
rapparann Sesar A. 
Keppnin hefst klukkan 21 og 
kynnir kvöldsins verður Blaz 
Roca. Meðal þeirra sem koma 
fram verða Dj Kocoon, Sesar A 
og hugsanlega mun Cell 7 taka 
eitt lag. Sesar A ætlar annars að 
senda frá sér nýtt lag á næstunni 
sem nefnist Láttu renna. Þar er 
söngkonan BB sérstakur gestur.

Rappþulan 
hefst í kvöld

SESAR A  Rappþulan er haldin í sam-
starfi við Sesar A.

Léttmjólk

er kominn tími á

 eina kalda?
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HANDBOLTI Það tók Arnór Atlason 
aðeins rétt tæpa fimm mánuði 
að koma sér aftur á völlinn með 
Flensburg í Þýskalandi eftir að 
hafa slitið hásin í leik gegn Ham-
burg í Meistaradeild Evrópu þann 
18. nóvember síðastliðinn. Arnór 
spilaði í nokkrar mínútur með 
Flensburg þegar liðið vann Hann-
over-Burgdorf í fyrrakvöld, 32-26. 
Arnór skoraði ekki en fagnaði því 
fyrst og fremst að komast inn á 
handboltavöllinn á ný.

„Þetta gekk ágætlega, svo sem. 
Aðalmálið var að ná að spila. Það 
var þrælfínt,“ sagði Arnór við 
Fréttablaðið í gær. „Ég er þó enn 
aðeins takmarkaður og treysti mér 
ekki í allar aðgerðir hundrað pró-
sent. En ég fékk „fílinginn“ aftur 
og það var gott.“

Þessi undraverði bati er ekki 
síst að þakka dugnaði Arnórs, sem 
hefur lagt hart að sér í endurhæf-
ingunni. „Þetta er búið að ganga 
í raun frábærlega, enda er það að 
slíta hásinina ekki sami dauða-
dómur og það var fyrir nokkrum 
árum. Það eru komnar alls kyns 
nýjar leiðir og aðgerðir. Viðmiðið 
er 6-8 mánuðir en það er svo pers-
ónubundið hversu lengi hver og 
einn er að ná fullum bata.“

Arnór hefur æft með liði sínu af 
fullum krafti í fjórar vikur og var 
búinn að fá samþykki úr mörgum 
áttum, eins og hann orðaði það, til 
að spila á ný. Hann óttast því ekki 
að fara of geyst af stað.

„Auðvitað getur komið bak-
slag eins og gengur og gerist en 
það þýðir ekkert annað en að vera 
áfram duglegur. Ég mun alla vega 
njóta hverrar mínútu sem ég fæ 
með Flensburg áður en ég fer í 

sumar,“ segir Arnór en hann var 
búinn að semja við franska liðið 
St. Raphäel áður en hann meiddist 
og fer þangað eftir að tímabilinu 
lýkur í Þýskalandi.

Hann segir margt skemmtilegra 
en að vera í stífri sjúkraþjálfun og 
endurhæfingu en segir að góður 
stuðningur fjölskyldu sinnar hafi 
gert allt ferlið auðveldara.

„Það hefur auðvitað verið 
alveg vonlaust að missa af bæði 
HM á Spáni og ótrúlega mörg-
um skemmtilegum leikjum með 
Flensburg. En liðið er sem betur 
fer búið að standa sig vel í vetur,“ 
segir Arnór. Flensburg er í þriðja 
sæti deildarinnar og í baráttu um 
að vera í hópi þriggja efstu liðanna 

sem fá þátttökurétt í Meistaradeild 
Evrópu á næstu leiktíð.

Þjálfarinn Ljubomir Vranjes 
er að minnsta kosti viss um að 
liðið hagnist á því að endurheimta 
Arnór fyrir lokasprettinn. „Hann 
fékk smjörþefinn í kvöld og ég er 
þess fullviss að hann mun hjálpa 
okkur gegn Hamburg,“ sagði 
Vranjes en Flensburg mætir ein-
mitt liðinu á sunnudaginn í fyrri 
leik liðanna í fjórðungsúrslitum 
Meistaradeildarinnar.

„Ég veit ekki hversu stóru hlut-
verki ég get gegnt á næstunni en 
vonandi stækkar það eftir því sem 
á líður. Það er bara fyrst og fremst 
gaman að vera kominn til baka,“ 
segir Arnór. eirikur@frettabladid.is

Enginn dauðadómur
Arnór Atlason spilaði sinn fyrsta leik með Flensburg mánuði á undan áætlun 
eft ir að hafa slitið hásin. Hann ætlar að njóta hverrar mínútu með liðinu á 
lokaspretti tímabilsins en í sumar söðlar hann um og heldur til Frakklands.

KOMINN AF STAÐ  Arnór Atlason er hér í leik með Flensburg fyrr á tímabilinu, áður 
en hann sleit hásin í nóvember síðastliðnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Vinsælasti bíll heims á enn betra verði
FORD FOCUS TREND EDITION

Ford Focus, söluhæsti bíll í heimi árið 2012, er nú fáanlegur í nýrri útfærslu. 
16“ álfelgur eru undir bílnum og sérstakt Trend Edition áklæði á sætum. 
Loftkæling, öflug aksturstölva, regnskynjari í framrúðu og blátannarbúnaður 
eru einnig til staðar. Til viðbótar hefur verið hugað að fjölmörgum praktískum 
atriðum, svo sem sjálfvirkri dimmingu á baksýnisspegli og sniðugri hurðavörn. 
Komdu í Brimborg í dag og kynntu þér vinsælasta bíl heims árið 2012.

FORD FOCUS TREND EDITION 5 DYRA FRÁ 3.390.000 KR.
FORD FOCUS TREND EDITION STATION FRÁ 3.540.000 KR.

FRÁ

FORD FOCUS
TREND EDITION

27.447KR./MÁN

Ford Focus Trend Edition 5 dyra, 1,0 EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,0 l/100 km. Losun koltvísýrings CO2 114 g/km., fær frítt í stæði í Reykjavík í 90 
mín. í senn. Miðað er við grænan óverðtryggðan bílasamning til 7 ára og uppítökubíl / útborgun að verðmæti 1.750.000 kr. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Hlutfallstala kostnaðar 10,60%. 
Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu. 

ford.is

Vinsælasti bíll heim
FORD FOCUSTREN

Ford Focus, söluhæsti 
16“ álfelgur eru undir 
Loftkæling, öflug akstu
eru einnig til staðar. Til
atriðum, svo sem sjálfv
Komdu í Brimborg í d

FORD FOCUS 
FORD FOCUS T

FRÁ

FFFFORD FOCUS
TTREND EDITIO

27.447KR./M

HANDBOLTI Lokaúrslitin í 
umspilskeppni N1-deildar karla 
hefjast í Vodafone-höllinni í kvöld 
en þá mætast Valur og Stjarnan. 
Það lið sem vinnur fyrst tvo leiki 
spilar í N1-deild karla á næstu 
leiktíð.

Valur hafnaði í sjöunda sæti 
N1-deildarinnar en Stjarnan í 
öðru sæti 1. deildarinnar. Gunnar 
Berg Viktorsson, þjálfari Stjörn-
unnar, segir að vissulega sé nokk-
ur getumunur á liðunum.

„Ef Valsmenn hitta á góðan dag 
eru þeir með betra lið en við. En 
við höfum allt að vinna en engu 
að tapa,“ sagði Gunnar Berg við 
Fréttablaðið.

Hann segir að liðið hafi stefnt 
að því eftir áramót að komast upp 
í N1-deildina. „Við áttum reynd-
ar ekki von á því að þurfa að 
kljást við jafn sterkt lið og Val í 
umspilinu. En við höfum verið að 
skoða þá og það verður gaman að 
mæta þeim.“

Leikurinn í kvöld hefst klukkan 
19.30 og verður fylgst með honum 
í Boltavakt Vísis og Fréttablaðs-
ins. Liðin mætast svo í Mýrinni 
á sunnudag og í oddaleik ef þörf 
krefur á miðvikudaginn.  - esá

Höfum engu 
að tapa

GUNNAR BERG  Ætlar með Stjörnuna 
upp í N1-deild karla. FRÉTTBLAÐIÐ/VALLI

ÍÞRÓTTIR Ólafur Rafnsson verður 
forseti Íþrótta- og Ólympíusam-
bands Íslands næstu tvö árin en 
Ólafur hefur setið á forsetastól 
undanfarin sjö ár. Honum barst 
ekkert mótframboð í formanns-
embættið fyrir Íþróttaþing ÍSÍ 
sem fram fer um helgina.

Ólafur var áður formaður 
Körfuknattleikssambands Íslands 
og hafði betur í kosningabaráttu 
gegn Sigríði Jónsdóttur, þáver-
andi varaforseta ÍSÍ, árið 2006.

Framkvæmdastjórn sambands-
ins verður þó ekki endurkjör-
in þar sem ný framboð bárust í 
stjórnina. - ktd

Ólafur áfram 
forseti ÍSÍ

VERÐUR ÁFRAM  Ólafur Rafnsson, 
forseti ÍSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FIMLEIKAR EM í áhaldafimleik-
um stendur nú yfir í Rússlandi 
en íslensku keppendurnir kepptu 
allir í undankeppninni í gær. 
Enginn komst áfram, hvorki í 
fjölþraut eða á einstökum áhöld-
um, en Norma Dögg Róbertsdótt-
ir, Gerplu, verður varamaður í 
úrslitum í stökki.

Hún náði ellefta sæti í grein-
inni en átta efstu komast í úrslit-
in.  - esá

Norma nálægt 
lokaúrslitum
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ÚRSLIT
N1-DEILD KARLA

UNDANÚRSLIT, 3. LEIKUR
FH - FRAM 23-24 (10-10)
Mörk FH (skot): Einar Rafn Eiðsson 8/3 (13/3), 
Magnús Óli Magnússon 5 (11), Atli Rúnar Stein-
þórsson 2 (2), Logi Geirsson 2 (5), Ásbjörn Frið-
riksson 2 (8), Andri Berg Haraldsson 1 (1), Þorkell 
Magnússon 1 (2), Sigurður Ágústsson 1 (3), Ragnar 
Jóhannsson 1 (7), Ari Magnús Þorgeirsson (1).

Varin skot: Daníel Fr. Andrésson 13 (37/1, 35%).

Hraðaupphlaup: 3 (Einar Rafn 2, Þorkell 1)

Fiskuð víti: 3 (Magnús Óli 1, Atli 1, Ragnar 1)

Utan vallar: 10 mínútur.

Mörk Fram (skot): Róbert Aron Hostert 8 (14), 
Jóhann Gunnar Einarsson 5/1 (6/1), Sigfús Páll 
Sigfússon 3 (4), Stefán Darri Þórsson 2 (4), Ólafur 
Magnússon 2 (4), Garðar B. Sigurjónsson 1 (1), 
Ægir Hrafn Jónsson 1 (1), Jón Arnar Jónsson 1 (3), 
Sigurður Eggertsson 1 (6).

Varin skot: Magnús Erlendsson 18 (39/1, 46%), 
Björn Viðar Björnsson (2/2, 0%).

Hraðaupphlaup: 6 (Róbert Aron 2, Jóhann 
Gunnar 1, Sigfús Páll 1, Ólafur 1, Ægir Hrafn 1)

Fiskuð víti: 1 (Ólafur Magnússon 1)

Utan vallar: 6 mínútur. 

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Fram.

HAUKAR - ÍR 25-24 (12-13)
Haukar - Mörk (skot): Gylfi Gylfason 5/3 (7/5), 
Tjörvi Þorgeirsson 5 (8), Freyr Brynjarsson 3 
(4), Árni Steinn Steinþórsson 3 (5), Sigurbergur 
Sveinsson 3 (6/1), Elías Már Halldórsson 3 (8), 
Jón Þorbjörn Jóhannsson 2 (2), Adam Haukur 
Baumruk 1 (4).

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 13 (29/2, 45%), 
Giedrius Morkunas 7/1 (15/2, 47%).

Hraðaupphlaup: 2 (Gylfi 1, Árni Steinn 1)

Fiskuð víti: 6 (Gylfi 2, Jón Þ. 2, Freyr 1, Elías 1)

Utan vallar: 6 mínútur.

ÍR - Mörk (skot): Björgvin Hólmgeirsson 7 (11), 
Sturla Ásgeirsson 6/3 (8/4), Jón Heiðar Gunn-
arsson 4 (4), Sigurjón Friðbjörn Björnsson 3 
(5), Guðni Már Kristinsson 2 (7), Ingimundur 
Ingimundarson 1 (1), Davíð Georgsson 1 (6), 
Daníel Ingi Guðmundsson (2).

Varin skot: Sebastian Alexandersson 13/1 (27/3, 
48%), Kristófer F. Guðmundsson 2 (13/1, 15%).

Hraðaupphlaup: 6 (Björgvin 2, Sturla 1, Jón 
Heiðar 1, Sigurjón Friðbjörn 1, Ingimundur 1)

Fiskuð víti: 4 ( Jón Heiðar 4)

Utan vallar: 8 mínútur. 

Staðan í einvíginu er 2-1 fyrir Hauka.

SÆNSKA ÚRVALSDEILDIN

LOKAÚRSLIT, 1. LEIKUR
SUNDSVALL - SÖDERTÄLJE 66-72
Jakob Örn Sigurðarson  skoraði 25 stig fyrir 
Sundsvall og Hlynur Bæringsson var með tíu stig 
og fjórtán fráköst. Næsti leikur í rimmunni fer 
fram á morgun.

LENGJUBIKAR KARLA

FJÓRÐUNGSÚRSLIT
KR - BREIÐABLIK 1-3
VALUR - FYLKIR 2-0
ÍA - VÍKINGUR Ó. 2-4

opnihaskolinn.is
opnihaskolinn@opnihaskolinn.is 

Síma 599 6200

VIÐURKENNDIR 
BÓKARAR Í HR 
Opni háskólinn í HR hefur opnað fyrir skráningar í undirbúningsnám 
samhliða vinnu til viðurkenningar bókara. Námið hefst þann 19. ágúst.

Námið er á háskólastigi og undirbýr nemendur fyrir próf á vegum efnahags- og 
viðskiptaráðuneytisins til viðurkenndra bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um 
bókhald.

Námið er kennt undir leiðsögn reyndra sérfræðinga á þessu sviði og hannað til að nýtast 
nemendum strax í starfi.

Reikningshald: Dýpkar skilning þátttakenda á meginreglum reikningshalds og því 
lagaumhverfi sem bókhald og reikningsskil eru byggð á. Mikil áhersla er lögð á notkun  
tölvuforritsins Excel.

Skattskil og upplýsingakerfi: Veitir þátttakendum almenna innsýn í skattalög og reglur 
varðandi skattlagningu fyrirtækja og einstaklinga. Auk þess er lögð áhersla á að bæta 
þekkingu þátttakenda á upplýsingaskyldu og verklagi varðandi virðisaukaskatt og aðra 
vörsluskatta.

Leiðbeinendur:  Lúðvík Þráinsson, Emil Viðar Eyþórsson og Páll Daði Ásgeirsson, löggiltir 
endurskoðendur hjá Deloitte. 

Opni háskólinn í HR býður persónulega þjónustu og framúrskarandi kennsluumhverfi.

Umsóknarfrestur er til 5. júní

Við hlökkum til að taka á móti þér.

ÍÞRÓTTIR Fimm íþróttamenn 
fengu samtals fimm milljónir í 
styrkveitingu frá nýjum sjóði, 
Viljastyrk, sem er fjármagnaður 
af veitingastaðakeðjunni Saffran.

Fyrsta úthlutunin fór fram í 
gær en framvegis verður hægt að 
sækja um úthlutun á hverju ári. 
Það er sérstakt fagráð sem tekur 
ákvörðun um hverjir njóti styrkj-
anna hverju sinni.

Fram kemur í tilkynningu frá 
sjóðnum að það sé von aðstand-
enda Viljastyrks að fleiri styðji 
við unga íslenska íþróttamenn, 
enda mikill kostnaður sem fylgi 
bæði því að fjármagna þjálfun og 
ferðalög sem fylgja því að vera 
afreksmaður í fremstu röð.

Þau sem fengu úthlutun nú eru 
Kári Steinn Karlsson hlaupari, 
Ásdís Hjálmsdóttir spjótkastari, 
Þorbjörg Ágústsdóttir skylming-
arkona, Jón Margeir Sverrisson 
sundkappi og Vignir Sverrisson, 
sem keppir í þríþraut.  - esá

Fengu fi mm 
milljónir

STYRKÞEGARNIR  Fimm afreksíþrótta-
menn fengu styrk frá Viljastyrki í ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Fram og Haukar hafa 
nú 2-1 forystu í einvígjum sínum 
gegn FH og ÍR í undanúrslitum 
úrslitakeppni N1-deildar karla 
eftir sigra í gær. Bæði lið eru því 
í vænlegri stöðu og geta klárað 
rimmurnar á morgun.

Fram vann FH, 24-23, en leikur 
liðanna fer seint í sögubækurn-
ar fyrir fegurð en spennandi var 
hann. Liðin héldust í hendur nær 
allan leikinn en taugar Framara 
voru sterkari undir lokin og lukk-
an var einnig með þeim.

„Ef maður ætlar að vinna svona 

leik þá þarf maður smá heppni 
með sér. Heppnin var okkar megin 
í dag og ég held að við höfum líka 
unnið fyrir því,“ sagði Einar Jóns-
son, þjálfari Fram, eftir leikinn.

„Ég held að næstu leikir verði 
sama spenna. Bæði lið áttu sína 
slöku leiki í fyrstu leikjunum og nú 
verður þetta spenna til enda geri 
ég ráð fyrir.“

Haukar unnu ÍR, 25-24, eftir 
æsilegar lokamínútur þar sem 
Hafnfirðingar komu til baka eftir 
að hafa verið mest fimm mörkum 
undir, 19-14. - esá, hbg

Þurft um smá heppni
Fram og Haukar í lykilstöðu í úrslitakeppninni.

STOPP  Magnús Óli Magnússon, leikmaður FH, tekur hér á Framaranum Jóhanni 
Gunnari Einarssyni, í leik liðanna í Kaplakrika í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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KÖRFUBOLTI Broussard er alinn 
upp rétt sunnan við borgina 
Seattle á vesturströnd Bandaríkj-
anna. Þar lauk hann háskóla síð-
astliðið vor og horfði út fyrir land-
steinana eftir möguleika á að lifa 
af íþrótt sinni.

„Ég hafði ekki mörg tilboð á 
þeim tíma. Grindavík var eitt það 
fyrsta og hljómaði spennandi,“ 
segir Broussard, sem býr í Grinda-
vík ásamt eiginkonu sinni Katie og 
tíu mánaða syni þeirra Aiden. 

„Ég hef ekki kynnt svona smáum 
bæ áður en það er gaman að kynn-
ast fólkinu, sem er afar gestrisið. 
Það hefur ekki verið erfitt að venj-
ast lífinu hérna,“ segir Broussard. 
Hann hafi helst verið hræddur við 
veðurfarið, sem sé þó nokkuð svip-
að og hann á að venjast í Seattle.

„Við höfðum séð fyrir okkur 
miklu meiri kulda og snjókomu en 
þetta hefur verið frekar mildur 
vetur að því er mér skilst.“

Spurður hvers hann sakni helst 
frá Bandaríkjunum kemur matur 
fyrst í umræðuna. Tengdaforeldr-
ar hans heimsóttu fjölskylduna í 

febrúar með fullar ferðatöskur af 
mat.

„Í mánuð höfðum við bandarískt 
hnetusmjör en þegar það kláraðist 
urðum við að fara í Nettó. Hnetu-
smjörið þar bragðast allt öðruvísi,“ 
segir Broussard og hlær. Hnetu-
smjörið setur hann á brauð ásamt 
sultu en samlokuna mætti kalla 
þjóðarrétt Bandaríkjamanna. 

Þau hjónin segjast verja miklum 
tíma með syni sínum Aiden sem 
var fjögurra mánaða við komuna 
til Íslands. 

„Svo glápum við mikið á sjón-
varpið. Maður myndi halda að 
hver dagur liði hægt því við erum 
mikið innandyra en sannleikurinn 
er sá að tíminn hefur flogið. Við 
skemmtum okkur konunglega,“ 
segir Broussard. Í bæjarblöðum í 
Seattle er Broussard lýst sem hóg-
værum leikmanni sem er í takt við 
það sem sést hefur til hans hér á 
landi. Í körfubolta leggja margir 
mikið upp úr því að hafa munninn 
fyrir neðan nefið. Ekki Broussard.

„Það er ekki minn stíll. Ég reyni 
frekar að láta verkin tala. Sumir 

andstæðingar reyna þó að kveikja 
í mér og stundum hreyti ég ein-
hverju í þá í gríni,“ segir Brouss-
ard af yfirvegun. Þrátt fyrir 
stórsigur í fyrsta leiknum gegn 
Grindavík telur Broussard sína 
menn geta bætt sig.

„Þeir tóku fleiri fráköst og mörg 
sóknarfráköst. En með þeirra lið 
og líkamlegan styrk kemur það 
ekki á óvart. Ef við takmörkum 
þá við eitt skot í sókn þá eigum 
við góðan möguleika á útisigri.“ 
Leikurinn í kvöld  hefst klukkan 
19.15 og er í beinni á Stöð 2 Sport.
 kolbeinntumi@365.is

➜ Flest stig í fyrsta 
leik í 19 ár

Fara þarf alla leið til lokaúrslitanna 
1994 til að finna leikmann sem hefur 
skorað fleiri stig í leik eitt í úrslitaleik 
karla en Aaron Broussard.

Rondey Robinson á metið en hann 
skoraði 50 stig í leik eitt í lokaúrslit-
um 1994. Sá leikur fór einnig fram í 
Röstinni í Grindavík.

Auk stiga sinna var Broussard með 
tólf fráköst, fjórar stoðsendingar 
og níu fiskaðar villur í þessum leik. 
Broussard þurfti líka bara 19 skot til 
þess að skora þessi 39 stig en hann 
hitti úr 11 af 19 skotum utan af velli 
(57,8 prósent) og 13 af 16 vítum 
(81,3 prósent). Þetta er það mesta 
sem hann hefur skorað í einum leik 
á tímabilinu en Broussard hafði 
mest skorað 36 stig í tapleik á móti 
Keflavík í byrjun þessa árs.

Hér fyrir neðan má sjá þá sem 
hafa skorað flest stig í leik eitt í loka-
úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn 
en þeir Valur Ingimundarson, Teitur 
Örlygsson og Hjörtur Harðarson eiga 
Íslandsmetið – 37 stig.  - óój

Flest stig í leik eitt 
í lokaúrslitum:
Rondey Robinson  ....................50 
(Njarðvík - Grindavík 1994)
Aaron Broussard ......................39 
(Grindavík - Stjarnan 2013)
Nick Bradford ..........................38 
(Grindavík - KR 2009)
Hjörtur Harðarson  ..................37 
(Grindavík - Njarðvík 1994)
Teitur Örlygsson  ......................37 
(Njarðvík - Keflavík 1991) 
Valur Ingimundarson 37 
(Njarðvík - Haukar 1985) 
Herman Myers .........................33 
(Grindavík - Keflavík 1997)
Corey Dickerson .......................33 
(Snæfell - Keflavík 2004)
Guðjón Skúlason ......................32 
(Keflavík - KR 1990)
Jónatan J. Bow .........................31 
(Keflavík - Haukar 1993)

Hnetusmjörið 
hérna er allt 

öðruvísi
Aaron Broussard bauð áhorfendum í Grindavík upp á 

sýningu í körfubolta á miðvikudagskvöldið. Stigin voru 
39 áður en yfi r lauk, auk þess sem enginn á vellinum 

tók fl eiri fráköst. Broussard unir sér vel með eiginkonu 
sinni og tíu mánaða gömlum syni í Grindavík.

STUÐNINGSMENN NÚMER EITT  Katie 
og Aiden mæta á alla heimaleiki og 
marga útileiki. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í STUÐI  Grindvíkingum leiddust ekki 
tilþrif Broussard gegn Stjörnunni á 
fjölum Rastarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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BESTU ÖKUÞÓRAR HEIMS
RÁÐA FERÐINNI UM HELGINA
Misstu ekki af æsispennandi kappakstri í Formúlu 1. Allt í beinni útsendingu 
frá Barein - í leiftrandi háskerpu.
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ASPEN La-z-boy stóll. Áklæði í  
mörgum litum. B:80 D:85 H:102 cm.

129.990
VERÐ: 159.990

PINNACLE La-z-boy stóll. 
Svartur, ljós eða rauðbrúnn . 
B:80 D:85 H:104 cm.

104.990
VERÐ: 124.990

H Ú S G AG N A H Ö L L I N O P I Ð  

Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki,  þar sem 

þægindi, notagildi og  ending fara saman.  

Upplifðu hvíld á nýjan hátt og  færðu 

þægindi inn á þitt heimili  með  LA-Z-BOY. 

LA-Z-BOY er eini stóllinn í heiminum sem 

hefur 18 mismunandi hægindastillingar. 

LA-Z-BOY er  skrásett  vörumerki og fæst 

eingöngu  í  Húsgagnahöllinni. 

PINNACLE  
La-z-boy stóll. 
Svart, ljóst eða brúnt leður. 
B:80 D:85 H:104cm.

159.990
VERÐ: 179.990

ASPEN La-z-boy stóll. Svart,  
vínrautt, brúnt eða ljóst leður.  
B:80 D:85 H:102 cm.

89.990
VERÐ: 109.990

EDEN La-z-boy stóll.  
Brúnt áklæði. B:80 D:80 H:102 cm. 

99.990
VERÐ: 119.990

– fyrir lifandi heimili –

LIFÐU LÍFINU ÞÆGILEGA!

r. 

FULL BÚÐ AF 
NÝJUM STÓLUM

FRÁ LA-Z-BOY
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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 92,4/93,5Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 
GUÐMUNDUR ARNAR GUÐMUNDSSON LEIKSTJÓRI

12.15 The Invention Of Lying
13.50 Charlie St. Cloud
15.30 Bowfinger
17.05 The Invention Of Lying
18.45 Charlie St. Cloud
20.25 Bowfinger
22.00 Adventures Of Ford Fairlaine  
23.40 The Goods: Live Hard, Sell 
Hard
01.10 Get Him to the Greek  
02.55 Adventures Of Ford Fairlaine  

15.00 Alþingiskosningar 2013 - For-
ystusætið (e)
15.35 Ástareldur (Sturm der Liebe) 
 Endursýndir þættir vikunnar.
17.20 Babar
17.42 Unnar og vinur
18.05 Hrúturinn Hreinn
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Hljómskálinn (1:4) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Útsvar  Spurningakeppni sveitar-
félaga. Seinni undanúrslitaþáttur.
21.10 Alþingiskosningar 2013 - For-
ystusætið  Talsmaður Landsbyggðar-
flokksins situr fyrir svörum.
21.45 Ákærð fyrir samsæri (The Con-
spirator)  Mary Surratt er eina konan sem 
er ákærð fyrir samsærið um að myrða 
Abraham Lincoln. Þjóðin fordæmir hana 
og hún reiðir sig á að lögmaður henn-
ar komist að sannleika málsins og bjargi 
lífi hennar. Leikstjóri er Robert Redford 
og meðal leikenda eru Robin Wright, 
James McAvoy, Evan Rachel Wood, Kevin 
Kline og Tom Wilkinson. Bandarísk bíó-
mynd frá 2010.
23.45 Einnar nætur gaman (Knoc-
ked Up)  Skemmtanaljóninu Ben Stone 
bregður í brún þegar stelpa sem hann 
svaf hjá eina nótt segir honum að hún 
sé ófrísk. Leikstjóri er Judd Apatow og 
meðal leikenda eru Seth Rogen, Kather-
ine Heigl og Paul Rudd. Bandarísk mynd 
frá 2007. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna. e.
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm In The Middle  (9:22) 
08.30 Ellen  (127:170) 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (63:175) 
10.20 Celebrity Apprentice  (3:11)
11.55 The Whole Truth  (10:13)
12.35 Nágrannar
13.00 Two and a Half Men  (3:24)
13.25 All Hat  Hressilegur gaman-vestri 
frá Kanada. 
15.00 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar  
17.35 Ellen  (128:170) 
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.55 Kappræður oddvitanna  Odd-
vitar stærstu sex flokka í Suðvesturkjör-
dæmi sitja fyrir svörum fréttamanna 
Stöðvar 2 í opinni dagskrá.
19.50 Týnda kynslóðin  (30:34) Frá-
bær skemmtiþáttur í stjórn Björns Braga 
Arnarssonar og félaga sem munu fá til 
sín landskunna gesti í skemmtileg og 
óhefðbundin viðtöl.
20.15 Spurningabomban  (17:21) Logi 
Bergmann Eiðsson stjórnar þessum stór-
skemmtilega spurningaþætti.
21.05 American Idol  (28:37) Tólfta 
þáttaröð þessara vinsælu þátta en allir 
sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa slegið 
í gegn á heimsvísu. Randy Jackson er á 
sínum stað en honum til halds og traust 
eru að þessu sinni Mariah Carey, Keith 
Urban og Nicki Minaj.
22.30 The Double  Hörkuspennandi 
mynd með Richard Gere í hlutverki sér-
sveitarmanns á eftirlaunum sem feng-
inn er aftur til starfa til að rannsaka 
morð á þingmanni. 
00.05 Vampires Suck  Gamanmynd 
sem dregur dár að Twilight-myndunum.
01.25 King of California  Michael 
Douglas fer hér með hlutverk andlega 
veiks föður sem reynir að sannfæra dótt-
ur sína um að gull sé grafið undir út-
hverfum Kaliforníu.
02.55 w Delta z
04.35 Spurningabomban  (17:21) 
05.20 Fréttir

07.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími  
13.00 Lalli
13.15 Refurinn Pablo  
13.20 Áfram Diego, áfram!
13.45 Waybuloo
14.05 Svampur Sveinsson
14.30 Könnuðurinn Dóra  
14.55 Doddi litli og Eyrnastór
15.05 UKI
15.10 Strumparnir
15.35 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.55 Histeria!  
16.15 Ofurhundurinn Krypto  
16.35 Lukku Láki
17.00 Njósnaskólinn  (4:13) 
17.30 Ofurhetjusérsveitin  
17.55 iCarly  (34:45) 

07.00 Formúla 1: Barein - Æfing # 
1  BEINT
11.00 Formúla 1: Barein - Æfing # 
2  BEINT
18.00 Spænsku mörkin  
19.00 Dominos deildin: Stjarnan - 
Grindavík
21.00 Meistaradeild Evrópu: frétta-
þáttur
21.30 La Liga Report  
22.00 Dominos deildin: Stjarnan - 
Grindavík
23.30 Cage Contender XVI  Árni Ísaks-
son er meðal keppenda.

15.55 Sunnudagsmessan  Guðmundur 
Benediktsson og Hjörvar Hafliðason fara 
yfir leikina í ensku úrvalsdeildinni. 
17.10 Reading - Liverpool  
18.50 Arsenal - Norwich
20.30 Premier League World 
2012/13  
21.00 Premier League Preview Show 
2012/13  Hitað upp fyrir leiki helgarinn-
ar í ensku úrvalsdeildinni. 
21.30 Football League Show 2012/13
22.00 Arsenal - Everton
23.40 West Ham - Man. Utd. 

17.00 Simpson-fjölskyldan  (6:22) 
Fjölskyldan fær boð um að eyða helgi 
á heilsuhæli og þar reynir einhver að 
myrða Hómer.
17.25 Íslenski listinn
17.50 Gossip Girl  (24:24)
18.35 Sjáðu  
19.00 Friends  (1:24)
19.25 How I Met Your Mother 
 (10:24)
19.45 Simpson-fjölskyldan  (4:22)
20.10 Crusoe  (1:13) Ævintýralegir 
spennuþættir sem byggðir eru á klass-
ískri sögu Daníels Defoe um mann að 
nafni Robinson Crusoe og líf hans á af-
skekktri eyðieyju eftir að hafa siglt þar 
í strand. 
20.55 The O.C  (17:25) Orange-sýsla í 
Kaliforníu virðist vera friðsæl paradís þar 
sem lífið leikur við bæjarbúa. Þegar við 
kynnumst þeim betur koma hins vegar 
leyndarmálin í ljós. Þriðja þáttaröð.
21.40 Hellcats  (13:22) Dramatískir 
gamanþættir þar sem við fáum að 
skyggnast inn í keppnisfullan heim 
klappstýra og vinskap þeirra á milli.
22.25 Dollhouse  (9:13) Önnur sería 
þessara spennuþátta sem gerist í náinni 
framtíð þar sem skotið hafa upp koll-
inum undirheimafyrirtæki sem gera út 
sérstaka málaliða sem hægt er að breyta 
og laga að hverju verkefni fyrir sig. Echo 
er ein af þeim en virðist vera að gera sér 
grein fyrir aðstöðu sinni og og ákveður 
að reyna að losna úr þessum fjötrum og 
fær óvænt utanaðkomandi aðstoð.
23.10 Crusoe  (1:13) 
23.50 The O.C  (17:25) 
00.35 Hellcats  (13:22) 
01.20 Dollhouse  (9:13) 
02.05 Tónlistarmyndbönd Popptíví

18.20 Doctors  (15:175)
19.00 Ellen  (128:170) 
19.40 Það var lagið
20.45 A Touch of Frost  
22.30 American Idol  (29:37) 
23.40 Það var lagið
00.45 A Touch of Frost
02.55 Tónlistarmyndbönd Popptíví

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Dynasty (15:22)
09.25 Pepsi MAX tónlist
16.20 Necessary Roughness (3:12)
17.05 The Office (2:24)
17.30 Dr. Phil
18.10 An Idiot Abroad (8:8)
19.00 Everybody Loves Raymond 
(10:25)
19.25 Minute To Win It  Einstakur 
skemmtiþáttur undir stjórn þúsundþjala-
smiðsins Guy Fieri. Þátttakendur fá tæki-
færi til að vinna milljón dollara með 
því að leysa þrautir sem í fyrstu virð-
ast einfaldar. Kynnirinn Guy Fieri gerir 
sitt besta til að hjálpa þátttakendunum, 
þeim Rachel Adams og Mark Staniec, að 
næla sér í milljón dali.
20.10 Family Guy - LOKAÞÁTTUR 
(16:16)  Peter Griffin og fjölskylda ásamt 
hundinum Brian búa á Rhode Island og 
lenda í ótrúlegum ævintýrum.
20.35 America‘s Funniest Home Vid-
eos (18:44) 
21.00 The Voice (4:13)  Bandarískur 
raunveruleikaþáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki.
23.30 Green Room With Paul Pro-
venza (8:8)
00.00 Ljósmyndakeppni Íslands (4:6)
00.30 Excused
00.55 Lost Girl (3:22)
01.40 Color me Kubrick
03.10 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing 21.00 Gestagangur hjá 
Randveri 21.30 Eldað með Holta

06.00 ESPN America 08.00 RBC Heritage 2013 
(1:4) 11.00 Golfing World 11.45 RBC Heritage 
2013 (1:4) 14.45 Inside the PGA Tour (16:47) 
15.10 RBC Heritage 2013 (1:4) 18.10 Golfing 
World 19.00 RBC Heritage 2013 (2:4) 22.00 
Golfing World 22.50 Presidents Cup Official Film 
2009 (1:1) 23.40 ESPN America

> Stöð 2 kl. 20.15
Spurningabomban
Fjörið heldur áfram í 
Spurningabombunni hjá 
Loga Bergmann á Stöð 
2 í kvöld. Að þessu sinni 
sameina Saga Garðars-
dóttir og Hugleikur Dags-
son kraft a sína og mæta 
þeim Sigmari Vilhjálms-
syni og Sólmundi Hólm 
í bráðskemmtilegum 
spurningaleik.

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 
Sjúkdómsgreining: Ást 14.00 Fréttir 14.03 
Tilraunaglasið 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan: 
Hlustarinn 15.25 Hamingjuboð 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 
Orð kvöldsins 22.20 Litla flugan 23.05 Hringsól 
00.00 Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1 

Aðeins kr.

   34.754 á mán.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Ekkert 
sjónvarp, 
bara netið
Ég á ekki sjón-
varp en horfi  
á bíómyndir 
og sjónvarps-
þætti á 
löglegan hátt 
á netinu. Ég 
horfi  aldrei á 
íþróttir.

SKJÁR EINN KL. 20.10

1Family Guy  Ég er 
búinn að sjá allar 
seríurnar og er 

mikill aðdáandi.

RÚV KL. 23.45

2 Knocked Up 
 Það eru frábærar 
gamanmyndir sem 

hafa komið frá þessum 
leikstjóra, Judd Apatow. 

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 17.05

3The Invention 
of Lying  Ricky 
Gervais er snill-

ingur. Ég reyni að sjá 
allt sem hann gerir.



MÁLTÍ[ FYRIR EINN

399kr. pk.
Kjúklingur í karrí

399kr. pk.
Spaghettí Bolognese

399kr. pk.
Kjúklingur í súrsætri sósu

299kr. pk.
Ostafyllt hvítlauksbrauð

299kr. pk.
12 hvítlauksbollur 

299kr. pk.
10 hvítlauksbrauð

299kr. pk.
6 hvítlauksbrauð með osti

HVÍTLAUKSBRAU[
Á TILBO[SVER[I

399kr. pk.
Nautalasagne

Tilbúin á

10–14
mín

299kr. pk.
Hvítlauksbrauð 2 stk.

10 14
Tilbúin á

0 14

499kr. kg

80 partíbitar: Kartöflubátar,

laukhringir og kjúklingapopparar

verð áður 1.299 kr. pk.

1,36 KG

Í KASSA

HELGARTILBO[
Gildir fimmtudag til sunnudagsG

Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda
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699kr. kg

SS lambabógur, 2 í pakka, frosnir

verð áður 1.098 kr. kg

777kr. kg

Súpukjöt úr lambabóg, frosið

verð áður 1.098 kr. kg

g

, frosið

FLOTTIR

BITAR
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„Lagið Enjoy The Silence með 
Depeche Mode kemur mér alltaf í 
gott stuð.“
Sigríður Thorlacius söngkona

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Maður er í skýjunum. Maður er búinn að 
reyna að koma mynd þarna inn í fimmtán ár,“ 
segir Þórir Snær Sigurjónsson. 

Hann er einn af aðalframleiðendum Only 
God Forgives með Ryan Gosling í aðalhlut-
verki, sem verður ein þeirra kvikmynda sem 
keppa um Gullpálmann, aðalverðlaun kvik-
myndahátíðarinnar í Cannes, í maí. Tilkynnt 
var um þetta í gær en leikstjóri myndarinnar 
er Daninn Nicolas Winding Refn.

„Cannes er miklu meiri draumur fyrir mig 
en Óskar eða eitthvað annað. Það hefur alltaf 
verið markmiðið að koma mynd í aðalkeppn-
ina,“ segir Þórir Snær. Hann er sonur Sigur-
jóns Sighvatssonar sem vann Gull pálmann 

árið 1990 með myndinni Wild at Heart. 
Aðspurður segist Þórir vonast til að feta í fót-
spor föður síns og vinna keppnina. „Ég tók 
þessa ákvörðun þegar Wild at Heart var sýnd 
1990 að vinna keppnina.“

Á meðal mynda sem etja kappi við Only 
God Forgives eru Liberace, The Great Gatsby, 
og Inside Llewyn Davis eftir Coen-bræður. 
Yfirmaður dómnefndar er Steven Spielberg. 
„Þetta getur farið á báða bóga. Maður veit 
ekkert hvernig viðbrögðin verða.“ - fb

Kvikmynd Þóris Snæs keppir í Cannes
Þórir Snær Sigurjónsson framleiðir Only God Forgives með Ryan Gosling sem keppir um Gullpálmann.

Í SKÝJUNUM  Þórir Snær Sigurjónsson keppir loksins 
um Gullpálmann í Cannes. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Íslenska myndin Hvalfjörður keppir um 
Gullmpálmann í flokki stuttmynda í ár.

„Mig langaði virkilega að fá þenn-
an titil,“ segir Verslunarskóla-
neminn Sigríður María Egilsdótt-
ir. Hún hlaut titilinn Ræðumaður 
Íslands á úrslitakvöldi Morfís fyrir 
viku síðan. 

Sigríður er þriðja stúlkan sem 
hlýtur þennan titil í 29 ára sögu 
keppninnar. Fjórtán ár eru síðan 
kona var valin síðast þegar Hadda 
Hreiðarsdóttir var valin Ræðu-
maður Íslands fyrir hönd Mennta-
skólans á Akureyri. Sigríður er á 
síðasta ári í Verslunarskólanum og 
var í ræðuliði skólans sem sigraði 
Flensborgarskólann í úrslitaviður-
eigninni fyrir viku síðan. 

„Það var löngu orðið tímabært 
að kona hlyti þennan titil en það 
var óhjákvæmilegt vegna þess 
að stúlkur hafa sótt í keppnina 
í auknum mæli undanfarin ár,“ 
segir Sigríður, sem hlaut 1.000 
stig á úrslitakvöldinu. „Þetta var 
síðasta tækifærið mitt til að reyna 
að ná þessum titli og ég er fegin að 
það tókst.“

Umræðuefni kvöldsins var 
hjarðeðlið þar sem Sigríður tal-
aði á móti þessari tilhneigingu 
mannsins til að fylgja hjörðinni 
hugsunarlaust. Sigríður segir við-
fangsefnið hafa verið skemmtilegt 
en þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
hún lætur til sín taka við ræðu-
púltið. Fyrir ári síðan sigraði hún 
ræðukeppni ESU, sem fer fram á 
ensku. „Ég slysaðist í þetta fyrir 
þremur árum og heillaðist. Þetta 
er áskorun og ákveðin sælutilfinn-
ing þegar ræðunni er lokið. Undar-
leg adrenalínvíma en það er enn 
þá stressandi að stíga í púltið. Það 
venst seint.“

Sigríður stefnir á lögfræði er 
framhaldsskólaferlinum lýkur 
í vor en ætlar fyrst að halda út 
fyrir landsteinana. „Mig langar 
að ferðast og upplifa smá ævintýri 
áður en ég sest aftur á skólabekk.“

 alfrun@frettabladid.is 

Þriðja stúlkan sem er 
Ræðumaður Íslands
Sigríður María Egilsdóttir er þriðja stúlkan sem hlýtur titilinn Ræðumaður 
Íslands á Morfís, ræðukeppni framhaldskólanna. Sigríður María segir löngu 
tímabært að kona hreppi hnossið, enda fj órtán ár síðan það gerðist síðast.  

„Ég held að menn séu afar fegnir 
að komast úr jakkafötunum eftir 
langan dag á sýningunni og klæð-
ast gallabuxum og óformlegri fatn-
aði, slaka á og njóta þess að horfa á 
leikinn í góðum félagsskap,“ segir 
Ólafur William Hand, forstöðu-
maður kynningar- og markaðs-
mála hjá Eimskip. 
Sennilega verður eitt stærsta 
Íslendingapartí á erlendri grundu 
í háa herrans tíð haldið í Brussel í 
Belgíu á þriðjudagskvöld. Búist er 
við hundruðum Íslendinga á bar-
inn Café des Halles þar sem leikur 
Barselóna og Bayern München í 
undanúrslitum Meistaradeildar-
innar verður sýndur á tveimur 
risaskjáum. Eimskip býður í 
fótboltapartíið, sem er haldið í 

tengslum við sjávarútvegs-
sýninguna í Brussel sem 
hefst einmitt á þriðjudag.
„Þetta er ein stærsta 
sjávar útvegssýning sem 
haldin er og mikill fjöldi 
Íslendinga fer þangað árlega. 
Það hefur skapast sú 
hefð síðustu þrjú ár 
að margir hafa viljað 
horfa á undanúrslit 
Meistaradeildarinnar 
sem ávallt eru á sama 
tíma og sýningin er 
haldin,“ segir Ólaf-
ur. „Undanfarin ár 
höfum við boðið 
viðskiptavinum 
okkar á Café des 
Halles til að horfa 

á undanúrslitin. Við ákváðum 
nú í stað þess að halda fínt 
kvöldverðarboð fyrir Íslend-
inga og erlenda viðskiptavini 
fyrirtækisins að bjóða öllum 
formlega í bjór og barmat og 

horfa á leikinn saman á 
barnum. Við búumst 

við hundruðum 
Íslendinga á stað-
inn og slæðingi 
af útlendingum 
að auki,“ segir 
hann.   - fb

Fótboltapartí í stað kvöldverðar
Búist er við nokkur hundruð Íslendingum í fótboltapartí í Brussel á þriðjudag.

MESSI  Messi og 
félagar í Barselóna 
verða á stórum 
skjá í Brussel.

Meðal ræðumanna Íslands í gegnum tíðina er að 
finna þekkt nöfn: 
Helgi Hjörvar - 1986
Illugi Gunnarsson - 1987
Sigmar Guðmundsson - 1988 og 1990
Gísli Marteinn Baldursson - 1992
Rúnar Freyr Gíslason - 1993
Inga Lind Karlsdóttir - 1994
Bergur Ebbi Benediktsson - 2000
Jóhann Alfreð Kristinsson - 2003
Björn Bragi Arnarsson - 2004 og 2005

Fetar í fótspor frægra

ÁNÆGÐ MEÐ 
TITILINN 
 Sigríður 
María 
Egilsdóttir 
hlaut titilinn 
Ræðumaður 
Íslands á 
úrslitakvöldi 
Morfís sem 
fór fram á 
dögunum en 
hún er þriðja 
stúlkan sem 
hlýtur þann 
titil í 29 ára 
sögu keppnin-
nar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI





FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Þótt hann sé formaður - er hann 

samt alltaf pabbi minn
2 „Víktu burt, drullusokkur!“
3 Eldhaf eft ir sprengingu í Waco
4 Telur að eitrað hafi  verið fyrir Jordan
5 Íslenskur læknir í Boston aldrei upp-

lifað annað eins

Mikill fjöldi skynjar 
Gísla Pálma
Yfir 12.000 manns höfðu horft á 
myndband við nýjasta lag 
rappbófans Gísla Pálma í 
gærmorgun. Lagið sem heitir Skynja 
mig hafði þá aðeins verið inni á 
vefsíðunni Youtube í þrjá daga. Það 
þýðir að allt að manns 170 manns 
hafi skoðað myndbandið á klukku-
stund eða um þrír á mínútu frá því 
að það var sett inn á vefinn. „Þetta 
eru engar smá viðtökur og eiginlega 

einsdæmi í rapptónlist-
inni hér heima að 

lag fái svona mikla 
hlustun strax,“ segir 
Gísli Pálmi í samtali 
við Fréttablaðið. 
Hann er að vonum 

ánægður með við-
tökurnar sem 

óhætt er 
að segja 
að séu 
frábærar. 
 - mlþ

Spurði Bjarna í beinni
Fréttakonan Sigríður Elva Vilhjálms-
dóttir er farin í fæðingarorlof en 
henni virðist hafa láðst að ganga 
almennilega frá tölvunni sinni á 
Fréttastofu Stöðvar 2. Logi Bergmann 
er annálaður stríðnispúki og lét það 
tækifæri ekki fram hjá sér fara er 
hann sendi inn spurningu í Sigríðar 
nafni á formann Sjálfstæðisflokksins, 
Bjarna Benediktsson, er hann sat 
fyrir svörum á beinni línu DV. Þar 
spurði Sigríður Bjarna hvernig 
honum fyndist hún taka sig út á 
skjánum í þáttunum 
Ísland í dag. Bjarni 
svaraði um hæl: „Æ, 
bara alveg óaðfinn-
anlega. Alltaf svo 
einlæg.“ Sigríður 
var ekki par sátt 
við uppátæki 
Loga en þetta 
er ekki fyrsta 
sinn sem hann 
hrekkir sjón-
varpskonuna.
  - áp
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Meiri Vísir.
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TEMPUR CLOUD 

Verðdæmi 160x200 cm

Rúm, dýna og lappir

Verð frá kr. 299.000

Aukahlutur á mynd gafl.Fæst einnig  

í stærðunum

80x200 cm

90x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

152x203 cm

180x200 cm

180x210 cm

192x203 cm

Fæst einnig  

í stærðunum

100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

160x200 cm

180x210 cm

192x203 cm

C&J PLATINIUM 

Verðdæmi 180x200 cm

Rúm, dýna og lappir

Verð frá kr. 147.500

Aukahlutur á mynd gafl.

Fæst einnig  

í stærðunum

2x80x200 cm

2x90x210 cm

2x100x200 cm

120x200 cm

140x200 cm

C&J STILLANLEGT 

með Tempur Cloud dýnu

Verðdæmi 2x90x200 cm

Verð kr. 699.000

Aukahlutur á mynd gafl.

* með 3,5% lántökugjaldi og 340 kr. greiðslugj. pr. afb.

Með fjarstýringu

betrabak@betrabak.is 

www.betrabak.is

Opus hægindastóll

með skemli

LEVANTO hægindastóll

með skemli

Verð kr. 97.980
Til í rauðu og
gráu áklæði.

Einnig til í leðri, 
svart, hvítt og  

rautt.

TIMEOUT hægindastóll

með skemli

VERÐ NÚ 341.982

Fullt verð 379.980 

Til í mörgum litum  

og útfærslum.

Verð kr. 169.980
Til í orange og

gráu áklæði.

Einnig til í leðri,  
svart og hvítt.
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TIMEOUT STÓLLINN

Hannaður með fagurfræði 

og þægindi að leiðarljósi. 

Hönnuður: Jahn Aamodt

„… æviNtýRasagA og 
SiðfErðIlegt drama.“  
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