
SJÁVARÚTVEGUR Útgefinn makríl-
kvóti íslenskra skipa fyrir kom-
andi vertíð verður svipaður eða 
sá sami og undanfarin tvö ár, eða 
um 130 þúsund lestir. 

Íslendingar voru tilbúnir 
til að samþykkja heildarveiði 
umfram 890 þúsund tonna ráð-
gjöf Alþjóðahafrannsóknaráðsins 
til að höggva á hnútinn í makríl-
deilunni á nýloknum fundi í mak-
ríldeilunni í Skotlandi. Sögulegt 
tækifæri til að ná samningi um 
veiðarnar hefur runnið úr greip-
um.

Þetta staðfestir Sigurður Ingi 
Jóhannsson sjávarútvegsráð-
herra en tillaga ESB var sú sama 
hvað varðar hlutdeild Íslands – 
11,9%. „Þetta þótti ekki fráleitt 

til að ljúka samningi til eins árs, 
með því skilyrði að ráðgjöf ICES 
yrði fylgt á öðru ári. Norðmenn 
gátu ekki sætt sig við þetta,“ 
segir Sigurður. 

Sigurður segir að nú verði lagst 
yfir að ákveða afla íslenskra 
skipa fyrir komandi vertíð. Hann 
svarar því játandi að áþekkar 
aflaheimildir verði gefnar út og 
í fyrra. 

„Jú, það er rökrétt að draga 
þá ályktun. Eins og ég hef bent 
á, og miðað við að ráðgjöf ICES 
er 64% hærri en á fyrra ári, þá 
gætu allar þjóðir veitt það magn 
sem þær veiddu árið áður, og 
við þar með það magn sem við 
höfum veitt síðustu tvö ár,“ segir 
Sigurður. 

Íslenski flotinn hefur veitt 
140.000 tonn og ríflega það í 
íslenskri lögsögu vertíðirnar 
2012 og 2013. - shá / sjá síðu 10

LÍFIÐ

LÖGIN ÚR TEIKNIMYNDUNUMFjölskyldutónleikar verða í Salnum í Kópavogi á morg-
un kl. 14 sem nefnast Lögin úr teiknimyndunum. Eins 

og nafnið gefur til kynna verða flutt lög úr þekktum 
teiknimyndum af þeim Valgerði Guðnadóttur, Þór 
Breiðfjörð og Felix Bergssyni. Má til dæmis nefna 
lagið Vinur minn úr Toy Story og Hakúna Matata.

SPENNANDI NÝJUNGKjúklingalasanja er skemmtileg og spenn-andi tilbreyting.MYND/DANÍEL

M atreiðslumaðurinn 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 kjúklingalasanja. Hægt er að 

fylgjast 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.

KJÚKLINGALASANJA

a á mottaka@heilsuborg.is

Skráráááánnnninin nn 0 1010 eð
ngnngnggg   íí s síma 560
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Stoðkerfislausnir henta þeim sem eru með einkennifrá stoðkerfi, vilja læra á sjálfan sigog finna sín mörk í hreyfingu.
10.  og 11. mars 

Þri. og fim. kl. 16:30Mán., mið. og fös. kl. 15:00

Ert þú með verki?

Hausverkur Ekki þjást MigreLiefMígreni.isMigreLief fyrirbyggjandi fæðubótarefni fyrir fullorðna og börn
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Sóllilja Baltasars
HANNAR HAND-
MÁLAÐAR ULLAR-
PEYSUR Í EIGIN 
NAFNI. 2

Hulda Halldóra stílisti
VANN Á STÆRSTU 
TÍSKUSÝNINGUNNI 
Í PARÍS. 4

Dagur í lífi
LJÓSMYNDARINN 
ALDÍS PÁLSDÓTTIR 
MUNDAR LINSUNA 
FYRIR LÍFIÐ. 10

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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15 flutningar á 15 árum
Eik Gísladóttir er nýflutt heim eftir 
15 ára dvöl í útlöndum ásamt eigin-
manni sínum, Heiðari Helgusyni. Hún 
segir frá fótboltalífinu á Englandi og 
léttinum yfir að vera komin heim í 
forsíðuviðtali Lífsins. 

  Þetta 
þótti ekki 

fráleitt til að 
ljúka samningi 

til eins árs, 
með því 

skilyrði að 
ráðgjöf ICES yrði fylgt á 

öðru ári. Norðmenn gátu 
ekki sætt sig við þetta. 

Sigurður Ingi Jóhannsson
sjávarútvegsráðherra

MENNING Stórsmellurinn 
Furðulegt háttalag hunds um 
nótt frumsýndur á morgun. 28

LÍFIÐ Lóa Hjálmtýsdóttir 
opnar sýningu í Borgarbóka-
safni í dag. 46

SPORT Sverrir Þór ósáttur 
við KKÍ og sagði upp sem 
landsliðsþjálfari 40

Paratabs®

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla
SKOÐUN Pútín hertók Krím-
skagann því hann vildi það, 
skrifar Pawel Bartoszek. 19

Ísland vildi samþykkja sáttatillögu ESB en Norðmönnum varð ekki hnikað:

Makrílkvótinn um 130.000 tonn

Nettar hendur í skóm   Konum 
hefur fjölgað í stétt skósmiða. Segja 
nettar hendur henta vel í skósmíði. 2
Biðin í borginni erfið   Hælisleit-
andi frá Gana segir vistina í Reykjavík 
góða, en biðin sé jafn erfið og í 
Reykjanesbæ. 8
Vilja slíta tengslin  Atkvæðagreiðsla 
verður haldin á Krímskaga þar sem 
kosið verður um hvort slíta eigi 
tengslin við Úkraínu. 12

Bolungarvík 0°  SA 6
Akureyri 0°  SA 4
Egilsstaðir 0°  SV 4
Kirkjubæjarkl. 0°  V 3
Reykjavík 1°  SA 7

Hvessir SV- og V-til , 13-18 m/s þar 
síðdegis en hægari N- og A- til.  Slydda 
eða él S- og V-til en nokkuð bjart N-lands. 
Hiti víða um frostmark en vægt frost inn 
til landsins.  4

LANDBÚNAÐUR Árlegur 
rekstrarhalli landbúnaðar-
ins nemur um fimm til átta 
milljörðum króna sé ekki 
tekið tillit til framleiðslu-
styrkja frá hinu opinbera. 
Þetta kemur fram í grein 
sem Þórólfur Matthíasson 
hagfræðiprófessor ritar í 
nýjasta tölublað efnahags-
ritsins Vísbendingar.

Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands, segir að 
það sé alltaf horft á bændur þegar 
talað er um stuðning við landbúnað-
inn, það sé aldrei horft á neytendur. 

„Ef framleiðslustyrkja nyti 
ekki við myndu landbúnað-
arvörur hér á landi kosta 
mun meira en þær gera í 
dag,“ segir Sindri. 

Hann segir að ef engir 
væru framleiðslustyrk-
irnir yrði að velta öllum 
kostnaði út í verðlagið 
ásamt launum bænda. 
„Þetta sýnir að í landbún-

aðarkerfinu er líka hugsað um 
neytendur, ekki bara framleiðend-
ur,“ segir Sindri. 

Þórólfur segir að tölurnar 
afhjúpi svo að ekki verður um 

villst að tolla-, hafta- og bann-
stefna, sem fylgt hefur verið frá 
því um 1930 þegar innflutningur 
á landbúnaðarafurðum var bann-
aður, hafi skilað minni en engum 
árangri. „Mál er að linni. Mál er 
að gjörbylta landbúnaðarkerfinu,“ 
segir Þórólfur.

Sindri segir að tollar séu mikil-
vægir fyrir landbúnaðinn. „Ef 
verndartolla nyti ekki við væri 
staðan allt önnur fyrir bænd-
ur. Hlutverk þeirra er að vernda 
innlenda framleiðslu, þess vegna 
er þetta kallað tollvernd,“ segir 
Sindri.  - jme, ókr / sjá síðu 4

Milljarða halli á land-
búnaðinum án styrkja
Árlegur halli landbúnaðarins fyrir styrki nemur fimm til átta milljörðum segir 
hagfræðiprófessor. Hugsað um neytendur segir formaður Bændasamtakanna.

SINDRI 
SIGURGEIRSSON

SVEITARSTJÓRNARMÁL Bæta þarf 
við á fimmta þúsund leigu-
íbúðum á höfuðborgarsvæðinu 
til að anna eftirspurn á næstu 
árum. Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu Capacent sem lögð var 
fyrir borgarráð í gær.

Þörf er fyrir á bilinu 2.088 og 
4.089 leiguíbúðir í Reykjavík. Í 
skýrslunni segir að ungur aldur, 
lágar tekjur og litlar íbúðir ein-
kenni þá sem vilji búa í miðbæ 
Reykjavíkur.

Reykjavíkurborg mun bregð-
ast við með því að skipuleggja 
lóðir fyrir leiguhúsnæði segir 
Dagur B. Eggertsson, formaður 
borgarráðs. „Við reynum líka 
að finna lóðir sem borgin getur 
lagt fram undir leiguíbúðir, 
helst miðsvæðis þar sem eftir-
spurnin er mest og unga fólkið 
vill vera.“

  - ókr / sjá síðu 6

Skortur á húsnæði næstu ár:

Þarf um 5.000 
leiguíbúðir 
næstu þrjú ár

VILJA VERA MIÐSVÆÐIS  Það þarf ekki langan tíma í umferðinni til og frá miðborginni á háannatíma til að átta sig á því hvers 
vegna ungt fólk vill í sífellt meiri mæli búa í eða nærri miðborginni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ALÞINGI „Þetta er á skjön við það 
sem talað var um í síðustu viku,“ 
segir Róbert Marshall, formað-
ur þingflokks 
Bjartrar fram-
tíðar. Stjórnar-
flokkarnir hafa 
ekki enn rætt 
við stjórnar-
andstöðuna um 
hvernig hægt 
sé að ná sátt um 
ESB-tillögur á 
Alþingi.

Þegar hlé var gert á fundum 
Alþingis fyrir viku var það gert 
með fyrirheitum um að vikan sem 
nú er að líða yrði notuð til að ná 
fram einhvers konar sátt. „Ríkis-
stjórnin ræður ferðinni í þessu 
máli. Það er sorglegt ef hún ætlar 
ekki að reyna að brúa bil og skapa 
sátt í ESB-málinu,“ segir Árni 
Páll Árnason, formaður Samfylk-
ingarinnar. - jme / sjá síðu 2

Ekkert samráð á Alþingi:

Á skjön við 
gefin fyrirheit

RÓBERT 
MARSHALL 
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„Hildur, þurfið þið ekki að 
fylgjast betur með þessari 
þróun?
„Jú, við ætlum að fylgjast vel með 
henni.“  
Ljósmæður á Landspítalanum hafa heimilað 
mæðrum að taka fylgjuna með sér heim. 
Hildur Harðardóttir er yfirlæknir á Kvenna-
deild Landspítalans.

Lyfjaval.is • sími 577 1160 

15%
afsláttur
af öllum pakkningum

Afslátturinn gildir í mars.

SAMFÉLAG Á Skóvinnustofu Sigur-
björns Þorgeirssonar starfa fjór-
ir skósmiðir, þrjár konur og einn 
karl. Jónína Sigurbjörnsdóttir, 
eigandi skóvinnustofunnar, segir 
breytta tíma í iðngreininni en hún 
var fyrsta konan sem útskrifað-
ist sem skósmiður á Íslandi árið 
1980. 

Jónína er alin upp á skóvinnu-
stofunni en faðir hennar rak 
fyrir tækið og því leiddi það af 
sjálfu sér að hún lagði greinina 
fyrir sig. 

„Þetta þótti skrítið á sínum 
tíma, fólk spurði hvort það mætti 
tala við skósmiðinn þegar ég kom 
í afgreiðsluna. Það er reyndar 
einn og einn sem gerir það enn í 
dag en það er ósköp fátítt.“ 

Strangt til tekið mætti formlega 
skilgreina skóvinnustofuna sem  
kvennavinnustað í dag þar sem 
75 prósent starfsmanna eru konur. 

„Skósmíði er ekki lengur karla-
fag. Það hefur mikið vatn runnið 
til sjávar frá því að ég útskrifaðist 
og það þykir ekki eins merkilegt 
að konur starfi í faginu í dag. Fyrr 
á árum var starfið óþrifalegra og 
skósmiðir voru oft einir að vinna 
í dimmum kjöllurum. Það hefur 
kannski fælt konurnar frá.“ 

Hún segir skósmíði alls ekki 
vera karlmannlegt starf. „Starf-
ið krefst ekki krafta. Eitt og eitt 
skipti tekur það líkamlega á en 
fyrst og fremst er þetta vélavinna 
og að beita verkfærum á nákvæm-
an hátt. Svo er starfið ekki eins 
skítugt og það var, maður fær auð-
vitað lím á puttana en af hverju 
ættum við konur ekki að þola það 
líka?“ segir Jónína glettin. 

Hún segir að það hafi verið 

gott að fá kvengenin í stéttina. 
Smágerðar kvenhendur eigi auð-
veldara með að komast innst í 
skóna og vinnan sé mjög fínleg 
og nákvæm.

„Ég finn að margir koma til 
okkar því það eru konur sem vinna 

hérna. Kannski finnst konum gott 
að tala við konur um kvenskó. 
Allavega er smá „þú skilur mig 
svo vel“-stemning í afgreiðslunni 
þegar konur koma með brotna 
hæla eða önnur vandamál tengd 
kvenskóm.“ erlabjorg@frettabladid.is

Nettar kvenhendur 
henta vel í skósmíði
Sú var tíðin að eingöngu karlmenn störfuðu við skósmíði en það hefur breyst hratt 
undanfarin ár. Á Skóvinnustofa Sigurbjörns starfa þrjár konur og eru þar með 75 
prósent starfsmanna. Kynjaskipting nemenda í skósmíði hefur einnig jafnast. 

Kynjaskiptingin í skósmíðanámi hefur verið alveg jöfn síðastliðin ár. 
Sigríður Ágústsdóttir, skólastjóri Hönnunar- og handverksskóla Tækni-
skólans, segir konur þó frekar sérhæfa sig eða fara í framhaldsnám. 

„Konurnar fara síður í þessa hefðbundnu viðgerðarþjónustu en það 
eru þó alltaf einhverjar. Konurnar fara gjarnan að vinna hjá stoðtækja-
fyrirtækjum eða sérhæfa sig í skóvandamálum.“

Sigríður segir konum vera að fjölga verulega í iðngreinum sem áður 
hafa verið hefðbundnar karlagreinar. Fyrr á árum voru það nær eingöngu 
karlar sem lærðu gull- og silfursmíði en í dag eru konurnar orðnar fleiri.

Karlar koma síður í kvennastéttirnar 

SKÓSMIÐIR  Jónína Sigurbjörnsdóttir, lærður skósmiður, Birna Jóna Magnúsdóttir, 
lærð í skóviðgerðum, og Sandra Björk Rúdólfsdóttir sjúkraskósmiður.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

ALÞINGI „Þetta er á skjön við það 
sem talað var um í síðustu viku. 
Það var búið að gefa ákveðin fyrir-
heit um að menn vildu leita leiða 
til að ná sáttum í málinu,“ segir 
Róbert Marshall, formaður þing-
flokks Bjartrar framtíðar. 

Þegar sátt var gerð fyrir viku 
um að hætta umræðum um skýrslu 
Hagfræðistofnunar um ESB og 
senda hana til umfjöllunar í nefnd 
og taka þess í stað ESB-tillögu 
Gunnars Braga Sveinssonar utan-
ríkisráðherra á dagskrá, greindi 
forseti Alþingis frá því að reynt 
yrði að ná sáttum milli stjórnar 
og stjórnarandstöðu um framhald 
ESB-málsins. 

 „Ég veit ekki betur en forsætis-
ráðherra sé farinn til útlanda, hann 
kallar því ekki til fundar í þessari 
viku,“ segir Róbert og bætir við að 
tíminn sé orðinn naumur.

„Ríkisstjórnin ræður ferðinni í 
þessu máli. Það er sorglegt ef hún 
ætlar ekki að reyna að brúa bil og 
skapa sátt í ESB-málinu,“ segir 
Árni Páll Árnason, formaður Sam-
fylkingarinnar. 

Spurður hvort stjórnarand-
staðan ætli í málþóf þegar 
umræður um þingsályktunar-
tillögu Gunnars Braga hefjast í 
næstu viku segir Árni Páll: „Ef 
ríkisstjórnin ætlar að knýja fram 
órökstudda niðurstöðu og loka 
dyrum fyrir þjóðinni þá munum 
við að sjálfsögðu krefja stjórnvöld 
efnislegra svara.“ 

Ekki náðist í Einar K. Guð-
finnsson, forseta Alþingis, við 
vinnslu fréttarinnar. Einar hefur 
boðað formenn allra þingflokka 
á Alþingi til funda þar sem þing-
störfin fram undan verða til 
umræðu.  - jme

Engar sættir milli stjórnar og stjórnarandstöðu vegna ESB-mála á Alþingi:

Ætla að krefjast efnislegra svara

NAUMUR TÍMI  Stjórnarandstaðan 
á Alþingi taldi, þegar samið var um 
fundarhlé á þingi fyrir viku, að það ætti 
að nota tímann og reyna að ná sáttum 
í ESB-málum. Tími til þess er að renna 
út. FRETTABLAÐIÐ/DANÍEL

LÍBÍA, AP Nígería hefur framselt al-
Saadi, einn af sonum Moammars 
Gaddafi, til Líbíu. Al-Saadi flúði 
Líbíu eftir að föður hans, sem var 
leiðtogi landsins, var steypt af stóli 
árið 2011. 

Al-Saadi, sem er eitt af átta 
börnum Gaddafis, hafði verið í 
stofufangelsi í Nígeríu. Stjórnvöld 
í Trípólí, höfuðborg Líbíu, segja að 
al-Saadi verði meðhöndlaður sam-
kvæmt alþjóðlegum lögum. Hann 
er þekktur fyrir glaumgosalífsstíl 
sinn og ást sína á fótbolta. Stuttur 
ferill hans í ítalska atvinnumanna-
boltanum endaði með því að hann 
féll á lyfjaprófi.  - fb

Al-Saadi aftur til Líbíu:

Sonur Gaddafis 
framseldur 

IÐNAÐUR Ragnheiður Elín Árna-
dóttir iðnaðarráðherra sagði á 
Iðnþingi í gær að hún vildi sjá 
íslensk húsgögn í Kastljósi RÚV. 

Ráðherrann sagði að stólarn-
ir og húsgögnin sem notuð eru 
í Kastljósi væru vissulega flott 
en hún vildi sjá íslenska fram-
leiðslu og hönnun sem birtist 
landsmönnum á hverju kvöldi. 
Íslensk framleiðsla og hönnun 
væri fyllilega samkeppnishæf. 

Ragnheiður Elín sagði enn-
fremur að jarðvegur til nýsköp-
unar væri góður og frjór í 
kreppu en sem betur fer væri 
hún að baki.  - jme

Iðnaðarráðherra á Iðnþingi:

Vill íslensk hús-
gögn í Kastljós

MENNTAMÁL Skóla- og frístundaráð 
Reykjavíkurborgar hefur hafn-
að tillögu um að aflétta leynd af 
frammistöðu reykvískra grunn-
skóla í PISA-könnuninni á lesskiln-
ingi grunnskólanemenda.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks ósk-
uðu eftir því að foreldrar fengju 
að sjá sundurgreindar upplýsing-
ar um árangur hvers skóla í ein-
stökum greinum. Tillagan var 
felld með fimm atkvæðum meiri-
hlutans. Í bókun fulltrúa Sjálf-
stæðisflokksins segir að mark-

mið tillögunar sé að „tryggja að 
foreldrar fái tiltækar upplýsing-
ar um árangur einstakra skóla og 
hvetja til upplýstrar umræðu um 
kennsluhætti og námsárangur“.

Í bókun meirihlutans og fulltrúa 
kennara og skólastjóra segir að 
viðhorf minnihlutans einkennist 
af „gamaldags sýn þeirra sem telja 
skólastarf vera keppnisíþrótt“.

Eva Einarsdóttir, fulltrúi Besta 
flokksins í nefndinni, segir hag 
skólanna og nemendanna sjálfra 
ekki felast í því að auglýsa hvaða 

skólar standi sig vel og hverjir illa 
í könnuninni.

„Við eigum ekki bara að keppa í 
skólastarfi heldur líka að láta fólki 
líða vel,“ segir Eva og bætir við: 
„Mér finnst mikilvægt að foreldr-
ar horfi í sinn heimahag. Er mikil-
vægast að foreldrar í Vesturbæ 
viti allt um hvað foreldrar í Graf-
arholti eru að gera og öfugt?“  - js

Reykjavíkurborg vill ekki að foreldrar fái að sjá hvernig einstakir grunnskólar skoruðu í PISA-könnuninni:

Vilja ekki opinbera samanburð á skólunum

Í PRÓFI  Foreldrarnir munu ekki fá að 
sjá samanburð á milli skóla í prófinu.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

SEGIST SAKLAUS   Oscar Pistorius á yfir höfði sér lífstíðarfangelsi verði hann sak-
felldur fyrir morð á unnustu sinni.  Hún var skotin til bana í febrúar í fyrra.
  NORDIC PHOTOS /AFP 

SUÐUR-AFRÍKA, AP Suðurafríski spretthlauparinn Oscar Pistorius kraup 
grátandi yfir líki Reevu Steenkamp eftir að hann skaut hana. Þetta 
kom fram í réttarhöldum yfir honum í gær. Læknir sem býr skammt 
frá húsi Pistoriusar flýtti sér heim til hans eftir að hafa heyrt byssu-
skot og öskur. Í vitnisburði læknisins í gær sagði hann að það fyrsta 
sem Pistorius hefði sagt við sig þegar hann kom að honum hafi verið: 
„Ég skaut hana. Ég hélt hún væri innbrotsþjófur og ég skaut hana.“ 

Réttarhöldin halda áfram á morgun og eru þau talin munu standa 
yfir í um þrjár vikur. Pistorius á yfir höfði sér lífstíðarfangelsi verði 
hann sakfelldur fyrir morðið á Steenkamp.  - jme

Réttarhöldin yfir Oscari Pistorius halda áfram í Pretoriu:

„Ég hélt hún væri innbrotsþjófur“

SPURNING DAGSINS



Til hamingju með 
Búðarhálsstöð

Um leið og við óskum Landsvirkjun til hamingju með 

gangsetningu Búðarhálsstöðvar þann 7. mars 

þökkum við gott og árangursríkt samstarf við hönnun og 

verkeftirlit með framkvæmdunum.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 •

 N
M

61
68

6



7. mars 2014  FÖSTUDAGUR| FRÉTTIR | 4

6.307 erindi bárust 
Neytendasamtök-

unum á síðasta ári. 
Flest erindin, 3.694 talsins, voru 
kvartanir neytenda vegna vöru eða 
þjónustu.
 Heimild: Neytendasamtökin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hreint vinnsluvirði 1.746 2.187 2.234 4.161 4.161 3.827 3.963

Laun greidd laun-
þegum

4.008 3.875 3.738 4.057 4.343 4.553 4.764

Nettó fj ármagns-
kostnaður

5.410 28.409 8.859 4.664 4.558 4.145 3.996

Leiga af fasteignum 
og jörðum

90 101 118 138 126 134 129

Einyrkjatekjur/fram-
leiðslukostnaður án 
framleiðslustyrkja

-7.762 -30.196 -7.093 -6.625 -4.867 -5.005 -4.926

Framleiðslustyrkir 
nettó

9.728 9.605 9.280 9.282 9.352 9.983 9.944

Einyrkjatekjur/rekstr-
arhagnaður með 
framleiðslustyrkjum

1.965 -20.592 2.186 2.656 4.485 4.977 5.018

*Á verðlagi ársins 2013, í þúsundum króna.
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Kringlunni

heyrnarstodin.is 
HEYRNARSTÖ‹IN

LEIÐRÉTT

Ranglega var sagt í Fréttablaðinu í gær 
að ályktað hafi verið á Búnaðarþingi 
um vanrækslugjöld fyrir þá sem mæta 
of seint með bíla í skoðun. Rétt er að 
fjallað var um málið í nefnd en það var 
aldrei afgreitt frá nefndinni og aldrei 
var ályktað um það.

Veðurspá

Sunnudagur
10-18 m/s í fyrstu en dregur svo úr

ENN ÞÁ VETUR  þó að íbúar SV-lands hafi verið farnir eygja vorið. Vaxandi A-átt á 
morgun með úrkomu um mest allt land síðdegis, einkum SA- og A-til. Snjókoma N- og 
A-til á sunnudag en él eða slydda annars. 
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

VIÐSKIPTI Árlegur rekstrarhalli 
landbúnaðarins nemur um 5-8 
milljörðum króna sé ekki tekið tillit 
til framleiðslustyrkja frá hinu opin-
bera. Þetta kemur fram í grein sem 
Þórólfur Matthíasson hagfræði-
prófessor ritar í nýjasta tölublað 
efnahagsritsins Vísbendingar.

Þórólfur styðst við gögn frá 
Hagstofu Íslands, sem fékk styrk 

frá Evrópusam-
bandinu til að 
efla tölfræði-
vinnslu tengda 
landbúnaði. 

„Tölurnar 
afhjúpa svo að 
ekki verður um 
villst að tolla-, 
hafta- og bann-
stefna sem fylgt 
hefur verið frá 

því um 1930 þegar innflutningur 
á landbúnaðarafurðum var bann-
aður hefur skilað minni en engum 
árangri,“ segir Þórólfur í grein 
sinni. „Mál er að linni. Mál er að 
gjörbylta landbúnaðarkerfinu.“

Hann bendir á að um langt ára-
bil hafi landbúnaðartölfræði verið 
unnin af Búnaðarfélagi Íslands 
eða undir handarjaðri félagasam-
taka bænda. „Þessi sömu samtök 
hafa staðið í margháttuðu stappi 
við stjórnvöld, sömdu um niður-
greiðslur og útflutningsuppbæt-
ur, geymslugjöld og vaxtakostn-
að. Nú er samið um beingreiðslur 
og kvótasetningu,“ segir hann og 
bendir á að allir byggi þessir samn-
ingar á umfangsmikilli gagna-
söfnun og gagnavinnslu. „Gagna-
vinnslan hefur væntanlega mótast 

af þörfum og hagsmunum bænda 
en ekki miðað að því að skaffa bók-
höldurum þjóðarhags sem bestar 
upplýsingar.“ Fyrstu niðurstöður 
gagnavinnslu Hagstofunnar hafi 
hins vegar verið að tínast inn. 

Þórólfur bendir á að hallinn á 
rekstri landbúnaðarins, að frá-
teknum styrkjum, hafi verið lang-
mestur, 30 milljarðar króna, árið 
2008. Árið sé hins vegar afbrigði-
legt vegna gjaldfærsluáhrifa geng-
is á höfuðstól gengisbundinna lána. 

Fram kemur í grein Þórólfs að 
í venjulegu árferði sé nettó fjár-
magnskostnaður landbúnaðarins í 
kringum fimm milljarðar króna. 
Árin sem undir séu í grein hans 
nemi hins vegar nettó fjármagns-
kostnaður hærri upphæð en hreint 
vinnsluvirði án styrkja. „Það þýðir 
að bændur nota hluta af fram-
leiðslustyrkjunum til að greiða 
vexti af lánum.“

Þá séu greiðslur neikvæðar sé 
litið til atvinnurekstrar og launa-
greiðslna án framleiðslustyrkja. 
„Þetta þýðir að framlag vinnuafls-
ins til hreins vinnsluvirðis án fram-
leiðslustyrkja er minna en ekki 
neitt! Framleiðni vinnuafls í land-
búnaði er ekki bara lítið, það er nei-
kvætt!“  olikr@frettabladid.is

Hagfræðingur segir mál að 
gjörbylta landbúnaðarkerfi
Íslenskur landbúnaður verið rekinn með miklum halla síðustu ár hefði ekki komið til framleiðslustyrkja ríkis-
sjóðs. Í samantekt Þórólfs Matthíassonar prófessors kemur fram að meðalhalli sé 5 til 8 milljarðar króna á ári.

RÉTTIR  Hagstofan er í nýrri grein í Vísbendingu sögð hafa unnið gott starf á sviði 
landbúnaðartölfræði. Enn sé þó mikið verk óunnið.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞÓRÓLFUR 
MATTHÍASSON

DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur dæmt 
karlmann í tólf mánaða fangelsi, 
þar af níu skilorðsbundna til 
þriggja ára, fyrir að hafa tvisvar 
haft kynferðismök við fjórtán ára 
pilt, gegn greiðslu.

Honum var einnig gert að greiða 
piltinum 600 þúsund krónur í 
miskabætur.

Héraðsdómur Vesturlands hafði 
áður dæmt manninn til 18 mánaða 
fangelsisvistar, en þar sem mikil 
töf varð á því að Hæstarétti bær-
ust málsgögnin mildaði Hæsti-

réttur fangelsisdóminn yfir mann-
inum. 

Réttargæslumaður drengsins 
krafðist miskabóta að fjárhæð 1,6 
milljón krónur auk vaxta fyrir 
hans hönd. Dómurinn ákvað þó að 
bæturnar yrðu 600.000 krónur.

Einn dómaranna skilaði sér-
atkvæði þar sem hann vildi að 
drengurinn fengi 300 þúsund 
krónur í skaðabætur. Ástæða þess 
er að pilturinn mun sjálfur hafa 
haft frumkvæði að samskiptum 
við manninn. - sko

Hæstiréttur dæmir karlmann í tólf mánaða fangelsi, þar af níu skilorðsbundna:

Mildar dóm fyrir mök við dreng

ÁRS FANGELSI  Hæstiréttur mildaði 
dóm yfir manni sem hafði samræði við 
ungan dreng og greiddi honum fyrir.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

REYKJAVÍK Borgarráð hefur sam-
þykkt að verja 76 milljónum 
króna til viðhalds og endurbóta 
á Breiðholtsskóla, 20 milljónum 
til endurnýjunar á búnaði og sex 
milljónum til endurnýjunar á 
sundlaug skólans.

Áður hafði verið samþykkt að 
verja 50 milljónum króna í endur-
gerð lóðar skólans. Samtals er því 
gert ráð fyrir framkvæmdum við 
húsnæði og lóð Breiðholtsskóla 
fyrir 152 milljónir á næstunni.

  - sks

Breiðholtsskóli fær peninga:

150 milljónir til 
endurbóta

STJÓRNMÁL Píratar hyggja á fram-
boð í Árborg í komandi sveitar-
stjórnarkosningum og halda stofn-
fund á morgun.

Fram kemur í tilkynningu að 
Píratar hafi fundið hljómgrunn 
fyrir hugmyndafræði sinni sem 
byggist á auknu gagnsæi, upplýs-
ingafrelsi og borgararéttindum.

Telja Píratar sig eiga góða 
möguleika í kosningunum og segj-
ast þeir ekki munu skorast undan 
kalli fólksins. - þj

Píratar með stofnfund:

Hyggja á fram-
boð í Árborg 

Landbúnaðarframlag og skipting*

REYKJAVÍK Borgarstjóri Reykjavík-
ur og fjármálaráðherra hafa sam-
mælst um að tilnefna Guðfinnu S. 
Bjarnadóttur, framkvæmdastjóra 

og fyrrverandi 
alþingismann, 
sem næsta for-
mann stjórnar 
Hörpu.  

Tónlistarhúsið 
er í eigu ríkis og 
borgar. Guðfinna 
verður formlega 
kosin á hluthafa-
fundi 13. mars. 

Hún var fyrsti rektor Háskólans 
í Reykjavík og sat á Alþingi fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn á árunum 
2007-2009. Guðfinna er  meðeig-
andi og stjórnandi í LC Ráðgjöf. 

 - jme

Nýr formaður í Hörpu:

Einn tilnefndur 
til formanns

GUÐFINNA S. 
BJARNADÓTTIR

  Þetta þýðir að fram-
lag vinnuaflsins til hreins 

vinnsluvirðis án fram-
leiðslustyrkja er minna en 

ekki neitt! 
Þórólfur Matthíasson 

hagfræðiprófessor



Danskir
dagar



7. mars 2014  FÖSTUDAGUR| FRÉTTIR | 6

1. Hverjir smygla fylgjum út af fæð-
ingardeildum?
2. Hversu mikið högnuðust bankarnir 
í fyrra?
3. Hvar eru vetrarleikarnir Iceland 
Winter Games haldnir?

SVÖR:

1. Nýbakaðar mæður. 2. Um 64,6 milljarða. 
3. Í Hlíðarfjalli.

Loft innan fárra mínútna

Ilmur af mentól og eukalyptus

Andaðu með nefinu

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð 1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur oog 
aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nnös
3 sinnum á sólarhring eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á sólarhring. Snýttu nýttu
þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna. Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. 
Hallaðu höfðinu örlítið fram. Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er að sér inn um nefið. 
Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í 
gegnum nefið eða munninn eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú ert: Þunguð, með barn á brjósti, 
næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf, sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan 
eða hraðan púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. 
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

IÐNAÐUR „Hvað er að því að 
launafólk á Íslandi njóti sama 
afkomuöryggis og launamenn 
þeirra ríkja sem njóta sveiflu-
minni gjaldmiðla?“ spurði Þor-
steinn Pálsson, fyrrverandi for-
sætisráðherra, í ræðu á Iðnþingi 
Samtaka iðnaðarins í gær. 

Þar fjallaði Þorsteinn að mestu 
um aðildarviðræður Íslands við 
Evrópusambandið (ESB) og hann 
sagði alla umræðu um málið lit-
aða af baráttu um ólíka hags-
muni. 

„Leyfum góðum og gildum 
hagsmunum að takast á. Forðumst 
hitt að leyfa hagsmunum eins að 
takmarka hagsmuni annars.“

Þorsteinn sagði einnig að 
umræðan um ESB væri föst í 
þrætum um formsatriði og að 
engin haldbær rök væru fyrir 
því að leggjast gegn aðildarvið-
ræðum.  

„Þeir sem hafa stolt og metnað 
fyrir landið sitt láta á það reyna. 
Svo samþykkjum við ekkert 
nema við séum sannfærð um að 

það sé til heilla og horfi til fram-
fara fyrir heildina,“ sagði Þor-
steinn. Hann bætti því við að 
allt tal fyrir áframhaldandi við-
ræðum ætti sér rætur í ósk um 
aukna framleiðni atvinnulífsins 
og verðmætasköpun fyrir þjóðar-
búið.

„Sýnum það stolt og þann metn-
að sem þörf er á til að starfa með 
öðrum þjóðum og semja um gagn-
kvæma hagsmuni þegar þess er 
kostur. Gefumst aldrei upp fyrir 
fram.“   - hg

Þorsteinn Pálsson fyrrverandi forsætisráðherra fjallaði um aðildarumsóknina að ESB á Iðnþingi í gær:

Umræðan lituð af baráttu hagsmunaaðila

ÞORSTEINN  Iðnþingið var haldið í til-
efni af tuttugu ára afmæli Samtaka 
iðnaðarins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

IÐNAÐUR Guðrún Hafsteins-
dóttir, markaðsstjóri Kjöríss 
í Hveragerði, var í gær kjörin 
formaður Samtaka iðnaðarins. 

Hún hlaut 54,5 prósent gildra 
atkvæða en 
Svana Helen 
Björnsdóttir, 
fráfarandi for-
maður, hlaut 
45,5 prósent 
atkvæða. Svana 
Helen tók við 
sem formaður 
samtakanna í 
mars 2012 og 
var þá fyrsta 
konan til að gegna embættinu. 
Kosningaþátttaka var 85,5 pró-
sent. Tilkynnt var um úrslitin á 
Iðnþingi samtakanna í Laugar-
dalshöll.   - hg 

Hlaut 54,5 prósent atkvæða:

Guðrún kjörin 
formaður SI

GUÐRÚN HAF-
STEINSDÓTTIR

BANDARÍKIN, AP Karlmaður frá 
Texas, sem er sakaður um að 
hafa skvett bensíni á dreng og 
kveikt í honum þegar hann var á 
unglingsaldri, gæti átt dóm, sem 
fullorðinn einstaklingur, yfir 
höfði sér. Fórnarlamb hans lést 
af sárum sínum þrettán árum 
síðar, árið 2011. 

Maðurinn var þrettán ára 
þegar hann réðst á átta ára 
dreng með þeim afleiðingum 
að hann hlaut brunasár á 99 
prósentum líkamans. Piltur-
inn þurfti að dúsa nokkra mán-
uði í varðhaldi áður en málið 
gegn honum var látið niður falla 
vegna skorts á sönnunargögnum. 

Málið var opnað á ný eftir að 
myndband, þar sem fórnarlamb-
ið sagði árásarmanninn hafa 
áreitt sig kynferðislega skömmu 
fyrir árásina, var gert opinbert.

  - fb 

Fyrir rétt vegna glæps í æsku:

Kveikti fjórtán 
ára gamall í 
átta ára barni 

Í RÉTTARSAL  Árásarmaðurinn, Don 
Wilburn Collins, mætir fyrir rétt, ákærð-
ur fyrir morðið á Robert Middleton. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UTANRÍKISMÁL Rætt var um 
möguleika á aukinni samvinnu 
Íslands og Kanada í kjölfar 
beinna flugsamgangna á fundi 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugs-
sonar forsætis-
ráðherra og 
Alison Redford, 
forsætisráð-
herra Alberta-
fylkis, í Kanada 
í gær.

Icelandair 
opnaði í gær 
beina flugleið 
til Edmonton, 
höfuðborgar Alberta, og fór Sig-
mundur Davíð í jómfrúarferð-
ina.

Meðal þess sem rætt var á 
fundinum voru málefni norður-
slóða og möguleiki á samvinnu 
á sviðum auðlindanýtingar og 
sjálfbærni.  - sáp

Forsætisráðherra til Kanada:

Ræddi aukna 
samvinnu

SIGMUNDUR D.
GUNNLAUGSSON

VEISTU SVARIÐ?

SVEITARSTJÓRNARMÁL Ungur aldur, 
lágar tekjur og litlar íbúðir ein-
kenna þá sem búa vilja í miðbæ 
Reykjavíkur, að því er fram kemur í 
nýrri skýrslu Capacent sem lögð var 
fyrir borgarráð Reykjavíkur í gær. 

Fram kemur að til að bregðast við 
íbúaþróun, þar sem ungt fólk vill í 
auknum mæli flytja til borgarinn-
ar, þurfi að bæta við 2.088 til 4.089 
leiguíbúðum á næstu þremur árum. 
Á höfuðborgarsvæðinu öllu segir 
hins vegar að þurfi að bæta við allt 
að 4.650 leiguíbúðum. Fram kemur 
að síðustu ár hafi íbúum fjölgað á 
öllu höfuðborgarsvæðinu, nema á 
Seltjarnarnesi.

Könnunin sýnir að flestir horfa  
til Reykjavíkur í næstu flutningum. 
80 prósent 18 til 24 ára vilja flytja 
til borgarinnar. Þá er uppistaða 
þeirra sem flytja vilja í miðbæ-
inn ungt fólk á aldrinum 18 til 34 
ára. Um leið kemur fram 
að dýrast sé að byggja og 
kaupa í póstnúmerum 101 
og 107 í borginni.

Dagur B. Eggertsson, 
formaður borgarráðs, 
segir borgina gera sitt 
besta til að bregðast við 
með því að skipuleggja 
svæði fyrir leiguhúsnæði. 
„Við reynum líka að finna 
lóðir sem borgin getur lagt fram 
undir leiguíbúðir, helst miðsvæð-
is þar sem eftirspurnin er mest og 
unga fólkið vill vera.“ Hann segir 
líka markmið í sjálfu sér að skipu-
leggja borg þar sem ungt fólk vilji 
helst vera. 

Dagur bendir um leið á að eftir-
spurnin sem birtist í niðurstöðum 
skýrslunnar kallist á við áherslur 

í nýju aðalskipulagi. „Þar 
er einmitt reynt að fjölga 
litlum og meðalstórum 
íbúðum miðsvæðis og þróa 
borgina inn á við, þannig að 
Reykjavík verði borg, líkt 
og kallað er eftir hjá nýrri 
kynslóð sem er að koma 
inn á fasteignamarkaðinn.“ 
Áhyggjuefni sé hins vegar 
hversu erfitt fólk eigi með 

að láta enda ná saman og eiga fyrir 
húsnæðiskostnaði, sérstaklega á 
eftirsóttustu svæðunum. 

„Við verðum að mæta því bæði 
með því að auka framboð á húsnæði 
og líka tryggja í skipulagi að stað-
setning sé þannig að fólk þurfi ekki 
að vera á tveimur bílum. Einn bíll 
vegur gríðarlega þungt í rekstrar-
kostnaði venjulegs heimilis.“

Frá síðustu könnun, sem gerð 
var 2011, segir Dagur enn meiri 
sveiflu í þá átt að fólk vilji búa í 
Reykjavík og miðsvæðis í Reykja-
vík. „Síðan kemur í ljós að mark-
aðurinn hefur að hluta mætt þörf-
inni fyrir leiguhúsnæði. Sjá má 
að leiguíbúðum hefur fjölgað 
milli kannana. Sem út af fyrir sig 
er gott að sjá. En viðbótareftir-
spurnin upp á tvö til fjögur þúsund 
íbúðir er stóra verkefnið núna.“

 olikr@frettabladid.is

Borgina vantar allt 
að 4.000 leiguíbúðir
Næstu þrjú ár verður skortur á leiguhúsnæði í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðnu 
öllu samkvæmt nýrri könnun Capacent. Reykjavík skortir 2.088 til 4.089 íbúðir og 
allt að 4.650 íbúðir þarf á höfuðborgarsvæðinu. Ungt fólk vill búa í miðbænum.

Í REYKJAVÍK  Ungt fólk vill búa í Reykjavík og þá helst í Vestur- og Miðbæ. Dýrast er 
engu síður að búa í Vesturbænum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DAGUR B. 
EGGERTSSON

4.650
leiguíbúðum þarf að bæta 
við á höfuðborgarsvæðinu á 
næstu þremur árum.



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

„Auðvitað er 
stórt skref  
að kaupa íbúð“

Ýr Káradóttir
Viðskiptavinur Landsbankans

Ein mikilvægasta ákvörðunin sem við tökum er að �árfesta í íbúð. Þess vegna 

skiptir máli að hafa �ölbreytta valkosti og góða ráðgjöf í takt við ólíkar þarfir.

Kynntu þér allt sem skiptir máli um íbúðalán á landsbankinn.is/istuttumali
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Hef opnað stofu í Lífsteini,  
Álftamýri 1-5, Reykjavík

Tímapantanir alla virka daga  
í síma 530-8300

Ragnheiður Árnadóttir læknir
Sérgrein: Kvensjúkdómar og fæðingarhjálp

Prófaðu Sensodyne vörurnar og finndu muninn. 

Sensodyne fyrir viðkvæmar tennur 
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SAMFÉLAGSMÁL Aðstæður hælisleit-
enda sem fluttu frá Reykjanesbæ 
til Reykjavíkur eftir áramót í kjöl-
far undirritunar þjónustusamn-
ings þess efnis við borgina, eru 
talsvert betri enda meira við að 
vera. Biðin eftir úrlausn mála er 
engu að síður jafn erfið. 

„Þetta er allt í lagi, við höfum 
það ágætt en samt ekki. Við erum 
hér núna en vitum ekkert hvað 
verður á morgun. Við erum í sömu 
stöðu og áður þannig séð.“

Þetta segir Christian Kwaku 
Boadi, 35 ára Ganabúi, sem sótti 
hér um hæli við komuna til lands-
ins fyrir réttu ári.

Hann var búsettur í Reykja-
nesbæ, líkt og aðrir hælisleitend-
ur sem komu hingað til lands, allt 
þar til í janúarmánuði þegar hann 
flutti til Reykjavíkur þar sem hann 
býr nú ásamt þremur öðrum hælis-
leitendum í íbúð í austurborginni. 
Þessi vistaskipti voru í tengslum 
við samning milli Reykjavíkur-
borgar og innanríkisráðuneytis-
ins, sem gekk í gildi um áramót, 
um að borgin myndi þjónusta um 
fimmtíu hælisleitendur.

Christian segist hafa lent í vand-
ræðum í föðurlandi sínu og þess 
vegna hafi hann, árið 2007, yfir-
gefið föðurland sitt.

„Ég fór til Ítalíu þar sem ég 
fékk dvalar- og atvinnuleyfi og 
hóf nám.“ Eftir að náminu lauk 
gekk honum ekkert að finna sér 
vinnu og gat því ekki séð sér far-
boða. „Þess vegna ákvað ég að 
koma hingað til Íslands til að leita 
hælis og ég vil alls ekki fara aftur 
til Ítalíu.“

Christian er sáttur við flutn-

ingana í borgina, eins langt og það 
nær, enda er meira við að vera í 
borginni.

„Við getum rölt um, farið á söfn 
og fleira og verið innan um fólk,“ 
segir hann og bætir við aðspurður 
að það sé ólíkt auðveldara að falla 
inn í fólksfjöldann í borginni held-
ur en í Reykjanesbæ. „Í Keflavík 
var oft horft einkennilega á okkur 
þegar við vorum úti í bæ, en hér í 
borginni er það síður þannig. Fólk 
er almennt ekkert að gefa sér hvað 
maður er að gera hér á landi eða 
hvernig maður kom hingað.“

Christian segir að biðin sé erfið. 
„Þeir segja að mál mitt heyri undir 
Dyflinnarreglugerðina og þess 
vegna sé ekki hægt að samþykkja 

umsóknina mína, en nú er þetta 
komið fyrir innanríkisráðherra 
og ég bíð eftir þeirri niðurstöðu. 
Þó ég hafi það ágætt þannig séð og 
fái hér mat og húsaskjól, er þetta 
erfitt. Ég er manneskja og það er 
erfitt að sitja hér og hafa lítið fyrir 
stafni, á meðan ég hugsa til dætra 
minna tveggja heima í Gana.“

 thorgils@frettabladid.is

Vistin í borginni ágæt 
en biðin er jafn erfið
Hælisleitandi frá Gana flutti ásamt tugum annarra í sömu stöðu til Reykjavíkur 
frá Reykjanesbæ og segir nokkurn mun þar á. Biðin eftir úrlausn mála er honum 
þó erfið þrátt fyrir það, en sjö ár eru síðan hann yfirgaf föðurland sitt.

ÁRSLÖNG BIÐ  Christian flutti frá Reykjanesbæ til Reykjavíkur í janúar og segir 
fjölmennið létta vistina. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Maður sem dæmdur 
var í átta ára fangelsi árið 2009 
fyrir að hafa haft samræði við 
stjúpdóttur „nokkuð reglulega“ 
um þriggja ára skeið fær mál sitt 
ekki tekið upp aftur samkvæmt 
úrskurði endurupptökunefndar.

Maðurinn kvað lögreglu hafa 
lagt mikla áhersla á að sanna 
sekt hans í stað þess að vinna að 
því að hið rétta kæmi í ljós. Lög-
regla hafi hunsað atriði sem hann 
taldi mundu varpa rýrð á fram-
burð stjúpdótturinnar.  - gar

Kynferðisbrotamál óhaggað:

Sagði rannsókn 
lögreglu áfátt

SAMGÖNGUR Bæjarstjórn Fljóts-
dalshéraðs hvetur Vegagerðina 
til að afturkalla þá ákvörðun að 
skerða vetrarþjónustu á Möðru-
dals- og Mývatnsöræfum vegna 
mikils fannfergis. Ákvörðunin 
hafi þegar valdið þjónustuaðilum 
og íbúum á svæðinu töluverðum 
vandræðum.

Í bókun segir að tengingar við 
heilbrigðisstofnanir séu takmark-
aðar og dagvöru- og fiskflutning-
ar hafi riðlast vegna ákvörðunar 
Vegagerðarinnar. - gar

Áskorun frá Fljótsdalshéraði:

Vegum verði 
haldið opnum

SVISS, AP Sex sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna hafa krafist svara frá 
stjórnvöldum í Venesúela vegna harðra viðbragða þeirra við mótmæl-
unum sem hafa verið í landinu.

Í bréfi sem þeir skrifuðu til stjórnvalda krefjast þeir „skjótra 
útskýringa á ásökunum um handahófskenndar fangelsanir og óhóflega 
beitingu valds og ofbeldis gegn mótmælendum, blaðamönnum og öðru 
fjölmiðlafólki“. Versnandi efnahagur Venesúela ýtti undir mótmæla-
öldu um miðjan febrúar gegn Nicolas Maduro, forseta landsins, þar 
sem tugir manna féllu.   - fb

Mótmælaalda vegna versnandi efnahags heldur áfram:

SÞ vill svar frá stjórn Venesúela

FRAMKVÆMDIR Vegagerðin ætlar 
ekki að lengja leiðigarð vestan 250 
metra nema landeigendur og íbúar 
austan árinnar samþykki.

Eins og fram hefur komið á leng-
ing garðsins að minnka sandburð 
úr Markarfljóti inn í Landeyjahöfn. 
Þeir sem búa austan árinnar telja að 
þetta muni beina fljótinu enn frek-
ar að löndum þeirra með tilheyrandi 
skemmdum og hættu.
„Í tvígang hafa verið haldnir fundir 
með landeigendum og sveitarstjórn 
þar sem áform um lengingu leiði-

garðs hafa verið kynnt og rædd. Þar 
hafa komið fram áhyggjur landeig-
enda og ábúenda um að Markarfljót 
kynni að hlaupa til austurs og að 
landeigendur á svæðinu gætu orðið 
fyrir skaða,“ segir í svarbréfi til 
mótmælendanna frá Vegagerðinni 
sem kveðst hafa fært rök fyrir því 
að aðgerðir niðri við ós hefðu ekki 
áhrif langt upp eftir fljóti.

„Vegagerðin mun hins vegar ekki 
fara í umrædda framkvæmd í óþökk 
landeigenda og lögheimilisíbúa,“ 
segir í bréfinu. - gar

Vegagerðin segist hafa rökstutt lengingu garðs við Markarfljót en gefur eftir:

Engin lenging í óþökk íbúanna

ÓS MARKARFLJÓTS  Sandburður er við-
varandi vandi í Landeyjahöfn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÁTÖK   Lögregla skýtur táragasi í átt að mótmælendum í Venesúela.  MYND/AP

  Í Keflavík var oft 
horft einkennilega á 

okkur þegar við vorum úti 
í bæ, en hér í borginni er 

það síður þannig.  
Christian Kwaku Boadi

BYGGÐAMÁL
IPA-samningur efndur
Háskólafélag Suðurlands hefur fengið 
samþykkt að 78 milljóna króna IPA-
samningur um verkefnið Katla Geopark 
verði efnt. ESB hætti við að úthluta 
styrkjum vegna þess að hlé hafði verið 
gert á aðildarviðræðum. Í verkefninu 
felst uppbygging innviða ferðamanna-
staða á Suðurlandi.

LÖGREGLUMÁL
Sköfuslóði sektaður
Lögreglumenn á Suðurnesjum sektuðu 
í gær ökumann sem hafði ekki skafið 
nægilega vel af bíl sínum áður en hann 
ók af stað. Einungis var rúmlega lófa-
stórt svæði á framrúðu snjólaust. Lög-
regla segir í tilkynningu að þetta athæfi 
skapi mikla hættu fyrir ökumanninn og 
aðra samborgara hans í umferðinni.
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„Besti 
   smábíllinn“

 
Ford Fiesta.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Beinskiptur frá 2.450.000 kr.
Sjálfskiptur frá 2.790.000 kr.

Ford Fiesta, bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. 
CO2 114 g/km. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
 

Ekki enn sannfærð/ur? Hér eru fleiri staðreyndir um Ford Fiesta:
Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur (bæði 
sjálfskiptur og beinskiptur). Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er 
hann því mjög fljótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!

Annað árið í röð seldist Ford Fiesta betur í Evrópu en nokkur annar smábíll. 
Hann höfðar jafnt til þeirra sem meta akstursánægju mikils og þeirra sem 
velja sparneytni og öryggi. Komdu og prófaðu þennan snilldar bíl.

Ford Fiesta var valinn besti smábíllinn árið 2013 af sérfræðingum 
eins vinsælasta bílablaðs heims, Auto Express.
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Mælingar á útbreiðslu makríls í fyrrasumar benda eindregið til þess að 
stofninn sé miklu stærri en mælingar undanfarinna ára hafa gefið til kynna. 
● Niðurstöður togveiðileiðangurs Íslendinga, Norðmanna og Færeyinga í júlí 

og ágúst bendir til að stofninn sé 8,8 milljónir tonna, en mældist rúmlega 
fimm milljónir tonna árið á undan með sömu aðferðafræði. 1,5 milljónir 
tonna mældust innan íslensku lögsögunnar, sem er mesta magn sem mælt 
hefur verið við Ísland eða 17,2% af heildinni. Innan norsku lögsögunnar 
mældist mest,3,4 milljónir tonna eða 38,5%. Hér verður að slá þann 
varnagla að í mæliaðferðinni, trollveiðum, felst mikil óvissa. 

● Mat ICES hefur byggst á makríleggjamælingum, til mats á stærð hrygn-
ingarstofns, og aflatölum. Hins vegar er almennt viðurkennt að aflatölur 
um langan tíma eru ónothæfar vegna vanskráningar. Er ekki talið ólíklegt 
að makrílafli hafi verið helmingi, sumir segja fjórfalt, meiri en aflatölur frá 
árunum 1972 til 2005 gefa til kynna. 

● Aflaráðgjöf ICES fyrir næstu vertíð var því millileikur á meðan þess er 
beðið að áreiðanlegri aðferðafræði við aflaráðgjöf er þróuð, og bað ICES 
strandríkin að sýna þolinmæði á meðan á því stæði. 

➜ Stofninn allt að 8,8 milljónir tonna

Árangurslausar samningaviðræð-
ur strandríkjanna um stjórn veiða 
á makríl þýða að sögulegt tækifæri 
hefur runnið mönnum úr greip-
um við að ná niðurstöðu í deilunni. 
Ekkert bendir til annars en veiði 
úr stofninum í sumar verði 400 til 
500 þúsund tonnum yfir ráðgjöf 

Alþjóða hafrann-
sóknaráðsins 
(ICES), enda ljóst 
að strandríkin, 
Norðegur, Fær-
eyjar, ESB auk 
Íslands, munu 
setja sér makríl-
kvóta einhliða 
fyrir vertíðina í 
sumar. 

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávar-
útvegsráðherra sagði í tilkynningu 
á miðvikudagskvöld að niðurstaðan 
væri mikil vonbrigði, og útséð um 
að samningur náist á þeim grund-
velli sem lá fyrir milli Íslands og 
ESB í haust. Þá var samkomulag 
um sjálfbærar veiðar í takt við ráð-
gjöf ICES, og að Ísland fengi 11,9% í 
sinn hlut. „Evrópusambandið tók að 
sér að fylgja málinu eftir gagnvart 
Noregi. Norðmenn hafa því miður 
komið í veg fyrir að þetta samkomu-
lag næði fram að ganga, ekki síst 
með ósveigjanlegri og órökstuddri 
kröfu um veiðar langt umfram vís-
indalega ráðgjöf,“ sagði ráðherra og 
vísar til þess að Norðmenn vilja að 
aflaheimildir strandríkjanna mið-
ist við 1,3 milljónir tonna, sem er 
400.000 tonn yfir ráðgjöf ICES.

Í fréttatilkynningu sem birtist 
á heimasíðu framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins í gær kemur 
fram að fulltrúar ESB við samn-
ingaborðið lögðu fram málamiðl-
unartillögu sem var samþykkt af 
Íslendingum og Færeyingum, en 
Noregur hafnaði alfarið. 

Sögulegt tækifæri forgörðum
Sigurður segir í viðtali við Frétta-
blaðið að tillaga ESB hafi verið sú 
sama og áður hvað varðar hlutdeild 
Íslands – 11,9%. Hins vegar hafi 
tillagan gert ráð fyrir nokkru meiri 
heildarveiði, sem Ísland hafi verið 
tilbúið að samþykkja til að höggva 
á hnútinn. „Þetta þótti ekki fráleitt 
til að ljúka samningi til eins árs, 
með því skilyrði að ráðgjöf ICES 
yrði fylgt á öðru ári. Norðmenn 
gátu ekki sætt sig við þetta,“ segir 
Sigurður og játar því að Norðmenn 
standi fastir á því að veiðin verði 1,3 
milljónir tonna í ár. „Hér hefur tap-
ast sögulegt tækifæri til að ná nið-
urstöðu í deilunni,“ segir Sigurður 
um niðurstöðu fundarins og tillögu 
ESB en bætir við að Norðmenn hafi 
aldrei sætt sig við þá hlutdeild sem 
Ísland hafði náð samkomulagi um 
við ESB. „ESB hefur verið tilbúið 
að teygja sig langt í áttina til Norð-
manna með heildarveiðina, en langt 
umfram það sem við höfum getað 
sætt okkur við.“ 

Sigurður bætir við að markaðir 
þoli ekki það magn sem Norðmenn 
vilja veiða, og ósamkomulag á milli 
Noregs og ESB um fiskveiðar greiði 
heldur ekki fyrir. „Þess utan hafa 
Norðmenn látið í það skína að kröf-
ur Grænlendinga standi í vegi fyrir 
samningum, en það var fyrst og 

fremst hitt, að þeir féllu aldrei frá 
kröfu um 1,3 milljóna tonna veiði og 
sættu sig aldrei við hlutdeildina sem 
ESB bauð Íslandi.“

Veiðum svipað magn
Atvinnuvegaráðherra tilkynnti í 
byrjun febrúar í fyrra um 123 þús-
und tonna makrílkvóta, eða um 16% 
af heildarveiðinni (við lok vertíðar 
höfðu þó 154 þúsund tonn komið 
á land, þar af 11.000 tonn í græn-
lenskri lögsögu). Það var um 15% 
minni kvóti en árið áður og var ráð-
gjöf ICES fylgt. ESB og Noregur 
höfðu áður úthlutað sér rúmum 90% 
af ráðlögðum afla sem var 542 þús-
und tonn, og ætluðu Íslandi, Fær-
eyjum, Rússlandi og Grænlandi því 
innan við 10% af ráðgjöfinni eða 
um 52 þúsund tonn. Allt rann þetta 
í sama farvegi og árin á undan og 
hefur heildaraflinn í makrílveið-
unum því verið um 900.000 tonn á 
undanförnum árum, langt yfir ráð-
gjöf. ICES gefur nú út ráðgjöf sem 
miðast við meðalveiði þriggja síð-
ustu ára, en ekki rannsóknir og mat 
á stofnstærð eins og fyrri ár. 

Sigurður segir að nú verði lagst 
yfir að ákveða afla íslenskra skipa 
fyrir komandi vertíð. Hann svarar 
því játandi að áþekkar aflaheimildir 
verði gefnar út. „Jú, það er rökrétt 
að draga þá ályktun. Eins og ég hef 
bent á, og miðað við að ráðgjöfin er 
64% hærri en á fyrra ári, þá gætu 
allar þjóðir veitt það magn sem þær 
veiddu árið áður. Þar með við það 
magn sem við höfum veitt síðustu 
tvö ár,“ segir Sigurður.

 svavar@frettabladid.is

Norðmenn slógu á sáttahönd ESB
Evrópusambandið lagði fram málamiðlun í makríldeilunni sem Ísland og Færeyjar samþykktu. Norðmenn höfnuðu leið ESB. Sögulegt 
tækifæri til sátta í makríldeilunni er runnið mönnum úr greipum, er almennur skilningur á viðræðuslitum í Skotlandi á miðvikudag.

Á VEIÐUM  Gríðarleg verðmæti eru fólgin í makrílveiðunum, en útflutningsverð-
mæti vertíðar hleypur á tugum milljarða.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON
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SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL 
SEM ÞÚ GETUR KKEYPT

Subaru Forester 2.0 PREMIUM
Verð: 5.690.000 kr.

6,5 l / 100 km
í blönduðum akstri

Reke strraröarör rygrygryryyyyyyyy gig  ogog go goooott tt ttttttt endendursursöluöluververð eð eð r 
það sem am allillill r þr þþþþþekkekkekekkekkkkkkkja ja jajjjjj og og gggggg kemkemur rr fyrfy st upp í 
hugann. Láguágur þþþyngyngnn dadardaddadddddddddddddd punktur, þverliggjandi 
BOXER vél ogg síítetengt fjórhjóladrif með
tölvusstýrýýtýrýýý ðriðr  ststs öðuöðugleikastýringu er lykillinn að 
akstursöryggggi. i Allir Subaru eru með ð 5 s5 stjötj rnur 
í árekstrarprófunum EEEurouroNCANCAP.

GERÐU ÖRUGG BÍLAKAUP
KAUPTU SUBARU!
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VINNUKOLLAR
Ert þú að leita að vinnukolli fyrir heimilið eða vinnustaðinn?

Fastus býður uppá gott úrval af vinnukollum og stólum 
í öllu stærðum, gerðum og litum.

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16, 2.h. Opið mán - fös 8.30 - 17.00
Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is

F
A

S
TU

S
_H

_1
4.

03
.1

4

Veit á vandaða lausn

ÚKRAÍNAA, AP Þingmenn á Krím-
skaga hafa samþykkt einróma 
að atkvæðagreiðsla verði haldin 
sextánda mars þar sem íbúar á 
svæðinu geta kosið um hvort þeir 
vilja slíta tengsl sín við Úkraínu 
og gerast hluti af Rússlandi. 

„Þetta eru viðbrögð okkar við 
skipulagsleysinu og lögleysunni 
sem ríkir í Kænugarði,“ sagði 
Sergei Sjúvajníkov, þingmaður 
á Krímskaga. „Við ætlum sjálf 
að ákveða hver framtíð okkar 
verður.“ 

Arsení Jatsenjúk, bráðabirgða-
forsætisráðherra Úkraínu, og 
Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, sögðu í gær að atkvæða-
greiðslan væri ólögleg. Viðbrögð 
rússneska þingsins eru aftur á 
móti þau að ef íbúar Krímskaga 
samþykkja í atkvæðagreiðslunni 
að verða hluti af Rússlandi muni 
það leggja fram frumvarp sem 
myndi flýta ferlinu. 

Evrópusambandið hélt neyðar-
fund í gær vegna ástandsins 
á Krímskaga. Ákveðið var að 
hætta umfangsmiklum viðræð-
um við Rússa um nýjan efnahags-
samning og samning um frjáls-
ari ferðir Rússa innan ríkja ESB, 
vegna þess að Rússar hafa neit-
að að draga herlið sitt til baka 

frá svæðinu. ESB hótaði frekari 
refsiaðgerðum ef Rússar vilja 
ekki ganga að samningaborðinu 
af fullri alvöru. Skömmu áður 
hafði Bandaríkjastjórn sett höml-
ur á ferðafrelsi þeirra Rússa og 
annarra sem eru mótfallnir nýrri 
ríkisstjórn Úkraínu. 

Herman Van Rompuy, forseti 
Evrópuráðsins, sagði að frek-
ari refsiaðgerðir gætu falið í sér 
eignafrystingu og ferðabönn. 
Hann bætti því við að ástandið í 
Úkraínu væri „alvarlegasta aðför 
að öryggi í heimsálfu okkar frá 
stríðinu á Balkanskaga“.

David Cameron, forsætisráð-
herra Bretlands, hafði fyrr um 
daginn lagt áherslu á að senda 
þyrfti mjög sterk skilaboð til 
rússneskra stjórnvalda um að 
það sem hefði gerst á Krímskaga 
væri óásættanlegt og ætti að hafa 
afleiðingar.

Forseti Litháens, Dalia Gryb-
auskaite, var ómyrk í máli um 
ástandið á Krímskaga. „Rúss-
land er hættulegt í dag,“ sagði 
hún og varaði við því að Rússar 
ætluðu að stækka landamæri sín. 
„Á eftir Úkraínu kemur Moldóva 
og á eftir Moldóvu koma einhver 
önnur lönd.“

Rússland er þriðji stærsti við-

skiptavinur Evrópuríkja og þar 
af útvega Rússar þeim mest allra 
af gasi og olíu. Viðskiptahags-

munirnir eru því miklir þegar 
kemur að ákvörðun um refsi-
aðgerðir.  freyr@frettabladid.is

Kjósa um að slíta tengslin
Atkvæðagreiðsla verður haldin á Krímskaga 16. mars þar sem íbúar geta kosið um hvort þeir vilja slíta tengsl 
sín við Úkraínu og sameinast Rússlandi. Ólögleg atkvæðagreiðsla segir bráðabirgðaforsætisráðherra Úkraínu.

Um tvær milljónir manna búa á Krímskaga. Um sextíu prósent þeirra eru 
rússneskumælandi, en engan veginn er þó víst að þeir vilji allir samein-
ast Rússlandi. Aðrir íbúar skagans hafa lítinn áhuga á yfirráðum Rúss-
lands. Krímskagi var hluti af rússneska sovétlýðveldinu þangað til hann 
var færður yfir til úkraínska sovétlýðveldisins árið 1954.

60 prósent Krímbúa tala rússnesku

MEÐ SOVÉSKA FÁNANN  Íbúi í borginni Simferopol á Krímskaga heldur á sovéska 
fánanum fyrir utan þinghús borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

AFGANISTAN,AP  Fimm afganskir 
hermenn voru fyrir mistök drepn-
ir í loftárás Nató í héraðinu Logar í 
austurhluta Afganistans. Átta her-
menn til viðbótar særðust.

„Við getum staðfest að að 
minnsta kosti fimm meðlim-
ir afganska þjóðarhersins voru 
fyrir mistök drepnir í morgun 
[gærmorgun] á meðan á hernað-
araðgerð stóð í austurhluta Afgan-
istans,“ sagði Cathleen Show, tals-
maður alþjóðlega herliðsins í 
Afganistan. „Rannsókn er hafin til 
að komast að því hvaða aðstæður 
leiddu til þessa óheppilega atburð-
ar. Við viljum votta fjölskyldum 

hermannanna sem féllu og þeirra 
sem særðust samúð okkar.“

Hamid Karzai, forseti Afganist-
ans, hefur gagnrýnt hversu marg-
ir almennir borgarar hafa fallið 
í árásum alþjóðlega herliðsins og 
hafa samskipti hans og banda-
rískra stjórnvalda verið afar stirð 
undanfarin ár. Fyrir vikið hefur 
Karzai ekki viljað undirrita sam-
komulag við Bandaríkin um að 
herlið þeirra og Nató-ríkja verði 
eftir í Afganistan á næsta ári. 

Í lok desember eiga alþjóðleg 
herlið í Afganistan að yfirgefa 
landið eftir þrettán ára dvöl.

  - fb

Afganskir hermenn voru drepnir í loftárás Nató:

Báðust afsökunar

AFGANSKIR HERMENN   Rannsókn er hafin á því hvers vegna afgönsku hermenn-
irnir féllu.  NORDICPHOTOS/AFP

FRAKKLAND Einn af nánustu ráð-
gjöfum Nicolas Sarkozy, fyrrver-
andi Frakklandsforseta, hleraði 
samtöl forsetans. Samkvæmt upp-
tökunum, sem meðal annars voru 
birtar á fréttavefnum Atlantico í 
fyrradag, kvartaði forsetafrúin, 
Carla Bruni, undan lélegum laun-
um eiginmannsins sem hún taldi 
að væru hærri.

Forsetafrúin hafði ekki, frekar 
en aðrir, hugmynd um að ráðgjaf-
inn, Patrick Buisson, væri með 
upptökutæki í jakkavasanum. 

Þess vegna ræddi hún frjálslega 
um ábatasama auglýsingasamn-
inga sem hún hugðist skrifa undir 
um leið og forsetatíð makans lyki. 
Forsetinn ræddi sjálfur um hvern-
ig hann ætlaði að fara að því að 
græða peninga auk þess sem hann 
kvartaði undan því hversu lélegir 
sumir ráðherra hans væru.

Áður en upptökurnar, sem voru 
hundruð klukkustunda, voru birt-
ar hafði lögreglan lagt hald á þær. 
Lögregluna grunar að Buisson 
hafi tekið of hátt verð fyrir skoð-

anakannanir sem forsetinn pant-
aði af fyrirtæki hans. Upptök-
urnar, sem flestar eru frá 2011, 
fundust við húsleit í íbúð ráðgjaf-
ans.

Haft er eftir vinum forsetans að 
hann hafi verið öskureiður vegna 
málsins. - ibs

Sarkozy æfur eftir að franskir fjölmiðlar birtu upptökur ráðgjafa af samræðum forsetahjónanna:

Forsetafrúin taldi laun forsetans of lág

FORSETAHJÓN  Nicolas Sarkozy og 
Carla Bruni ræddu meðal annars hvern-
ig þau ætluðu að græða peninga þegar 

forsetatíð hans lyki.
NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Mælingar Haf-
rannsóknastofnunar á vestur-
göngu loðnu við Vestfirði gefa 
ekki tilefni til að auka útgefið 
aflamark fyrir vertíðina. Mæl-
ingar á loðnustofninum leiddu til 
þess að gefið var út 160.000 tonna 
aflamark. 

Loðnuskipin hafa verið að veið-
um á Vestfjarðamiðum undan-
farna daga úr loðnugöngu sem 
þar fannst fyrr í vikunni. Mok-
veiði var á tímabili og tóku skipin 
um 20.000 tonn á stuttum tíma. 

Enda þótt endanlegum útreikn-
ingum sé ekki lokið sýna mæl-
ingarnar að ekki sé um að ræða 
verulegt magn, segir í frétt stofn-
unarinnar. - shá

Kvótinn stendur óbreyttur:

Vesturgangan 
bætir engu við

BREYTTAR ÁHERSLUR   Hugað verður 
að orkunotkun í leikskólum borgarinnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

REYKJAVÍK Grænar áherslur verða 
í orkunotkun leikskóla Reykja-
víkurborgar, samkvæmt sam-
þykkt borgarráðs. 

Starfshópi var falið að skoða 
orkunotkun og orkunýtingu í 
leik- og grunnskólabyggingum og 
leggja fram hugmyndir að bættri 
nýtingu, hagkvæmni og aukinni 
meðvitund um orkunotkun. 

Hópurinn leggur til að sett 
verði viðmið um orkunotkun í 
forsögn fyrir hönnun skólabygg-
inga, að gert verði átak í úttekt og 
eftirliti með lagnakerfum skóla-
bygginga, skráningu á orkunotk-
un og uppfærslu ýmissa gagna 
um gerð og eiginleika húsnæðis. 

 - jme

Samþykkt í borgarráði:

Leikskólar með 
grænar áherslur



RÝMINGARSALA

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður. 
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Á ÚLPUM
Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum því 50% afslátt af öllum dömu-, herra- og barnaúlpum. Athugið að úlpurnar eru 
ekki til í öllum stærðum.

OKADAGAR  LOKADAGAR LOKADAGAR LOKADAGAR  LOKADAGAR  LOKADAGAR  LOKADAGAR

LOOKKKKKKKAAADAGAR LOKADAGAR  LOKADAGGGGAAAAAAAR50%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM

ÚLPUM



BODY ATTATT CK
LOW CARB PROTEIN SHAKE
VERÐ PER STK 250 ML
ÁÐUR 449ÁÐUR 449

337,-

PRO PLEX
PROTEIN BAR 5 TEG
VERÐ PER STK
ÁÐUR 298ÁÐUR 298

224,-
-25%

-25%

-25%

BODY ATTAA ATT CK
FAT BURNER 2 TEG
VERÐ PER STK
ÁÐUR 369ÁÐUR 369

277,-

Kræsingar & kostakjör

LAMBAFILLE
FERSKT
KÍLÓVERÐ
ÁÐUR 4.595

3.998,-

GGRRÍÍÍÍÍÍSSSSAAAAAAASSSSS MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
FFEERRRRSSSKKKTTTTTTTTTTT
KKÍÍLLÓÓÓVVVVEEEERRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
ÁÁÐÐUUR 222.111999999999888888888888ÁÐÐUR 22 1999888888 -32%

LLLAAAALL MMMBABABABAAFILLEFILLEFILLLLE
FFFERSKTRSKTERSKTKT
KÍLÓÓVVERÐÐKÍLÓVERÐKÍLÓVERÐKÍKÍLÍLÓLÓVÓVEVERÐRÐ
ÁÐU  .595ÁÐUR 4.595ÐUR 4.595ÁÐÁÐUR 4.595ÁÐUR 4 595ÁÐUR 4 59ÁÁÐUR 4 595ÁÐUR 4 595

33..99998,88,,--

Tilboðin gilda 6. -9. mars 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

BLENDA ÞVOTTAEFNI
SENSITIVE  1,17KG
PAKKAVERÐ
ÁÐUR 499

249,-
BODY ATTACK 
HRISTIGLAS
VERÐ PER STK
ÁÐUR 998

749,-

BODY ATTACK
FITNESS SHAKE 400 GR
SÚKKUL.  JARÐARB.  VANILLU
VERÐ PER DÓS
ÁÐUR 2.798

2.099,-

RISP PRO
PROTEIN BARR
VERÐ PER STKTK
ÁÐUR 398ÁÐUR 398

299,-



-50%

LAMBALÆRI
ÍSLANDSKRYDDAÐ
KÍLÓVERÐ
ÁÐUR 1.794

1.399,-

ORGANIC PIZZUR
MOZZARELLA/SALAMI
VERÐ PER PIZZA
ÁÐUR 579

498,-
MARGARITA
VERÐ PER PIZZA
ÁÐUR 498

398,-

-20%
AQUAFRESH
TANNBBUUUURRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEETT MMMMMMM
PPPPPPAAAAAAAKKKKKKKKAAAKKK VVVEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐAAAA
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÐÐÐUUUUURRRR 4449999ÁÁÁÁÁÐÐÐUURR 44999

OCEAN SPRAY 
TRÖNUBERJASAFI 1 L
LÍTRAVERÐ
ÁÐUR 399

299,-

-100KR

TÓMATAR 
ÝMSAR TEGUNDIR

30%
AFSLÁTTU

R

TÓMATAR ÝMSAR TEGUNDIR

30%
AFSLÁTTUR
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CO-OPERARR TIVEAA
MORGUNVERÐARKÖKUR
PAPP KKAKK VERÐAA
ÁÐUR 359ÁÐUR 359

-25%

FINISH POWERBALL
UPPÞVOTTAVÉLATÖFLUR
PAKKAVERÐ
ÁÐUR 1.998

1.798,-
GLJÁI  
FYLGIR
FRÍTT  
MEÐ
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LANDBROT VIÐ LAGARFLJÓT  Meira vatnsmagn í Lagarfljóti en gert var ráð fyrir 
áður en virkjað var við Kárahnjúka hefur að viti heimamanna valdið auknum land-
spjöllum.  MYND/ÚR EINKASAFNI

UMHVERFISMÁL „Við fáum ekki séð 
að það hafi verið farið ofan í þær 
athugasemdir sem við gerðum,“ 
segir Björn Ingimarsson, bæjar-
stjóri Fljótsdalshéraðs, um þá ósk 
að Orkustofnun endurskoði álit 
sitt á því hvort Kárahnjúkavirkj-
un og Lagarfossvirkjun uppfylli 
skilmála virkjunarleyfa.

Fljótsdalshérað sendi Orku-
stofnun bréf um málið í apríl og 
september í fyrra. Þar var rætt 
um landbrot og önnur neikvæð 
umhverfisáhrif vegna þess að 
vatnshæð í Lagarfljóti eftir að 
Kárahnúkavirkjun var smíðuð 
varð um þrjátíu prósentum meiri 
en áætlanir gerðu ráð fyrir. 
Bætur vegna landspjalla til land-
eigenda við fljótið hafi tekið mið 
af ákveðinni vatnshæð.

„Fljótsdalshérað telur vafa 
undirorpið að skilyrðum virkj-
unarleyfa hafi verið fylgt,“ segir 
í bréfi sveitarfélagsins til Orku-
stofnunar. „Í öllu falli hafi for-
sendur orkufyrirtækjanna og þar 
af leiðandi stjórnvalda að baki 
virkjunarleyfunum ekki staðist.“

Sagt er tilefni til þess að Orku-
stofnun skoði hvort endurskoða 
eigi virkjunarleyfi virkjananna 
tveggja og samrekstur Lands-
virkjunar og Orkusölunnar á 
þeim.

Orkustofnun segist nú hafa 
kynnt sér sjónarmið Fljótsdals-
héraðs og umsagnir Landsvirkj-
unar og Orkusölunnar. Ekki sé 
ástæða „að svo stöddu“ til að 
endur skoða virkjunarleyfin.

„Það er mat Orkustofnunar að 

ekki sé unnt að halda því fram að 
skilmálar nefndra virkjunarleyfa, 
eins og þeir liggja fyrir, hafi verið 
brotnir né að forsendur virkjun-
arleyfanna séu verulega brostn-
ar,“ segir stofnunin sem kveður 
þó „vissulega hafa komið í ljós að 
aukið vatnsmagn og rennsli árinn-
ar virðist brjóta land á bökkum 
árinnar“. Um að ós Lagarfljóts 
hafi færst til norðurs og sé nú 3,2 
km norðar en oftast á síðustu öld 
segir Orkustofnun að orsök þess 
sé hvorki þekkt né sannreynd 
staðreynd.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs 
samþykkti á miðvikudag að óska 
eftir því að Orkustofnun taki 
málið upp að nýju. Verði ekki fall-
ist á það er beðið um fyllri rök-
stuðning.

„Það er lágmark að menn fari 
ofan í og svari þeim athugasemd-
um sem við gerðum. Það var ekki 
gert. Þess vegna viljum við að þeir 
skoði þetta betur,“ ítrekar Björn 
bæjarstjóri. 
 gar@frettabladid.is

Virkjunarleyfi 
ekki brotin 
við Lagarfljót
Orkustofnun segir að skilmálar virkjunarleyfa Kára-
hnjúkavirkjunar og Lagarfossvirkjunar hafi ekki verið 
brotnir þrátt fyrir aukið vatnsmagn. Fljótsdalshérað 
biður Orkustofnun að endurskoða mat sitt á málinu.

BRETLAND, AP Alþjóðaheilbrigðis-
stofnunin segir að dagleg sykur-
neysla almennings eigi að vera 
fimm prósent af heildarfjölda hita-
eininga sem hann innbyrðir. Þetta 
er helmingi minni sykurskammtur 
en áður hafði verið mælt með. 

Eftir að hafa skoðað um níu þús-
und rannsóknir segja sérfræðing-
ar stofnunarinnar að með því að 
draga úr neyslu sykurs verði auð-
veldara að berjast gegn offitu og 
tannskemmdum. Innifalið í sykur-
skammtinum er viðbættur sykur í 

mat og sykur í hunangi, sírópi og 
ávaxtasafa.  - fb 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin ráðleggur almenningi:

Fólk minnki sykurát

SÆLGÆTI  Almenningur ætti að draga 
úr sykurneyslu.  MYND/AP

  Það er 
lágmark að 

menn fari 
ofan í og 

svari þeim 
athugasemd-

um sem við 
gerðum. Það var ekki gert.  

Björn Ingimarsson 
bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs
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Við hjá ISS Ísland óskum 

Landsvirkjun til hamingju með nýja 

og glæsilega virkjun að Búðarhálsi.

Um leið þökkum við starfsfólki

ISS fyrir frábært starf við rekstur

mötuneytis, ræstingu og

fasteignaumsjón í vinnubúðum.

Við þökkum Landsvirkjun og 

verktökum þeirra fyrir ánægjulegt 

samstarf.
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S
umir af ráðherrum ríkisstjórnarinnar hafa látið að 
því liggja undanfarna daga að fjölmiðlar sýni þá í 
óhagstæðu ljósi í umfjöllun um hvernig eigi að halda á 
framhaldi viðræðna við Evrópusambandið. Staðreynd-
in er þó sú að það eru ráðherrarnir sjálfir og það sem 

þeir láta út úr sér, sem dregur mest úr trúverðugleika þeirra.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra var til 

dæmis óklipptur í beinni útsendingu í Kastljósinu á þriðjudags-
kvöldið. Þar sagði hann þrennt, 
sem allt grefur undan trú 
almennings á að það sé eitthvað 
að marka það sem forystumenn 
ríkisstjórnarinnar segja.

Í fyrsta lagi sagði Sigmundur 
að það lægi á að drífa þings-

ályktunartillögu um slit aðildarviðræðnanna í gegnum Alþingi 
af því að íslenzk stjórnvöld væru undir svo mikilli pressu frá 
Evrópusambandinu. Ekki var liðinn sólarhringur þegar tals-
menn Evrópusambandsins voru búnir að reka þetta ofan í 
ráðherrann og afþökkuðu slíkar túlkanir á orðum sínum. Þeir 
ítrekuðu þvert á móti að þeir hefðu ekki sett neina tímafresti 
og að ESB væri áfram reiðubúið að halda áfram aðildarviðræð-
unum við Ísland.

Raunar er undrunarefni að ráðherrann hafi sagt að það 
væri ESB sem þrýsti á ákvörðun í málinu, því að hið gagn-
stæða hefur ítrekað komið fram undanfarna mánuði, síðast í 
umræðum á Evrópuþinginu og ályktun þess í janúar. Er ráð-
herrann svona ólæs á hvað er að gerast í Evrópusambandinu?

Í öðru lagi sagði forsætisráðherrann að Sjálfstæðisflokkur-
inn hefði enga kröfu gert í stjórnarmyndunarviðræðunum um 
að staðið yrði við „við munum standa við“-loforðið um að halda 
þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna á fyrri 
hluta kjörtímabilsins. Það hefði bara eiginlega ekkert komið til 
tals; stjórnarflokkarnir væru alveg sammála um hvernig ætti 
að halda á Evrópumálunum.

Í þriðja lagi sagði forsætisráðherrann að það væri ekkert að 
marka hans eigin undirskrift á bréfi sem hann sendi kjósend-
um fyrir kosningarnar 2009. Þar kom fram að fordæmi væru 
fyrir því í samningum annarra þjóða við Evrópusambandið að 
komið væri til móts við kröfur vegna hagsmuna landbúnaðar 
og sjávarútvegs og það væri „algerlega rangt að halda því fram 
að þessar kröfur hamli því að af aðildarsamningi geti orðið“.

„Ég skrifaði ekki þetta bréf og þetta hefur aldrei verið mín 
afstaða,“ sagði forsætisráðherrann. En hann skrifaði nú samt 
undir bréfið.

Hvað eiga kjósendur eiginlega að halda þegar þetta bætist 
við allt annað sem fram hefur komið undanfarna daga um 
orðheldni og skarpskyggni forystumanna stjórnarflokkanna? 
Hvaða mark eiga þeir til dæmis að taka á undirskriftum og 
loforðum í kosningabæklingunum sem væntanlegir eru inn 
um lúguna frá Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum í 
aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna?

Þetta heitir að vera kominn ofan í holu og halda áfram að 
moka. Alveg hjálparlaust.

Hver dregur mest úr trúverðugleika stjórnvalda?

Sjálfs er 
höndin hollust

Umræðan um jafnrétti á vinnumarkaði 
hérlendis og á Vesturlöndum endurspegl-
ar iðulega kynbundinn launamun, ójöfn 
tækifæri og aðgang að stjórnendastöðum 
fyrirtækja. Þetta er einungis hluti af stóru 
hnattrænu vandamáli sem er samofið sjálf-
bærri þróun og samfélagsábyrgð fyrir-
tækja.

Konur eru helmingur jarðarbúa en ein-
ungis um helmingur kvenna á „vinnualdri“ 
er í launuðu starfi. Framlag kvenna til hag-
kerfisins í heiminum er gríðarlega mikið, 
hvort sem það er í viðskiptum, landbúnaði 
og matvælaframleiðslu, frumkvöðlastarf-
semi, sem starfsmenn eða með ólaunaðri 
vinnu á heimilinu. Til að mynda sjá konur í 
Afríku um 80% landbúnaðar- og matvæla-
framleiðslunnar í álfunni. Bág þjóðfélags-
staða og brot á vinnuréttindum, lögum og 
reglum hamla framgangi og tækifærum 
kvenna á atvinnumarkaði.

Fjárfesting í valdeflingu kvenna á 
atvinnumarkaði hefur jákvæð áhrif á sjálf-
bæra þróun, dregur úr fátækt, eflir þjóð-
félagsstöðu kvenna almennt og eykur hag-
vöxt. Þegar fleiri konur vinna og fá laun 
fyrir þá vinnu, vex hagkerfi heimsins. 
Samkvæmt rannsóknum þá myndi verg 
landsframleiðsla Bandaríkjanna vera um 
9% hærri ef launuð vinna kvenna væri til 
jafns við karla og á evrusvæðinu um 13% 

hærri og í Japan um 16% hærri. Fram-
leiðni á hvern starfsmann (GDP) gæti 
aukist um allt að 40% með því að útrýma 
launamismun karla og kvenna almennt á 
vinnumarkaði og hjá stjórnendum. Grein-
ing Fortune á 500 stærstu fyrirtækjum 
heims varpar ljósi á að þau fyrirtæki sem 
eru með hærra hlutfall kvenna í stjórn-
endastöðum skila hluthöfum 34% meiri 
arði en þau fyrirtæki sem eru með lágt 
hlutfall kvenna í stjórnendastöðum. 

UN Women er í fararbroddi í baráttunni 
fyrir jafnrétti kynjanna og valdeflingu 
kvenna á heimsvísu. Jafnréttissáttmáli UN 
Women og Global Compact var kynntur 
fyrst á Alþjóðadegi kvenna 8. mars árið 
2010. Sáttmálinn samanstendur af sjö 
viðmiðum sem byggjast á stefnu Global 
Compact um samfélagsábyrgð fyrirtækja. 
Fyrirtæki sem skrifa undir sáttmálann 
skuldbinda sig siðferðislega að vinna mark-
visst að auknu jafnrétti á vinnumarkaði. 
Að stuðla að jöfnum tækifærum kynjanna 
til atvinnuþátttöku er ekki aðeins siðferð-
islega rétt – heldur eykur það hagsæld í 
heiminum. 

Aukið jafnrétti – aukin hagsæld!
JAFNRÉTTI

Soff ía 
Sigurgeirsdóttir
í stjórn UN Women 
á Íslandi

Sjá má lengri útgáfu greinar-innar á Vísi.
visir.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

Lækurinn bakkafulli
Á þessum vettvangi hefur, við lauslega 
talningu, verið vikið um 50 sinnum að 
orðum Vigdísar Hauksdóttur þingmanns 
og formanns fjárlaganefndar Alþingis. 
Þess vegna gæti mörgum þótt vel í lagt 
að bæta í þá hít, en hér verður að taka 
hvert tilfelli fyrir sig.

Virðingin og þöggunin
Hér er sumsé tilfellið: Téður 
þingmaður segir í blaða-
viðtali að það sé tilraun til 
þöggunar að Blaðamanna-
félagið gagnrýni hana fyrir 
að hvetja auglýsendur 
til að sniðganga miðla 
sem fjalla um hana 
á hátt sem henni 
er ekki að skapi. 

Svo er bætt um betur með því að harma 
að sá hluti almennra kjósenda sem 
starfar á Alþingi ávarpi þingmenn beint. 
Þessi slettirekuháttur sé einmitt ein 
birtingarmynd dvínandi virðingar sem 
almenningur ber til Alþingis á þessum 
síðustu og verstu.
„Eftir að fjölmiðlar byrjuðu að sparka 
meira í þingmenn þá fannst mér 

viðhorf starfsmannanna 
líka breytast. Það finnst 
mér óskaplega leiðinlegt 
og það er eins og þessar 
gömlu góðu hefðir 
þingsins hafi ekki skilað 
sér nógu mikið 

inn í nútímann,“ segir Vigdís. Það er 
spurning hvort starfsfólk þingsins komi 
ekki bara fram við þingmenn í fullu 
samhengi við tilefnið.

Góðs að vænta
Þessu tengt. Vikuna sem nú er að líða 
átti að nýta til að ná einhvers konar 

lendingu milli stjórnar og stjórnar-
andstöðu um ESB-útspil utan-
ríkisráðherra. Ekkert hefur þó verið 
fundað hingað til og Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson forsætis-
ráðherra í útlöndum. Það stefnir því 
í hressilega umræðu á þingi í næstu 

viku sem mun eflaust koma til 
með að auka virðingu og 
vegsemd þingsins. Eða 
ekki.
thorgils@frettabladid.is
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Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

➜ Ekki voru allir 
ánægðir með þetta 
umbótastarf fjárlaga-
nefndar. Óánægðastir 
voru þeir sem höfðu 
greiðan aðgang að 
þingmönnum og fjár-
laganefnd. 

Save the Children á Íslandi

Við verðum að reyna að skilja 
hvers vegna Kjartani er svona 
mikið í mun að komast yfir 
strump. Jú, jú, við vitum að hann 
vill sjóða strumpa í potti og 
breyta þeim í gull en af hverju? 
Hvað veldur? Hvað hafa strump-
arnir gert Kjartani? Átti Kjartan 
erfiða æsku? Er Kjartan kannski 
bara vanur að fá strump? Má 
segja að hann hafi réttmætt til-
kall til þess? Og erum við eitt-
hvað skárri? Við búum til föt úr 
dýrum – Kjartan vill búa til gull 
úr strumpum… 

Kannski vantar hann líka bara 
einn strump. Bara einn. Er það nú 
eitthvað svo ósanngjörn krafa? 
Varla ef það ver friðinn.

Við verðum líka að hafa í huga 
að sú mynd sem dregin er upp af 

Kjartani í strumpabókunum er 
mjög einhliða. Bækurnar draga 
mjög taum strumpa. Kjartan er 
alltaf látinn líta út eins og arg-
asta illmenni. En málið er í raun 
miklu, miklu flóknara.

Grímuballsherinn
En að allt öðru. Nú hefur Pútín 
hertekið Krímskagann, sjálf-
stjórnarlýðveldi sem er hluti af 
Úkraínu. Reyndar heldur Pútin 
ekki alltaf andlitinu varðandi 
það hver standi að hernáminu. Á 
blaðamannafundi í vikunni hélt 
forsetinn því fram að vopnuðu 
mennirnir í ómerktu herbúning-
unum sem komið hefðu á rúss-
neskum herbílum og hertekið 
flugvelli væru bara íbúar svæðis-
ins sem hefðu keypt sér föt í felu-
litum. Þetta var, sem sagt, svona 
„grímuballsher“.

Þetta er augljóslega rakin 
þvæla, allir vita að rússeski 
herinn er einfaldlega mættur 
á Krímskagann. Aðgerðin tók 
skamma stund og var greinilega 
vel plönuð. Hve mörg önnur slík 
plön ætli Pútín eigi í skúffunni? 

Hvar er næsta grímuballs að 
vænta?

Brot á alþjóðalögum
Sumt af því sem sagt er í rúss-
neskum ríkisfjölmiðlum hefur, 
eins og allur góður áróður, að 
geyma sannleikskorn. Það er til 
dæmis rétt að eftir brottvikningu 
Janúkovits felldi úkraínska þing-
ið úr gildi lög sem styrktu stöðu 
rússneskrar tungu (og annarra 
minnihlutamála) í landinu. Það 
var ekki góð ákvörðun. Ríki eiga 
að vera vingjarnleg fólki óháð 
móðurmáli þess og fjölmargir 
íbúar Úkraínu eiga rússnesku að 
móðurmáli.  Þessi ákvörðun, sem 
nú er búið að hætta við, gerði lítið 
til að lægja öldurnar.

En þá er það spurningin: trúum 
við því virkilega að þetta hafi 
skipt einhverju máli? Trúum við 
því að tungumálalögin og það að 
fasistar hafi haft sig í frammi á 
götum Kíev og Lviv sé raunveru-
leg ástæða, ekki bara afsökun, 
fyrir því að herir Pútíns hafi 
hernumið Krímskagann?  Og 
finnst þeim sem því trúa að það 

sé góð og gild ástæða sem sam-
ræmist alþjóðalögum? Gleym-
um því ekki að Úkraína skilaði 
kjarnorkuvopnum sínum fyrir 
20 árum gegn loforðum stór-
veldanna (þ.m.t. Rússlands) um 
að fullvelldi landsins og landa-
mæri yrðu tryggð. Hvers virði 
verða slík loforð gagnvart öðrum 
ríkjum í svipaðri stöðu í framtíð-
inni ef Pútín verður leyft að búta 
Úkraínu niður með hervaldi?

Pútín vill meina að stjórnvöld 
í Úkraínu séu ólögleg. Fyrrver-
andi forseti var um tíma nógu 
löglegur til að skrifa undir bréf 
þar sem hann bað um hernaðar-
íhlutun. En að öðru leyti segir 
Pútín hann „búinn að vera“. Síðan 
áskilur Pútin sér rétt til að hafna 
úrslitum kosninga í Úkraínu sem 
myndu fara fram við núverandi 
ástand. En Pútín mun ekki eiga 
í minnstu vandræðum með að 
viðurkenna úrslit væntanlegrar 
þjóðaratkvæðagreiðslu um sam-
einingu Krímskagans við Rúss-
land. Enda munu mennirnir í 
grímuballsherbúningunum án efa 
sjá til þess að allt fari vel fram.

„Ástandið er í raun mjög flókið.“
Varla er til sú milliríkjadeila sem 
ekki verðskuldar þá lýsingu að 
vera flókin. En stundum er staðan 
samt einföld þótt forsagan kunni 
ef til vill að vera flóknari. Stund-
um er bara einhver einn sem slær 
og annar sem er sleginn.

Pútín hertók Krímskagann af 
því að hann vildi hertaka Krím-
skagann. Pútín setur fyrirvara 
á kosningar í Úkraínu því hann 
vill stjórna því hver stjórnar 
Úkraínu. Það getur verið gaman 
að róta í Trivial-bunkanum og 
fræðast meira um sögu Krím-
skagans, Rússlands og Úkraínu. 
En Trivial-bunkinn geymir oft 
aðeins afsakanir harðstjóranna, 
ekki raunverulegar ástæður fyrir 
aðgerðum þeirra.

Flóknir þessir harðstjórar

Forsætisráðherra virðist 
hafa úthlutað styrkjum, 
samtals 205 milljónum 
króna, til atvinnuskapandi 
verkefna í minjavernd án 
samráðs við landshluta-
samtök eða sveitarfélög 
og án þess að auglýsa eftir 
umsóknum. Sveitarstjórn-
armenn hafa lýst furðu 
sinni á þessu enda dæmi 
um að styrkveitingar hafi 
komið þeim í opna skjöldu. 
Sveitarfélagið Árborg 
fékk t.d. úthlutað 5 millj-
ónum króna til að byggja grunn 
undir hús sem er í einkaeigu og 
Ísafjarðarbær 12 milljónum króna 
til verkefna sem bæjarstjórn hafði 
ekki óskað eftir.

Þessar ákvarðanir forsætis-
ráðherra eru ekki til þess fallnar 
að auka traust á því hvernig fjár-
munum ríkisins er úthlutað eða 
hvernig þeim er varið. Til staðar 
eru ágætir verkferlar og farvegir 
til að veita styrkjum úr ríkissjóði, 
t.d. ýmsir lögbundnir sjóðir og 
menningar- og vaxtarsamningar 
sveitarfélaga. Þá ferla hefði for-
sætisráherra betur nýtt sér.

Fjárlaganefnd Alþingis hafði 
mikið fyrir því á síðasta kjörtíma-
bili að breyta úthlutun á óskiptum 
liðum fjárlagafrumvarpsins. Fyr-
irkomulagið hafði verið gagnrýnt 
harðlega í mörg ár, m.a. af Ríkis-
endurskoðun og fulltrúum allra 
stjórnmálaflokka sem töldu að 
þarna væri lögð spillingargildra 
fyrir alþingismenn sem mætti 
ekki vera til staðar. Orðrómur var 
um að þingmenn væru að hygla 
sínu fólki sérstaklega. 

Umbætur fjárlaganefndar 
gengu út á gegnsæi til að auka 
traust á því hvernig fjármunum 
ríkisins er skipt, á þarfagrein-
ingu og eftirlit, bætta stjórnsýslu, 
yfirsýn yfir einstaka málaflokka 
og faglega umsýslu. Útgangs-
punkturinn var að fjárlaganefnd 
og fagnefndir geri tillögur um 
umfang einstakra fjárlagaliða en 
sjóðir, félagasamtök, menningar-
ráð landshluta, vaxtarsamningar 
sveitarfélaga og ráðuneyti sjái um 
dreifingu til einstakra verkefna 
eftir ákveðnum viðmiðum. Ekki 

voru allir ánægðir með 
þetta umbótastarf fjárlaganefnd-
ar. Óánægðastir voru þeir sem 
höfðu greiðan aðgang að þing-
mönnum og fjárlaganefnd. 

Vinnulag forsætisráðherra virð-
ist vera í anda þess sem fjárlaga-
nefnd hefur hafnað. Stjórnsýslan 
er óljós og úthlutunin ekki gegnsæ. 
Munurinn er þó sá að ráðuneyti 
heyra undir stjórnsýslulög en það 
gerir Alþingi ekki.

Spillingargildrur
Forsvarsmenn bænda og 
stjórnmálamenn í leiðtoga-
stöðum halda því fram að 
landbúnaður á Íslandi sé 
þjóðhagslega hagkvæmur. 
Skoðum hversu traustum 
fótum sú staðhæfing stend-
ur.

Framlag til landsfram-
leiðslu
Hagstofa Íslands hefur 
nýverið opinberað hag-
reikninga landbúnaðarins fyrir 
árið 2013. Samkvæmt bókhaldi 
Hagstofunnar námu opinberir 
styrkir til greinarinnar 9,9 millj-
örðum króna það ár. Fjárlagaáætl-
un fyrir árið 2013 gerði ráð fyrir 
að styrkupphæðin yrði um 12 
milljarðar króna. Væntanlega er 
flokkun Hagstofunnar hvað telj-
ist styrkir til landbúnaðar íhalds-
samari en flokkun fjármálaráðu-
neytisins. Hagstofan telur hreint 
vinnsluvirði landbúnaðar, styrk-

ir innifaldir, hafa verið 
13,9 milljarðar króna 
árið 2013. Framlag land-
búnaðarins til landsfram-
leiðslunnar, þegar ríkis-
styrkirnir eru dregnir 
frá, var 4,0 milljarðar 
króna árið 2013.

Skipting hreinna land-
búnaðartekna
Hreinn fjármagnskostn-
aður landbúnaðarins, 

samkvæmt Hagstofunni, nam 
fjórum milljörðum króna árið 2013 
og leigugjöld námu 0,1 milljarði 
króna. Þannig að hefði 9,9 millj-
arða króna framlag úr ríkissjóði 
ekki komið til hefði landbúnaður-
inn ekki getað greitt laun og ekk-
ert hefði heldur verið eftir í formi 
rekstrarhagnaðar og einyrkja-
tekna!  

Landbúnaður er ekki þjóðhags-
lega hagkvæmur með núverandi 
fyrirkomulagi. Uppgjör Hag-

stofunnar er gert á grundvelli 
innlends verðlags á landbúnað-
arvörum. Væri innflutningsverð-
lag lagt til grundvallar, að hætti 
OECD, myndi framlag landbún-
aðar til landsframleiðslu verða 
minna en ekki neitt! Landbún-
aður með þeirri styrkja- og boða- 
og bannaumgjörð sem rekin er 
á Íslandi er eins fjarri því að 
vera þjóðhagslega hagkvæmur 
og hægt er. Greinin stendur ekki 
undir launagreiðslum óstudd. Um 
3-5.000 manns með fulla starfs-
getu eru beinlínis á framfæri 
skattgreiðenda við að mjólka 
kýr og smala kindum. Þarf þetta 
að vera svo? Alls ekki! En til að 
greinin komist úr þessari stöðu 
styrkþiggjandans þarf að gjör-
bylta allri stofnanaumgjörð land-
búnaðarins, afnema einkarétt 
afurðastöðva og veita inn frísk-
um vindum samkeppninnar. Bæld 
samkeppni gefur bælda afkomu 
bænda og búaliðs.

Búskaparbasl og þjóðarhagur
LANDBÚNAÐUR

Þórólfur 
Matthíasson
hagfræðiprófessor

STYRKIR

Oddný G. 
Harðardóttir
alþingismaður og 
fyrrverandi formaður 
fj árlaganefndar

Pútín hertók Krím-
skagann af því 

að hann vildi hertaka 
Krímskagann.
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Nú eru liðin tuttugu ár 
frá því fyrst var hugað að 
lagningu sæstrengs frá 
Íslandi til Bretlands til sölu 
á raforku. Þá – eins og nú – 
sagðist breskur ævintýra-
maður vera reiðubúinn að 
afla fjármuna til þess að 
greiða kostnaðinn við lagn-
ingu sæstrengsins auk þess 
að segjast hafa tilbúinn 
markað fyrir orkuna. Við 
skoðun á málinu kom m.a. 
eftirfarandi í ljós:

1. Þar sem leggja þurfti sæstreng-
inn bæði um alþjóðlegt haf-

svæði sem og um landgrunn í lög-
sögu annara ríkja voru fjölmörg 
og flókin úrlausnarefnin bæði 
í tengslum við lögfræðileg og 
umhverfisleg álitaefni. Sjálfsagt má 
leysa þau en þá með ærnum undir-
búningi og umtalsverðum kostnaði.

2. Bresk stjórnvöld færðu m.a. 
fram það álit sitt að bæði þar 

sem umræddur sæstrengur færi 
frá landi og kæmi á land skapað-
ist mikið segulsvið sem myndi m.a. 
hafa neikvæð áhrif á strandgæslu-
þarfir Breta. Nauðsynlegt væri að 
þeirra áliti að leggja tvo sæstrengi 
nánast hlið við hlið til þess að eyða 
seguláhrifunum. Þær framfarir 
hafa sennilega orðið á strandgæslu 
sjóveldisins, að þess væri líklega 
ekki lengur þörf. Þó er aldrei að 
vita.

3. Nú er eftir óvirkjuð álíka mikil 
orka á Íslandi og þegar er búið 

að virkja – þó svo hafi ekki verið 
fyrir 20 árum, þ.e. áður en ráðist 
var í virkjun á Kárahnjúkum. Öll 
sú óvirkjaða orka dugar ekki til að 
fullnægja nema sem svarar orku-
þörf Glasgow-borgar. Í Evrópu 

eru þær margar, Glasgow-
borgirnar. Hvernig sú firra 
hefur komist inn í hausinn 
á Íslendingum að íslensk 
orka muni nánast leysa öll 
græn orkuvandamál Evrópu 
er mér hulin ráðgáta.  

4. Verði lagður sæstreng-
ur þyrfti að virkja öll 

enn óvirkjuð svæði á Íslandi 
til þess að framkvæmdin 
skilaði arði. Orkuvandamál 

Evrópu yrðu engu að síður þau hin 
sömu eftir sem áður. Þó Íslending-
ar séu öllum þjóðum meiri og merk-
ari getur íslenska orkan samt ekki 
bjargað heiminum. Ekkert fremur 
en hin íslenska afburðaþekking á 
rekstri banka og fjármálastofnana 
gat orkað meiru en að setja íslensku 
þjóðina sjálfa á hausinn og draga 
velviljaða útlenda lánardrottna með 
í fallinu.

5. Verði sæstrengslausnin valin 
yrði innan fárra ára engar 

virkjanlegar en óvirkjaðar orku-
lindir eftir á Íslandi. Búið verður þá 
að ráðstafa því öllu til sölu á erlend-
um markaði um sæstreng og enginn 
varaforði eftir til framtíðar. Útlend-
ingar myndu líklega segja að slíkt 
væri í fullu samræmi við þá áráttu 
Íslendinga að geta aldrei hugsað í 
öðru en skammtímalausnum. Aldrei 
séð neina framtíð fyrir sér.  En auð-
vitað hafa útlendingar alltaf rangt 
fyrir sér. 

6. Hingað til hefur þjóðin haft 
áhuga á að nýta sér virkjan-

lega íslenska orku í landinu sjálfu 
þannig að virðisaukinn af nýtingu 
hennar verði eftir í landinu. Verði 
sæstrengslausnin valin er orkan 
flutt „óunnin“ út og nýting hennar 
á erlendri grundu myndi þá skapa 

erlendu vinnuafli tekjur og erlend-
um stjórnvöldum skatttekjur. Er 
það auðvitað í fullu samræmi við 
einlægan áhuga íslensku þjóðarinn-
ar á að Evrópusambandið og þegnar 
þess hafi sem allra mestan ávinn-
ing af nýtingu íslenskra auðlinda. 
Án efa mun núverandi ríkisstjórn 
vera uppfull af áhuga á að stuðla að 
slíkum lausnum, ekki hvað síst þau 
Sigmundur Davíð, Vigdís Hauks-
dóttir og Ásmundur Einar.  

7. Með beintengingu orkusölunn-
ar við Evrópu myndi hér – eins 

og í Noregi – hinn íslenski orku-
sölumarkaður þurfa að laga sig að 
markaðinum á meginlandi Evr-
ópu. Orkuverðið á Íslandi myndi 
því verða að hækka til samræmis 
við það. Formælendur sæstrengja-
lausnarinnar segjast sjá einfalt ráð 
við því. Íslenska ríkið eigi þá bara 
að niðurgreiða orkuna til íslenskra 
notenda. M.ö.o. íslenskir skattborg-
arar – sem eru þeir hinir sömu 
og þurfa að borga til muna hærra 
orkuverð – eiga þá með hækkandi 
sköttum að borga sjálfum sér aftur 
til baka kostnaðinn af sæstrengja-
lausninni. Þetta myndum við Ísfirð-
ingarnir nefna Münchausen-lausn-
ina – þ.e. að maður eigi að draga 
sjálfan sig og reiðskjótann með upp 
úr keldunni á eigin hári.

Sæstrengjalausninni var vikið út 
af borðinu fyrir tuttugu árum – með 
glotti. Vonandi er eitthvað af slík-
um húmor enn eftir í landinu. Þrátt 
fyrir hrunið – eða e.t.v. einmitt 
vegna þess. Vegna þess er þörfin 
meiri nú en fyrir tuttugu árum. 
Þörfin meiri bæði fyrir hugsun – 
og húmor. 

Sæstrengslausnin
ORKUMÁL

Sighvatur 
Björgvinsson
fv. iðnaðarráðherra

➜ Sæstrengjalausninni var 
vikið út af borðinu fyrir tutt-
ugu árum – með glotti.  Neðangreindar tilvitnanir 

eru raddir kvenna í Sam-
tökum um endómetríósu, 
frá árinu 2012.

„Það er með ólíkindum 
að fara alltaf á bráðamót-
töku á mánaðarfresti, allt-
af í byrjun tíða, með kvið-
verki og læknar setja ekki 
saman einn plús einn. Ekki 
hef ég verið fyrsta konan 
sem hefur komið þarna 
með svo mikla verki að 
hvorki er hægt að standa 
né sitja.“

„Það er ótrúlegt að líta til baka 
og rifja upp hvernig undanfarin ár 
hafa verið. Alltaf að fara í búð tím-
anlega. Koma sér fyrir í sófanum 
með mat, fötu, tölvu, bækur, lyf, 
nammi, you name it, láta einhvern 
vita af fyrirhuguðu ástandi, ekki 
læsa útihurðinni og búa nemend-
ur undir frí (án þess að þeir viti) 
og svo tilkynna veikindi. Stundum 
þurfti ég að fá einhverja vinkonu til 
að kíkja til mín og færa mér gubbu-
fötu, hrökkbrauð eða þurr föt. En 
þær sem hafa komið að manni í 
þessu ástandi, að vera ósjálfbjarga, 
þeim verður alveg hroðalega bilt 
við.“

„Í raun má segja að þetta hafi 
tekið 30 ár í mínu tilfelli, það var 
ekki fyrr en ég hafði verið skorin 
upp vegna legnáms að sjúkdómur-
inn uppgötvaðist. Skurðlæknirinn 
(ekki kvensjúkdómalæknir) treysti 
sér ekki í að ljúka verkinu, „lokaði 
mér aftur“, hafði „aldrei séð aðra 
eins samgróninga“ og tilkynnti 
mér nývaknaðri og vankaðri að ég 
væri með legslímuflakk! Ég hafði 
aldrei heyrt um það, hvað þá endó-
metríósu!“

Margar birtingarmyndir
Endómetríósa á sér margar 
birtingarmyndir. Í vægum 
tilfellum finna konur engin 
einkenni sjúkdómsins 
meðan aðrar búa við krón-
ískar kvalir með mikilli 
skerðingu lífsgæða. Með 
réttri meðhöndlun er yfir-
leitt hægt að auka lífsgæði 

kvenna með endómetríósu verulega 
og fyrirbyggja frekari framvindu 
sjúkdómsins. Samtök um endó-
metríósu hafa bent á hversu stórt 
skref það væri til bættrar með-
höndlunar, að stofnuð væri göngu-
deild fyrir konur með endómetríósu 
og króníska kviðarholsverki.

Of langur greiningartími
Á Íslandi er meðalgreiningartími 
endómetríósu talinn vera 6-10 ár. 
Langur greiningartími getur haft 
margvísleg neikvæð áhrif á heilsu 
og lífsgæði þeirra kvenna sem sjúk-
dóminn hafa, enda er aukin fræðsla 
og styttri greiningartími eitt helsta 
baráttumál samtaka um endómetr-
íósu víða um heim. Fimmtudaginn 
13. mars munu konur með endómetr-
íósu ásamt fjölskyldu og vinum, 
streyma út á götur í yfir fjörutíu 
löndum. Talið er að um 176 millj-
ónir kvenna hafi endómetríósu og 
er tilgangur Million Women March 
for Endometriosis að vekja athygli á 
málefnum þeirra. Í Reykjavík hefst 
gangan kl. 17.00 við Hallgríms-
kirkju og lýkur með stuttri athöfn 
við Kvennadeild Landspítalans. 

Hvatningarganga 
um endómetríósu

HEILSA 
KVENNA

Silja 
Ástþórsdóttir
formaður Samtaka 
um endómetríósu

ISUZU D-MAX ER EINN HAGKVÆMASTI
OG STERKASTI PALLBÍLL SEM UM GETUR
EYÐSLA AÐEINS 7,4 l/1OO km*
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

➜ Talið er að um 176 
milljónir kvenna hafi  
endómetríósu …



Sjá nánar: samsungsetrid.is

WF600B4BKWQ
 
· Tekur 6 kg. af þvotti
· Vinduhraði
   allt að 1200 sn./mín.
· Kolalaus móttor
· Verð 96.900.-

EcoBubble
þvottavél

 WF72F5E4P4W

· Tekur 7 kg. af þvotti 
· Vinduhraði

allt að 1400 sn./mín.
· Kolalaus mótor

· Verð 119.900.-

DV70F5E0HGW
 
· Tekur 7 kg. af þvotti
· Varma dæla
· Orkunotkun A++
· Verð 169.900.-
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Frábær
þurrkari

200 Hz · LED skjár · SMART TV · 3D · Innbyggt þráðlaust net6475 LÍNAN

Svona eiga
 sjónvörp að ver a!

32" = 154.900

40" = 189.900

46" = 219.900

55" = 329.900

65" = 549.900

Gríptu
   tækifærið!
      Frábær myndgæði!

6

55

Ný sending væntanleg 2. apríl

12 mánaða vaxtalausar
raðgreiðslur

DW-UG721W
 
· 14 manna stell
· 7 þvottakerfi
· 3 grindur
· Grind efst fyrir hnífapör
· Orkunotkun A++
· Hljóðlát aðeins 44db
· Verð 142.900.-
 

... afburða
uppþvottavél

Treystu Samsung til að framleiða

Þvottavélar
    af bestu gerð

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

STEINUNN JÓHANNESDÓTTIR
frá Hvammi, Hnífsdal,

síðast til heimilis á Hrafnistu í Hafnarfirði,

lést þriðjudaginn 4. mars. Útför verður auglýst síðar. 

Sverrir Jóhannesson
Guðmundur G. Jóhannesson Eva Lillerud
Jóhannes B. Jóhannesson Guðrún H. Hauksdóttir
                barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

GUÐMUNDUR GUÐMUNDSSON 
frá Kolsstöðum, 

lést á hjúkrunarheimilinu Hlévangi  
3. mars sl. Útför mun fara fram  
frá Kvennabrekkukirkju föstudaginn 14. mars kl. 14.00.

 
Kristín Guðmundsdóttir & Örn R. Ingólfsson
Ólafía G. Guðmundsdóttir (Stella) & Gunnar E. Svavarsson
Guðveig Guðmundsdóttir & Kjartan Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

SIGRÍÐUR OLIVERSDÓTTIR
frá Hellissandi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi miðviku- 
daginn 26. febrúar. Jarðarförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 7. mars nk. kl. 13.00.

Lovísa Árnadóttir Viðar Pétursson
Finnur Árnason Anna María Urbancic
Ingibjörg Árnadóttir  Jónas Þór Guðmundsson

Sigríður Erla, Pétur, Davíð, Finnur Árni, Árni Grétar, 
Ebba Katrín, Oliver Páll, Viktor Pétur, Guðmundur Már, 
Lovísa Margrét, Stefán Árni og Viðar Breki.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu samúð, 
hlýhug og vináttu við andlát og útför 

ástkærrar móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu,

ÁSDÍSAR BJARNADÓTTUR
frá Suðureyri við Tálknafjörð,

Laugarnesvegi 87.

Þórey Magnúsdóttir
Bjarni Eiríkur Magnússon
Jóna Þórdís Magnúsdóttir   Salvar Guðmundsson
Guðmundur Sigurður Magnússon
Einar Magnússon           Gunnhildur Konráðsdóttir
Magnús Ásgeir Magnússon    Heiða Hringsdóttir
Kristján Magnússon              Ásdís Ásgeirsdóttir
og fjölskyldur þeirra.

Ástkær eiginmaður minn,

GUÐMUNDUR GRÍMUR JÓNSSON 
andaðist 3. mars síðastliðinn á Hrafnistu  
í Hafnarfirði. Útför hans fer fram mánudaginn 
10. mars frá Grafarvogskirkju kl. 15.00.

 Láretta Bjarnadóttir
Bjarni Guðmundsson     Britt-Marie Guðmundsson
Guðmundur Guðmundsson        Rakel Bergsdóttir
Lára Guðmundsdóttir
Jóhann Guðmundsson            Thu Nguyen
börn og barnabörn.

Kæru vinir og vandamenn.  
Innilegar þakkir fyrir samúðarkveðjur og 
samverustund vegna andláts og útfarar 

pabba okkar, tengdapabba, afa og langafa,

GUÐNA R. JÓNSSONAR
Hellu.

Sérstaklega þökkum við starfsfólki Lundar 
og Kristni Garðarssyni fyrir einstaka umhyggju og hlýju.

Hrafnhildur Guðnadóttir Friðrik Magnússon 
Hjördís Guðnadóttir Auðunn Gunnarsson 
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

STEINÞÓR EINARSSON
vélstjóri,

lést mánudaginn 3. mars á Hrafnistu í 
Kópavogi. Útför hans fer fram frá Garðakirkju, Garðaholti, 
mánudaginn 10. mars kl. 15.00.

Þuríður Steinþórsdóttir   Jóel Friðrik Jónsson
Einar Steinþórsson        Helga Steindórsdóttir
Trausti Steinþórsson      Rannveig Hafberg
afabörn og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð við 
fráfall elskulegrar móður, tengdamóður, 

ömmu og langömmu,

RÓSU HERMANNSDÓTTUR 
sem lést 20. febrúar síðastliðinn. Sérstakar þakkir færum við 
yndislegu starfsfólki á bráðamóttöku, gjörgæslu og deild 7-A á 
Landspítalanum í Fossvogi. 

Hermann Gunnarsson Svava Viktoría Clausen 
Alfreð Örn Hermannsson 
Gunnar Axel Hermannsson Svava Óttarsdóttir 
Gestur Hermannsson Hjördís Jóhannesdóttir 
Viktoría G. Hermannsdóttir 
og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir, amma og langamma,

ÁSLAUG MAGNÚSDÓTTIR
dvalarheimilinu Grund,
áður Gnoðarvogi 32,

lést föstudaginn 28. febrúar. Jarðarförin fer 
fram frá Áskirkju mánudaginn 10. mars kl. 13.00.

Guðrún R. Axelsdóttir Einar Eiríksson
Eiríkur Bergmann Einarsson Aino Freyja Jarvela
Áslaug Einarsdóttir
og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og vinarhug við andlát og útför ömmu 
okkar, langömmu og langalangömmu,

MARÍU KRISTJÁNSDÓTTUR
Droplaugarstöðum, 
áður Austurbrún 4. 

Sjöfn Arnfinnsdóttir
Snorri Arnfinnsson Ósk Gunnarsdóttir 
Skúli Arnfinnsson Sólrún Ingimundardóttir
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, amma og langamma,

MARGRÉT GUÐMUNDSDÓTTIR 
lést á Borgarspítalanum sunnudaginn  
2. mars. Útför hennar fer fram frá Áskirkju 
miðvikudaginn 12. mars kl. 13.00.   

Sigurður Garðarsson, Guðrún Ruth Viðarsdóttir,  
Silja Björg Halldórsdóttir, Halla Ruth Halldórsdóttir,  
Björn Ingi Halldórsson, Elísa Guðrún Halldórsdóttir, 
Þórður Halldórsson og barnabarnabörn.

MERKISATBURÐIR
1876 Alexander Graham Bell fær einkaleyfi á símanum.
1912 Roald Amundsen tilkynnir að leiðangur hans hefði komist 
á suðurpólinn 14. desember 1911.
1931 Stormur brýtur sjötíu símastaura á milli Reykjavíkur og 
Hafnarfjarðar.
1944 Fjórir farast en 39 komast af er þrjú erlend skip stranda á 
söndum Vestur-Skaftafellssýslu.
1975 Mannbjörg verður er flutningaskipið Hvassafell strandar á 
Skjálfanda.
1981 Sjónvarpið efnir til söngvakeppni í fyrsta sinn. Lagið Af 
litlum neista sigrar.

Fjallað verður um rauðhærða mun-
aðarleysingjann Önnu í Grænuhlíð 
og tilurð bókanna um hana á fjög-
urra kvölda námskeiði í Gerðubergi 
á næstunni. Kennarar eru bók-
menntafræðingarnir Auður Aðal-
steinsdóttir og Ásta Gísladóttir. 

Bækurnar um Önnu í Grænuhlíð 
hafa verið óhemju vinsælar allt 
frá því þær komu fyrst út í Kan-
ada árið 1908. Meðal annars hafa 
þær verið uppáhald fjölmargra 
Íslendinga en þær komu fyrst út 
á íslensku á fjórða áratug síðustu 
aldar. Sú þýðing var verulega stytt 
en þær Auður og Ásta eru útgef-
endur nýrrar þýðingar á ritröð 
um þennan rauðhærða vandræða-
gepil. 

Á námskeiðinu verður kafað í 
efni bókanna, til dæmis hið kanad-
íska sögusvið og hlutverk matar í 
barnabókmenntum. Einnig verður 
verkið sett í samhengi við ýmsar 
bókmenntahefðir, svo sem munað-
arleysingjasögur. Áhersla verður 
lögð á að þátttakendur á námskeið-
inu hafi tækifæri til að taka virkan 
þátt og ræði efnið í lok hvers tíma. 

Í lokin stendur þeim til boða að 
hittast aukalega til að horfa á brot 
úr vinsælum sjónvarpsþáttum sem 
gerðir voru eftir sögunni. 

Námskeiðið verður 12. mars, 17. 
mars,  19. mars, og 24. mars milli 
klukkan 20 og 22. Námskeiðsgjald 
er 12.000 og skráning er á gerdu-
berg@reykjavik.is

 gun@frettabladid.is

Kafað í sígilda sögu
Námskeið um hina einlægu og seinheppnu Önnu í Grænuhlíð verður í Gerðubergi í 
Breiðholti á næstunni. Kennarar eru Auður Aðalsteinsdóttir og Ásta Gísladóttir. 

MUNAÐARLEYSINGINN  Anna í Grænuhlíð hefur öðlast miklar vinsældir í gegnum tíðina.



LÖGIN ÚR TEIKNIMYNDUNUM
Fjölskyldutónleikar verða í Salnum í Kópavogi á morg-
un kl. 14 sem nefnast Lögin úr teiknimyndunum. Eins 

og nafnið gefur til kynna verða flutt lög úr þekktum 
teiknimyndum af þeim Valgerði Guðnadóttur, Þór 
Breiðfjörð og Felix Bergssyni. Má til dæmis nefna 
lagið Vinur minn úr Toy Story og Hakúna Matata.

FYRIR ALLA DAGA
Kjúklingalasanja er til-
valinn réttur alla daga 
vikunnar.
MYND/DANÍEL

SPENNANDI NÝJUNG
Kjúklingalasanja er 
skemmtileg og spenn-
andi tilbreyting.
MYND/DANÍEL

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 kjúklingalasanja. Hægt er að 

fylgjast 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.

FYRIR 8-10
2 msk. olía
1 paprika skorin í bita
1 gulrót skorin í bita
2 laukar skornir í bita
2 sellerístilkar skornir í bita
½ chilí, steinlaust og smátt 
saxað
2 hvítlauksgeirar, smátt sax-
aðir
Salt og nýmalaður pipar
1 tsk. timjan
1 tsk. oreganó
1 tsk. kúmínfræ
2 msk. olía
600 g kjúklingahakk
Salt og pipar
600 g niðursoðnir tómatar 
í bitum
2 msk. tómatpuré

Hitið olíu á stórri pönnu og 
steikið papriku, gulrót, sellerí, 
lauk, chilí og hvítlauk í 3 mín-
útur. Bætið þá salti og pipar, 
timjani, oreganói og kúmíni 
á pönnuna og steikið í 2 mín-
útur. Hellið þá öllu af pönn-

unni í skál og geymið. Bætið 
2 msk. af olíu á sömu pönnu 
og steikið kjúklinginn í 5-7 
mínútur og kryddið með salti 
og pipar. Þá er tómatpuré og 
niðursoðnum tómötum bætt 
á pönnuna ásamt öllu græn-
metinu og soðið í 10 mínútur.

MJÓLKURSÓSA
40 g bráðið smjör eða 
smjörlíki
40 g hveiti
½ l mjólk
Salt og nýmalaður pipar
¼ tsk. múskat

Bræðið smjörið í potti og 
blandið hveiti vel saman við. 
Hellið mjólkinni smátt og 
smátt í pottinn og hrærið 
stöðugt í á meðan, smakkið 
til með salti, pipar og músk-
ati. Látið sjóða við vægan hita 
í 5 mínútur.

SAMSETNING
15 lasanja-blöð

Tómatkjötsósa og kjúklingur
Mjólkursósa
Rifinn ostur

Leggið lasanja-blöð í botninn 
á eldföstu móti. 
Dreifið u.þ.b. 1 dl af mjólkur-
sósu yfir. Stráið þá osti yfir 
sósuna. 
Næst er u.þ.b. 2-3 dl af 
kjúklings- og tómatsósunni 
jafnað yfir mjólkursósuna. 
Endurtakið þar til allt er búið 
og endið á ostinum.
Bakið við 185°C í 35 mínútur. 
Berið fram með t.d. hvít-
lauksbrauði og salati.

KJÚKLINGALASANJA

a á mottaka@heilsuborg.isSkráráááánnnninin nn 0 1010 eðngnngnggg   íí s síma 560
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Stoðkerfislausnir 
henta þeim sem eru með einkenni
frá stoðkerfi, vilja læra á sjálfan sig
og finna sín mörk í hreyfingu.

10.  og 11. mars 
Þri. og fim. kl. 16:30

Mán., mið. og fös. kl. 15:00

Ert þú með verki?

HEILSURÉTTIR
Fullir af trefjum, próteinum og góðum kolvetnum. 

Kryddaðir með ferskum hvítlauk, engifer og chilli.

Án salts og sykurs.

Eggjanúðlur með kjúklingi, eggjum og grænmeti
Orka, kkal 92 Prótein 10,8 gr Kolvetni 10,2 gr Fita 1,4 gr

980 | 1340

065

Veitingahús Nings eru opin alla daga frá 11:30 til 22:00 - Suðurlandsbraut | Hlíðarsmári | Stórhöfði | www.nings.is

Toppur
99

kr.
með öllum 

heilsuréttum Nings
í Janúar 2014

Hausverkur Ekki þjást MigreLief

Mígreni.is
MigreLief fyrirbyggjandi fæðubótarefni fyrir fullorðna og börn

Róló Glæsibæ
Sími 8948060 
www.rolo.is
Facebook 

Tilboð í mars   
bolir og samfellur

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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Hópur nemenda úr Fjöl-
brautaskólanum í Garða-
bæ ætlar um helgina 

að selja armbönd til styrktar 
heimilislausum. Verkefnið er 
hluti af áfanga sem nefnist 
frumkvöðlafræði en þar eiga 
nemendur að stofna fyrirtæki 
utan um sérstaka hugmynd. 
Fyrirtækið nefna þau Skjól og 
að sögn Gabríelu Jónsdóttur, 
eins meðlima hópsins, ákvað 
hann strax að gera eitthvað 
sem tengist góðgerðarsamtök-
um. „Okkur datt í hug að velja 
eitthvert gott málefni sem þörf 
er að vekja athygli á og völdum 
að styrkja heimilislausa. Um 
leið vildum við hanna eitthvað 
sem bæði kynin geta klæðst og 
þar með varð hugmyndin um 
armböndin til.“

Armböndin verða seld á sér-
stakri vörukynningu í Smára-
lind í dag, föstudag, og á morg-
un, laugardag, auk þess sem 
hægt verður að kaupa þau á 
Face book-síðu hópsins, facebo-
ok.com/skjolidokkar. „Við erum 
einnig að vinna í því að dreifa 
armböndunum til tískuvöru-
verslana. Allur ágóði sölunnar 
rennur óskiptur til Minningar-
sjóðs Lofts Gunnarssonar en 
tilgangur hans er að bæta hag 
útigangsmanna í Reykjavík.“

Að sögn Gabríelu eru um 250 
manns heimilislausir á Íslandi 

í dag sem sé sláandi há tala. 
„Flestir Íslendingar halda að 
hópurinn sé miklu fámennari. 
Markaðsrannsókn okkar leiddi 
í ljós að almenningur heldur 
að hópurinn sé 50-100 manns. 
Aðstæður þessa hóps eru 
slæmar. Það vantar gistipláss 
fyrir heimilislausa í borginni en 
einnig mæta þeir miklum for-
dómum í samfélaginu. 

Í hópnum er alls konar fólk, 
ekki bara alkóhólistar og 
eiturlyfjaneytendur heldur líka 
skuldugir einstaklingar sem eru 
heimilislausir. Markmið okkar 

er að upplýsa almenning um 
aðstæður þessa fólks, draga úr 
fordómum í þess garð og safna 
peningum til þess að bæta að-
stæður hópsins.“ 

Armböndin kosta 1.500 krón-
ur og verða til sölu í Smáralind 
milli kl. 11-19 í dag, föstudag, 
og milli kl. 11-18 á morgun 
laugardag.

ARMBÖND HJÁLPA HEIMILISLAUSUM
GOTT MÁLEFNI  Nemendur úr FG munu selja armbönd í Smáralind í dag og á morgun. Ágóði rennur til heimilislausra hérlendis. 

HÓPURINN SKJÓL Meðlimir Skjóls f.v.: Gabríela Jónsdóttir, Andrea Bjarnadóttir og Kristrún Halla Helgadóttir. Á myndina vantar 
Tinnu Arngrímsdóttur, Helenu  Mikaelsdóttur og Gunnar Inga Jósepsson. MYND/VALLI

FALLEG ARMBÖND Armböndin kosta 
1.500 kr. og eru ætluð báðum kynjum.
 MYND/VALLI

Ég er alin upp í 
Parísartízkunni og á þaðan 
yndislegar minningar um 

ys og þys dásamlegra kvenna, 
kjóla og kventísku, og vitaskuld 
vinnuna með mömmu,“ segir 
Hjördís Sif Bjarnadóttir, 
klæðskeri, kjólaklæðskeri og 
verslunarkona í Parísartízkunni.

Hjördís var aðeins tíu ára 
þegar móðir hennar, Ragnhildur 
Ólafsdóttir, tók við rekstri 
Parísartízkunnar árið 1989 af 
Rúnu Guðmundsdóttur sem 
stofnaði búðina 1963.

„Ég fékk fljótt áhuga á tísku 
og saumaskap og naut mín best 
á saumastofunni þar sem gerðar 
voru breytingar á fatnaði og 
boðið upp á sérsaum,“ segir 
Hjördís, sem starfaði og rak 
verslunina við hlið móður sinn-
ar í 25 ár, eða allt þar til Ragn-
hildur lést í fyrra og Hjördís tók 
ein við rekstrinum.

„Þótt Parísartízkan hafi klætt 
íslenskar dömur síðustu hálfa 
öldina er hún enn ung og fersk í 
efnistökum og með heimsfræg, 
hágæða tískumerki sem klæða 
jafnt ungar skvísur sem og 
eldri dömur. Parísartízkan er 
sennilega eitt best geymda 
leyndarmál tískuunnenda og 
hreint æðisleg tískuverslun 
fyrir konur sem vilja klæðast 
kvenlegum, þokkafullum og 
vönduðum fatnaði.“

MAX MARA OG BASLER
Hjördís hefur ákveðið að kalla 
búðina áfram sínu rétta nafni 
enda sígilt, rómantískt, kvenlegt 
og heillandi.

„Búðin var upphaflega nefnd 

Parísartízkan því í þá daga 
kom hátískan eingöngu frá 
París, sem er enn í dag háborg 
tískuheimsins. Því höldum 
við í nafnið sem okkur þykir 
undurvænt um, eins og öðrum 
Íslendingum sem verið hafa 
nafninu samferða á búðarölti 
í gegnum árin,“ segir Hjördís 
um rótgróna og elegant 
Parísartízkuna.

Í Parísartízkunni ríkir léttur 
og ljúfur andi og þar er góð og 
persónuleg þjónusta í öndvegi.

„Parísartízkan er nýtískulegur 
og heillandi kostur fyrir 
skvísur á öllum aldri. Við 
bjóðum tískufatnað frá frægum 
hönnunarmerkjum eins og fimm 
mismunandi línur frá ítalska 
tískuhúsinu Max Mara og þýska 
tískumerkið Basler sem slegið 
hefur rækilega í gegn vegna 
gæða, flottheita og sniða, en 
þýsk snið klæða íslenskar konur 
sérstaklega vel.“ 

Parísartízkan er nú til húsa 
í Skipholti 29B í glæsilegu hús-
næði þar sem eru næg bíla-
stæði.

„Við tökum alúðlega á 
móti öllum og verðið er 
vel samkeppnishæft við 
tískuverslanir sem selja 
vandaða vöru. Hópur 
viðskiptavina er rótgróinn og 
traustur og hefur stækkað enn 
meira eftir að við tókum inn 
Max Mara,“ segir Hjördís.

Parísartízkan er í Skipholti 
29B. Sjá nánar á Facebook 
(facebook.com/parisartizkan). 
Þar standa yfir spennandi 
afmælistilboð og skemmtilegur 
Facebook-leikur. 

SKVÍSULEG PARÍSARTÍSKA
PARÍSARTÍSKAN KYNNIR  Eitt best geymda leyndarmál íslenskra tískuunnenda er tískuverslunin Parísartízkan sem býður vel 
klæddum skvísum á öllum aldri fallegan og vandaðan tískufatnað frá heimsfrægum tískuhúsum.

FÁGUN 
Max Mara er fyrir konur á öllum aldri og 
inniheldur fimm mismunandi línur. Penny 
Black og Weekend hefur að geyma frjáls-
legan og fallegan fatnað fyrir yngri konur 
á meðan Marina Rinaldi og Persona eru 
fyrir allar konur og fást í stærri stærðum. 
Max Mara Code er glæsileg kjólalína.
MYNDIR/GVA

GLÆSILEIKI Úrval kvenfatnaðar er 
ríkulegt í Parísartízkunni þar sem allar 
konur finna tískuföt við hæfi, allt frá 
fallegum hvunndagsfötum yfir í heillandi 
spariföt og flottar yfirhafnir.
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HVERJIR
VORU
HVAR?

ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 
Ritstjórnarfulltrúi Álfrún Pálsdóttir alfrun@frettabladid.is 
Umsjón Marín Manda Magnúsdóttir marin@365.is ● Auglýsingar Atli Bergmann atlib@365.is 
Hönnun Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is ● Forsíðumynd Stefán Karlsson

Lífi ð
www.visir.is/lifid

HVER ER?

Starf? Sölukona hjá NTC.

Maki? Nei.

Stjörnumerki? Vog.

Hvað fékkstu þér í morgunmat? 
Hafragraut með cookies and 

cream-próteini.

Uppáhaldsstaður? Kaupmanna-
höfn, New York og Stykkis-

hólmur.

Hreyfing? Ég æfi í World Class 
og finnst langskemmtilegasta 

púlið að hlaupa.

Uppáhaldsfatahönnuður? Ég á 
því miður engan einn uppáhalds. 

Mjög misjafnt hvað hönnuðir 
senda frá sér hverju sinni. En 

íslenski er hin yndislega Andrea 
Magnúsdóttir.

Nafn? 
Fanney Ingvarsdóttir.

Aldur? 22 

M
ig hefur alltaf langað til að 
vera í hönnun en síðan ég 
man eftir mér hef ég verið 
að sauma og breyta fötum,“ 
segir Sóllilja Baltasarsdótt-

ir sem nýverið stofnaði fatamerki í eigin 
nafni.

Það má segja að Sóllilja hafi hálfpart-
inn verið knúin til að stofna fatamerk-
ið en eftir að hún birti mynd af peysu úr 
sinni smiðju rigndi fyrirspurnunum yfir 
hana. Um er að ræða ullarpeysur með 
handmáluðum vængjum á bakinu. 

„Þetta byrjaði þannig að ég fékk 
saumavél frá pabba mínum í jólagjöf 
og hann spurði mig hvort ég gæti ekki 
saumað eitthvað á hann. Þannig að ég 
bjó til ullarpeysu, málaði vængi aftan á 
og gaf honum í afmælisgjöf,“ segir Sól-
lilja, en faðir hennar er kvikmyndaleik-
stjórinn Baltasar Kormákur sem hefur 
varla farið úr peysunni en hann er nú 
staddur í Róm við tökur á myndinni 
Everest. Sóllilja er sjálf nýkomin frá 
Róm þar sem hún heimsótti föður sinn. 

„Ég tók mynd af pabba á tökustað í 
peysunni sem vakti fáránlega athygli og 
ég fékk um 100 fyrirspurnir um peys-
una. Það var því ekkert annað í stöð-
unni en að búa til merki og keyra þetta 
af stað.“

Engar tvær peysur eru eins enda 
vængirnir handmálaðir á hverja peysu. 
Hægt er að panta sér peysu, sem er fá-
anleg í tveimur mismunandi sniðum, í 
gegnum Facebook-síðu merkisins. Sól-
lilja er 18 ára gömul og nemandi í Verzl-
unarskóla Íslands. Í augnablikinu er 
stefnan tekin á fatahönnun eftir stúdent 
og þá helst út fyrir landsteinana. „Mig 
langar helst í Parsons í New York. Núna 
ætla ég að einbeita mér að þessu og bæta 
vörum við merkið.“ alfrun@frettabladid.is

TÍSKA  HANDMÁLAÐAR ULLARPEYS-
UR SÓLLILJU SLÁ Í GEGN

Sóllilja Baltasarsdóttir er að stíga sín fyrstu skref sem fatahönnuður undir eigin nafni. Það er óhætt að segja að frum-
raunin, ullarpeysur með handmáluðum vængjum, hafi  slegið í gegn.  

Sóllilja Balt-
asarsdótt-
ir hefur stofn-
að fatamerki 
í eigin nafni 
en hún hann-
ar ullarpeys-
ur með hand-
máluðum 
vængjum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/

DANNI

Sóllilja gaf föður sínum, Baltasar Kormáki, peysu í af-
mælisgjöf sem hann hefur notað á hverjum degi við tökur 
á Everest en eftir að hún birti mynd af honum í peysunni fékk 

hún fjölmargar fyrirspurnir og ákvað að stofna merkið Sóllilja. 

peysu í af-
egi við tökur

m í peysunni fékk 
tofna merkið Sóllilja. 

Á laugardaginn var haldið 
upp á opnun Al varpsins sem 
er safn útvarpsþátta á net-
inu og mátti þar sjá mörg 
kunnugleg andlit. Meðal 
gesta voru borgarfulltrúinn 

Diljá Ámundadóttir, grín-
istinn Hugleikur 
Dagsson, tónlist-
armaðurinn Snorri 
Helgason og fjöl-

miðlamaðurinn Bergur 

Ebbi Benediktsson. Þá voru 
einnig í gleðskapnum leik-
konan Saga Garðars-
dóttir, gleðigjafinn Sig-
urður Eggertsson og tón-

listarkonan Mr. Silla.

Kenzo
Alexander Wang 

Schumacher 

FWWS 
Rag&Bone 

Cambio 

Sportmax
Armani 

underwear

MERKI SEM VERÐA FÁANLEG Í GOTTU

Inga Kristrún Gottskálksdóttir 
opnar verslunina Gottu á Lauga-
vegi 7 klukkan fjögur í dag. 
„Þetta verður vönduð tískuversl-
un fyrir konur með góðan smekk 
á öllum aldri,“ segir Inga Kristrún, 
en hún hefur starfað í tískugeiran-
um um árabil, meðal annars sem 
innkaupastjóri hjá Sævari Karli. 
„Ég vil hafa notalega stemningu í 
búðinni svo að öllum líði vel sem 
koma í Gottu.“ En hvers vegna 
ákvað Inga að opna eigin versl-
un. „Ætli það sé ekki bara kom-
inn tími til miðað við aldur og fyrri 
störf,“ segir Inga létt í bragði og 
bætir við að sig hafi alltaf langað 
til að opna búið með fallegum föt. 
„Það hefur verið draumurinn síðan 
ég var lítil stelpa.“ Aðspurð segist 
Inga sennilega eiga eftir að kom-
ast að því hvað sé mikilvægast í 
búðarrekstri. „En ég gæti trúað 
að það skipti máli að þekkja sína 
kúnna og hafa mikinn áhuga á því 
sem maður er að gera,“ segir hún 
hógvær og býður alla velkomna í 
opnunina í dag klukkan fjögur, en 
þar verða léttar veitingar í boði 
og tónlistaratriði, svo eitthvað sé 
nefnt.

GAMALL DRAUMUR AÐ RÆTAST
Inga Kristrún Gottskálksdóttir opnar búð í eigin nafni á Laugaveginum í dag. 
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Þegar ég var ung þá … var 
mér sagt að ég gæti bakað pönnu-

kökur á hvolfi og haldið á hesti eins og 
Lína langsokkur, ef mig bara langaði 
nógu mikið til þess!

En núna … veit ég að það er rétt, 
allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi.

Ég mun eflaust aldrei 
skilja … hvernig tíminn líður!

Ég hef ekki sérstakan 
áhuga á … að dvelja í fortíðinni, 

heldur horfa fram á við og njóta augna-
bliksins.

Karlmenn eru … krydd í 
tilveruna!

Ég hef lært að maður á alls 
ekki að … vera hræddur við mis-

tök. Við lærum af þeim.

Ég fæ samviskubit þegar … 
ég hugsa til þess hvað það er langt 
síðan ég heimsótti ömmu. 

Ég slekk á sjónvarpinu 
þegar … landsleikurinn er búinn!

Um þessar mundir er ég 
mjög upptekin af …  því að 

koma mér inn í nýtt starf hjá Klak Innovit, 
drekka í mig upplýsingar um frumkvöðla-
umhverfið og þau mýmörgu tækifæri sem 
þar eru til staðar… það eru spennandi ár 
í vændum! 

Ég vildi óska þess að fleiri 
vissu af … því að búið er að 

opna fyrir umsóknir í Start Up Reykjavik 
2014.  www.startupreykjavik.com 

SALÓME GUÐMUNDSDÓTTIR
30 ÁRA FRAMKVÆMDASTJÓRI KLAK INNOVIT
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Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

S
tílistinn Hulda Halldóra 
Tryggvadóttir var stödd 
í hringiðu tískuvikunnar 
í París er hún vann bak-
sviðs á sýningu tísku-

hússins Kenzo. Sýningin er ein sú 
stærsta á tískuvikunni þar sem 
fjöldinn allur af fagfólki innan 
tískubransans tekur þátt. 

„Það var gaman að taka þátt í 
svona stóru dæmi. Fullt af fræg-
um fyrirsætum og góð reynsla 
fyrir mig,“ segir Hulda sem 
dvaldi í eina viku í tískuborginni. 
Hennar hlutverk var að taka þátt 
í undirbúningi sýningarinnar og 
klæða fyrirsæturnar á sýning-
unni sjálfri. Hún getur vel hugs-
að sér að gera þetta aftur. 

„Ég held að ég fari aftur á 
næstu tískuviku því það stendur 
til boða.“ 
Haust-og vetrarlína Kenzo lagð-
ist vel í áhorfendur tískuvikunn-
ar. „Þetta var mjög flott lína og 
margt sem ég get hugsað mér að 
klæðast.“  - áp

TÍSKA  FJÖRIÐ BAKSVIÐS Á KENZO
Stílistinn Hulda Halldóra fékk tískuvikuna beint í æð er hún vann á sýningu Kenzo í París um síðustu helgi. Hún leyfði Lífi nu að fylgjast með. 

Hulda Halldóra er reynslunni ríkari eftir 
að hafa unnið baksviðs á einni 
stærstu sýningu tískuvikunnar 

í París, Kenzo. 

Fyrirsætur stinga saman nefjum. Margir í förðun. 

Listi yfir innkomur sýningarinnar. 

Tilbún á svið. 

Hönnuðadúó, Carol 
Lim og Humberto 

Leon, Kenzo í viðtali. 

Fyrirsæturnar þurftu að æfa sig að 
ganga á þessum himinháu hælum. 
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Þ
að má líta á þetta þann-
ig að það snýst allt um at-
vinnumanninn á meðan 
á ferli hans stendur. Og 
nú er minn tími kominn,“ 

segir Eik Gísladóttir og skelli-
hlær smitandi hlátri. 

Eik er grafískur hönnuður, 
hárgreiðslukona með skotveiði-
leyfi og eiginkona Heiðars Helgu-
sonar, fyrrverandi atvinnumanns 
og landsliðsmanns í knattspyrnu. 
Hjónin eru nýflutt heim eftir 15 
ára dvöl erlendis með þrjá stráka 
og helling af lífreynslu í fartesk-
inu ef marka má frásagnir Eikar. 

Hún segir heimkomunni fylgja 
vellíðan og öll fjölskyldan sé sam-
mála um að hér vilji þau vera. 

Glansmyndin af 
atvinnumannslífinu
„Eftir fimmtán ár erlendis fann 
ég að þetta var komið gott. Ekki 
misskilja mig, mér fannst æði að 
vera úti og það var frábært ævin-
týri. Mig langaði hins vegar að 
strákarnir mínir yrðu íslenskir. 
Við Heiðar vorum orðin ryðguð í 
íslenskunni og strákarnir okkar 
orðnir miklir Englendingar. Þeir 
töluðu íslensku aðeins við okkur 
inni á heimilinu og orðaforði 
okkar hafði minnkað í samræmi 
við það. Það er mjög mikilvægt 
fyrir mig að þeir kunni íslensk-
una almennilega enda er mennt-
un númer eitt, tvö og þrjú hjá mér. 
Þannig er ég alin upp.“

Eik flutti heim einu ári á undan 
Heiðari með strákana en honum 
var boðinn samningur sem hann 
gat ekki neitað hjá Cardiff í Wales. 
Eik fannst mikilvægt að Aron, 
elsti sonur þeirra sem var þá 13 
ára, færi í íslenskt skólakerfi í 8., 
9. og 10. bekk þar sem málfræðin 
var tekin fyrir enda alltaf stefn-
an að enda heima. Fótboltalífinu 
getur oft fylgt mikið rót og flutn-
ingar. 

„Það er ákveðin menning sem 

fylgir fótboltanum á Englandi og 
margir eru með einhverja glans-
mynd af því lífi. Það var alveg 
kampavín og flottir veitingastaðir 
með frægu fólki stundum en það 
er erfitt að festa rætur í þessum 
lífsstíl. Fjölskyldan og heimilislíf-
ið er það sem skiptir máli þegar 
upp er staðið. Við fluttum 15 sinn-
um á 15 árum. Alltaf þegar ég var 
kannski byrjuð að læra eða komin 
með vinnu á einum stað kom eitt-
hvað upp, nýtt lið, nýr bær og nýtt 
fólk. Það er alveg gaman en líka 
þreytandi til lengdar. Mér finnst 
frábært að vera komin á stað þar 
sem við getum orðið eldgömul og 
þurfa ekki sífellt að vera að hugsa 
um hvert ég flytji næst og hve-
nær. Þetta land sem við eigum er 
einstakt og ég er stoltur Íslend-
ingur. 

Sálufélagar
Eik er úr Árbænum. Íþróttastelpa 
í húð og hár sem stefndi á lækninn 
eða matvælafræði í Háskólanum. 
Það er mikið um menntafólk í fjöl-
skyldunni en Eik og Dagur B. Egg-
ertsson, borgarfulltrúi og borg-
arstjóraefni Samfylkingarinnar 
í komandi kosningum, eru systk-
inabörn. 

„Hann er átrúnaðargoðið mitt 
og ég lít mjög mikið upp til hans 
og fjölskyldunnar hans. Sú að-
dáun hófst þegar ég var 14 ára og 
lá inni á spítala en Dagur var svo 
góður að heimsækja mig reglulega 
með segulbandsspólur með nýjum 
leikritum til að stytta mér stundir. 
Mér þótti voðalega vænt um það.“

Þegar Eik kynntist Heiðari var 
hún 22 ára gömul og vann sem 
þjálfari hjá Jónínu Ben í stöðinni 
Planet Pulse, sem var og hét, og á 
leiðinni í háskóla. 

„Ég var alls ekki á leiðinni 
í samband þegar ég kynntist 
Heiðari sem var þá 19 ára strák-
lingur. Ég var nýbúin að slíta trú-
lofun og fór að leigja með frænku 

hans. Svo einn morguninn vakn-
aði ég við það að hann var búinn 
að læðast inn til mín. Hann sagð-
ist hafa verið að flýja stelpur sem 
voru í partíi sem var heima hjá 
okkur um nóttina en ég held að 
hann hafi verið búinn að plana 
þetta enda var ég framan á ein-
hverju blaði á þessum tíma og 
hann líklega með augastað á mér,“ 
segir Eik hlæjandi og heldur 
áfram að rifja upp. 

„Hann heillaði mig strax upp úr 
skónum. Við erum eins og svart og 
hvítt og gott dæmi um það hvern-
ig andstæður laðast hvor að ann-
arri. Ég er mikil félagsvera og 
hef gaman af því að vera á ferð og 
flugi. Heiðar aftur á móti hefur 
oft sagt að hann gæti vel hugsað 
sér að verða svona einbúi eins og 
Gísli á Uppsölum. Þannig að við 
mætumst á miðri leið sem er gott 
fyrir okkur bæði. Við erum sálu-
félagar.“

Bónorð á fæðingardeildinni
Eik og Heiðar byrjuðu á því að 
flytja til Noregs þar sem Heiðar 
spilaði með knattspyrnufélaginu 

Lilleström og sló í gegn. Frum-
burður þeirra, Aron, fæddist þar 
árið 1999 en það var erfið fæðing 
og eyddu þau mæðginin nokkrum 
dögum á vökudeildinni í Noregi. 

„Hann fæddist 2,3 kg með 
naflastrenginn vafinn þrisvar 
sinnum um hálsinn og einu sinni 
um magann. Það var alveg svaka-
legt og kannski sérstaklega að 
upplifa það tvö ein fjarri fjöl-
skyldunni með fyrsta barn,“ segir 
Eik sem fékk bónorð frá kærast-
anum á fæðingardeildinni.

„Þegar Aron fæddist varð hann 
sjálfkrafa Gísladóttir sem Heiðari 
fannst skrítið. Hjúkrunarkonan 
sagði honum að svona væri þetta 
vegna þess að við værum ekki gift 
og ef ég félli frá hefði fjölskylda 
mín allan rétt á barninu og Heiðar 
engan. Heiðar sagði að við yrðum 
að giftast, sem við gerðum stuttu 
síðar í ráðhúsinu að viðstöddum 
tveimur vitnum. Ég var meira 
að segja í hvítum buxum en ekki 
kjól,“ rifjar Eik upp hlæjandi og 
bætir við að vinir og vandamenn 
séu enn þá að rukka þau um brúð-
kaupsveisluna sem aldrei hefur 

verið haldin. „Ég verð fertug á 
næsta ári svo þá verður heljarinn-
ar fjör.”

Leið vel á Englandi
Eftir tvö ár í Noregi lá leiðin 
til Englands þar sem fjölskyld-
an ílengdist í ein 13 ár. Eik grun-
aði ekki að búseta þeirra erlend-
is yrði svona löng þegar hún flutti 
fyrst út en henni líkaði mjög vel 
við England. 

„Það eru kostir og gallar við 
England en mér líkaði vel. Kost-
urinn fólst helst í því að við 
vorum svo mikið saman fjöl-
skyldan. Heiðar var á tveggja 
tíma æfingum á dag og eyddi 
öllum hinum tímanum með okkur. 
Þar var bara farið á skipulögð 
„playdate“ með börnum foreldra 
sem við náðum saman við en ekki 
endilega að börnunum semdi svo 
vel. Það var því mikið frelsi fyrir 
strákana að koma heim til Íslands 
og hlaupa um hverfið með sínum 
vinum.“

Á Englandi hópuðu Íslending-
arnar sig líka saman sem Eik 
segir að hafi verið eins og fjöl-

EIK GÍSLADÓTTIR 
 FLUTTI 15 SINNUM Á 15 ÁRUM

Eik Gísladóttir er nýfl utt heim eftir 15 ára dvöl í útlöndum ásamt eiginmanni sínum, Heiðari Helgusyni. Hún er ánægð með að vera komin heim eftir 
ævintýraríka dvöl erlendis og tilbúin í nýja tíma á Íslandi. Eik tók þátt í að stofna Kvennablaðið en leitar nú að nýrri áskorun.   

MENNTUN  
 Grafískur hönnuður 
og hárgreiðslukona 

ALDUR  39 ára  

HJÚSKAPARSTAÐA  
Gift Heiðari Helgusyni 
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Það er ákveð-
in menning sem 

fylgir fótboltalíf-
inu á Englandi og 

margir með ein-
hverja glansmynd 

af því. Það er 
alveg kampavín 

og flottir veitinga-
staðir með frægu 
fólki stundum en 

það er erfitt að 
festa rætur í þess-

um lífsstíl. .

„Við fórum í fimm vikna heimsreisu í desember sem var mikil upplifun og skemmtileg. Hér erum við í Taílandi.“ ● „Hún var að kynna gallabuxnamerki sitt og okkur var boðið í svona einkapartí þar sem við fengum að hitta 
hana. Hún er æðisleg og rosalega almennileg. Við eigum sameiginlega vini, eins og Elton John sem átti hlut í Watford sem Heiðar spilaði með Við gátum því spjallað smá.“ ● „Hér erum við með pabba mínum og stjúp-
mömmu fyrir leik hjá Heiðari hjá QPR strákarnir mínir og vinkona og sonur hennar.“ ●

Myndaalbúmið

skyldan þeirra úti. Konurnar áttu 
það sameiginlegt að mennirnir 
voru í sama faginu og flakkandi 
um knattspyrnuvelli Englands. 

„Þetta var eins og fjölskyld-
an okkar úti. Við eyddum saman 
jólum, áramótum, sunnudögum 
og fórum í frí saman. Alveg nauð-
synlegt.“  

Orðin sjómannsfrú
Fjölskyldan hefur hreiðrað um sig 
í fallegu húsi í Laugardalnum þar 
sem Eik stjórnar karlaheimilinu 
með harðri hendi. Allir eru þeir 
í íþróttum svo hún losnar ekk-
ert við íþróttahallirnar og knatt-
spyrnuvellina í bráð. 

Eik kveðst vera mikil stráka-
stelpa og hefur mjög gaman af 
því að vera eina konan á heim-
ilinu í bili. 

„Ég stefni að því að verða 
besta tengdamamman, allt-
af hress og ekki of ströng. Ég 
hlakka mikið til að takast á við 
það hlutverk en fleiri verða börn-
in ekki. Þetta er gott svona.“

Eik er ævintýragjörn og 
óhrædd við að stökkva á tæki-
færin þegar þau bjóðast. Fyrr í 
haust bauðst henni að taka þátt 
í að stofna Kvennablaðið ásamt 
Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur 
og Soffíu Steingrímsdóttur og var 
það mikil reynsla. 

„Það var mjög gaman að fá 
að taka þátt í þessum með Stein-
unni Ólínu enda var þetta henn-
ar verkefni. Nú er ég að leita 
mér að nýjum áskorunum og get 
alveg eins hugsað mér að fara í 
9-5 vinnu eða stofna mitt eigið, 
kannski í tengslum við ferðaþjón-
ustu. Fyrir mig skiptir mestu 
máli að vera innan um skemmti-
legt fólk. Þannig nýt ég mín 
best.“

Eiginmaðurinn Heiðar hefur 
nú lagt fótboltaskóna á hilluna en 
í staðinn keypti hann lítinn fiski-
bát sem hann gerir út frá Hafn-
arfirði. 

„Já, nú er ég orðin sjó-
mannsfrú. Heiðar er frá Dalvík 
og það eru margir sjómenn í ætt-
inni hans og þetta hans draum-
ur. Hann leigir kvóta, hann var 
einmitt að klára hann í vikunni 
þegar hann landaði þremur tonn-
um af fiski. Nú auglýsir hann 
eftir kvóta til kaups, þú mátt 
endilega láta það koma fram,“ 
segir hún hlæjandi að lokum.
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„Draumurinn var alltaf að 
gera vefsíðuna virkari en ég 
ákvað að það væri ekki raun-
hæfur möguleiki í upphafi  þegar 
maður er að komast af stað í 
tímaritaútgáfu. Síðan þá hefur 
Dagný Helgadóttir komið til 
liðs við okkur en hún byrjaði 
í starfsnámi hjá mér í fyrra. 
Lokaverkefni hennar í Háskóla 
Íslands snerist um vefmiðil 
svo að við fengum tækifæri til 
að gera síðuna virka og nutum 
báðar góðs af því,“ segir Guð-
björg Gissurardóttir, ritstjóri 
Í boði náttúrunnar, þegar talið 
berst að nýja vefmiðlinum ibn.
is. Tímaritið Í boði náttúrunnar 
kemur út þrisvar á ári og telur 
Guðbjörg netmiðilinn vera 
frábæra leið til að brúa bilið á 
milli blaðanna. Þannig geta þær 
verið virkar á hverjum degi í að 
koma góðum boðskap áleiðis. En 
hvað varð til þess að hún fór út í 
blaðaútgáfu?

„Ég hafði að sjálfsögðu ekki 
hugmynd um hve mikil vinna 
þetta var en mér fannst þetta 
svo rosalega spennandi. Í þetta 
blað náði ég að setja öll áhuga-
málin mín á einn stað svo að 
það hefur verið drifkrafturinn 
frá upphafi . Það er ekki sjálf-
gefi ð að fi nna sér þannig vinnu-
vettvang,“ útskýrir Guðbjörg. 

Hún hefur gott auga fyrir 
grafík og ljósmyndum sem skín 
í gegn á vefsíðunni. Hún er 
menntuð sem grafískur hönn-
uður og segist hafa nýtt sér það 
í öllu ferlinu. Myndirnar eru 
fallegar og vefurinn aðgengi-
legur með efni sem tengist ís-
lenskri náttúru, heilsu og hug 
og fl eiru. „Það er svo mikið 
sjónrænt áreiti á okkur og því 
fi nnst mér svo mikilvægt að 
fólk geti notið síðunnar og það 
er nánast sem augað hvílist í 
leiðinni.“

NJÓTTU TILVERUNNAR 
Í BOÐI NÁTTÚRUNNAR 
Á VERALDARVEFNUM

Tímaritið Í boði náttúrunnar opnaði vefmiðil sinn ibn.is í 
síðustu viku við góðar undirtektir. 

Dagný Gísladóttir og Guðbjörg Gissurardóttir standa að nýrri vefsíðu tímaritsins Í boði náttúrunnar. 

Tímaritið Í boði 
náttúrunnar 

kemur út þrisv-
ar á ári og telur 

Guðbjörg netmið-
ilinn vera frábæra 

leið til að brúa 
bilið á milli 

blaðanna. 

SILFUR 

50% afsláttur

LAUGAVEGI 5 - SÍMI 551 3383  |  SPÖNGIN GRAFARVOGI - SÍMI 577 1660

LOKARGULL 
30% afsláttur

ÚR 
50% afsláttur

DKNY - Casio - Fossil - Diesel
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DAGUR Í LÍFI ALDÍSAR LJÓSMYNDARA
Aldís Pálsdóttir býr á Akranesi og er svo heppin að vera sjálfstætt starfandi. Hún segist gjarnan vera með milljón verkefni á verkefnalistanum sínum og 

þurfi  því að skipuleggja dagana einstaklega vel. 

„Dagurinn einkenndist af tímapressu en ég 
þurfti að fara til Reykjavíkur á fund og ætlaði að nýta 

ferðina og kaupa afmælisgjöf handa bóndanum mínum. 
Svo ætlaði ég að koma við í Nýherja og skoða Canon-
myndavél sem mig langar í. Fara með krakkatölvuna í 
viðgerð. Koma við í Hagkaupi og skila einum íþrótta-

toppi. Ég ætla mér iðulega helst til of mikið í einu en það 
tekst misvel. Sjáum hvernig dagurinn fór.“tekst misvel. Sjáum hvernig dagurinn fór.“

10.00-10.15 Skólastelpan komin í skólann og sonur-

inn á leikskóla. Skila bóndanum í Keldnaholt. Fundur með 

kúnna, Sunneva Design. Sigríður Vigfúsdóttir klæðskeri 

hannar mokkakápur og mokkafylgihluti. Við fundum í tvo 

tíma og ég ákveð þá að kíkja aðeins á þá staði sem hafa 

komið upp sem hugmyndir fyrir tökurnar. 

13.50 Ég er komin upp í Nýherja. Canon gerir vel við 
stelpuna sína og ég skoða myndavél sem mig langar að 
prófa. Canon G1X eða Canon G16. Kontaktaðilinn minn 
er ekki við svo ég skoða bara vélarnar og spái og spek-

úlera. G1X er fallegri vél, ég held ég velji hana.

14.45 Ég orðin óþreyjufull, þarf 
að kaupa afmælisgjöfina en samt 
fara af stað til baka kl. 15. Komin 
í JÖR. Þar er alls konar fínt dót. 
Sé strax vesti sem ég myndi vilja 
kaupa handa bóndanum mínum. 
Þarf að einbeita mér að halda at-

hyglinni frá dömudeildinni. Er orðin 
mjög svöng og uppgötva að ég er 
bara búin að borða eitt avókadó. 
Hefði viljað kíkja líka í Suit-búð-
ina á Skólavörðustígnum og Kor-
mák og Skjöld. Keyri burt án þess 
að kaupa afmælisgjöf. Ákveð að 

kaupa hana undir minni pressu þó 
svo að mig langi ógeðslega mikið í 

þetta vesti.

n
13.10 Ég er komin á hinn tökustaðinn og þarf að fá leyfi fyrir myndatöku. 

Ég kem inn á skrifstofuna og mæti eintómum almennilegheitum. Þarna má ég 

mynda. Ég kanna aðstæður örlitla stund og enda rannsóknarvinnuna því ég 

þarf að nýta tímann vel og kaupa afmælisgjöfina.

08.00-08.30 Fer á fætur og stekk í 10 mínútna sturtu. Hita svo vatn í kaffið og flóa mjólkina. Ýti við liðinu. Fáir rumska, kveiki á útvarpinu, stilli það hátt og smyr nesti fyrir skóla-stelpuna. Finn til fötin sem krakkarnir eiga að klæðast í dag. Borða eitt avókadó. Í dag er ég ánægð með að muna eftir því að fá mér morgunmat. Ég gleymi því yfirleitt. 

12.30 Ég tek bensín á leið út á Bláfjallaveg. Umhverfið er 

dásamlegt við Bláfjallaveg. Allt hvítt af snjó en FÁRÁNLEGA 

KALT og hvasst. Ég læt mig hafa það í smá stund á meðan 

ég smelli af nokkrum myndum þarna í allar áttir og hrökkl-

ast svo inn í bílinn aftur og bruna til baka.

þetta vesti.

17.00 Mætt á Akranes. Á meðan dóttirin er í fimleikum leggjum við bíln-

um út við fjöruborðið og dáumst að fjöllunum í kringum okkur. Fallega 

Hafnarfjallið, hljóðið í öldunni og kaldur gustur í allar áttir. Í dag er bjart-

ur dagur og ég sé allt Snæfellsnesið og Snæfellsjökulinn. Það eru forréttindi 

að geta verið hér á milli stríða.

Eingöngu selt á hársnyrtistofum 
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BLOGGARINN  ELSKAR PARÍS OG VINTAGE KJÓLA
Elsa Billgren

elsa.elle.se/
instagram.com/elsabillgren

Elsa Billgren er sjónvarps persóna 
og geysivinsæll bloggari hjá 
sænska Elle. Hún er mikill fagur-
keri og segja myndirnar hennar 
meira en þúsund orð. Hún bloggar 
um kærleik og falleg klæði en ein 
af hennar helstu ástríðum eru stórir 
vintage-kjólar. 

App vikunnar
Viltu vera með eigin raunveruleikaþátt? 
Þá er þetta eitthvað fyrir þig. Yevvo 
virkar svipað og Snapchat en það 
eru engar endursýningar. Þú safnar 
fylgjendum og fylgist með lífi annarra 
í beinni útsendingu gegnum þetta smá-
forrit. Efnið sem fer í gegnum Yevvo er 
óritskoðað. Smáforritið er frítt og fæst 
einungis í iOS.

Pinterest
Bresku förðunarfræðingarnir Nicola 
Haste og Sam Chapman mynda Pix-
iewoo-teymið og eru miklar YouTube-
stjörnur í kjölfar förðunarmynda sinna. 
Myndböndunum ættu allar konur að 
fylgjast með á Pinterest eða á YouTube. 
Þar sýna þær vinkonur ýmiss konar 
förðun. Meðal annars hvernig hægt er 
að farða sig líkt og Angelina Jolie og 
aðrar stórstjörnur. Það er mikil skemmt-
un að fylgjast með þeim og hver vill 
ekki líta út eins og hinar stjörnurnar? 

Facebook
Hér er vert að fylgjast með lífsstíls- og 
barnavörublogginu pauletpaula.com. 
Hin þýska Peggy er sú sem stendur á 
bak við Paul & Paula á Facebook og 
póstar reglulega góðum hugmyndum 
að barnavörum og hönnun. Einnig er 
hægt að fylgjast með henni á Pinterest 
eða á Instagram undir nafninu paul-
paula.



pantadu 

a netinu



TILBOÐ 2.990.000.-
 M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4 
9 MANNA.Árgerð 2005,ekinn 
aðeins 135.þ km,einn eigandi,lítur 
vel út.5 gírar,er á staðnum.
Rnr.104035.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

FLOTTUR DIESEL !
Jeep Cherokee Limited DIESEL 04/2012 
ek 48 þ.km sjálfskiptur, leður , lúga, 
hljóðkerfi ofl verð aðeins 5450 !!!

7 MANNA DIESEL !
MMC Pajero Intense Diesel 07/2009 
ek 91 þ.km 7 manna flottur jeppi verð 
aðeins 5290 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

 MERCEDES BENZ E 300 cdi. 
Árgerð 2010, ekinn 139 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.590.000. 
Rnr.990612.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 98 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.590.000. Rnr.160896. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2007, 
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.210309.

CHEVROLET Captiva 7 sæta með 
leðri. Árgerð 2010, ekinn 96 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.990760.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

NÝ A-LINER EXPEDITION
ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur 
ofl, ATH aðeins 5 stk í boði á 
þessu frábæra verði, Verð aðeins 
2.390.000kr, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.is

Skoda Superb Ambition Wagon TDI 
170hö. Ekinn 64þkm. Dísil, sjálfskiptur 
árgerð 2011. Heilsársdekk, tilbúinn í 
akstur Verð 3.790.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

Hyundai i20 Classic - Nýr bíll! 5 ára 
ábyrgð. Bensín. Áfelgur. Eigum bíla á 
staðnum! Verð aðeins 2.190.000kr. 
Raðnúmer 133912. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Ford Econline 4x4, diesel 7,3 árg.‘2004, 
15manna, ek. 215þús.km., sk.‘15, 
hópferðask., 35”breyting, (kantar), 
ný dekk, dráttarkúla, nýr gólfdúkur, 
í topplagi, verð kr. 4.590.000,- gsm. 
821-6292

Nissan Patrol árg.‘97, 44” breyting 
(góð dekk), diesel 6cyl., intercooler, 
læsingar framan/aftan, low gear, 
aukatankur, olíumiðstöð, o.fl., o.fl., 
nýlega allur uppgerður kram og 
yfirbygging, sk.‘15, bíll í sérflokki, verð 
kr. 2.450.000,- lánamöguleikar, gsm 
821-6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

BÍLL DAGSINS !!
TOYOTA LANDCR. 120 VX árg. 2006 
ek. 125 Þkm, Sjálfsk., leður, krókur, 
ný vetrardekk, topp þjónustaður, 
topp eintak, möguleiki á 75% láni, 
tilboðsverð 3990 þús Rnr 147360 gsm 
893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

Hyundai i20 Classic - Nýr bíll! 5 ára 
ábyrgð. Dísel. Áfelgur. Eigum bíla á 
staðnum! Verð aðeins 2.390.000kr. 
Raðnúmer 155837. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

 Bílar til sölu

Mercedes Benz Sprinter 412D. Árg. 
‚97. Ek. 289þ. Verð:950 þús. uppl. í s: 
6984945

VILTU SELJA BÍLINN
Kaupum allar gerðir af lítið keyrðum 
bílum árgerð 2007 og yngri. Til dæmis 
Land Rover Discovery, Toyota Land 
Crusier, Audi Q7 og Mercedes Benz 
ofl. Við staðgreiðum bílinn þinn. 
Sendu okkur uppl. í gegnum www.
seldur.is

Wv póló árg07 ek 125 þús beinsk 1,4 
vél skoðaður 15 nýleg heilsársdekk, ný 
tímareim, toppbíll verð aðeins 940 þús 
gsm 8682352

Til sölu Toyota Landcruser GX01/2008. 
Ek. 95000 km 8 manna ssk. dísel 
dráttarkrókur. 2 góðir dekkjagangar 
heilsárs og negldur Bíllinn er silfurgrár 
og mjögvel með farin. V. 5.800.000 
Ekkert ákv. Væri til í að taka nýlegan 
Skoda Oktavía uppí. Uppl. í síma 
8209815

Til Sölu MAN 4X4, 8.136. Árg. ‚86. Ek. 
68þkm. 6 cyl diesel. 5 gíra Driflæsing 
Michelin XZL dekk. í góðu standi. 
Tilboð Óskast S. 8935777

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Opel Astra árg. 2001, 5 gíra, ek.154 
þ.km., 1.2L vél, 100km = 5L. S. 
6162597.

Til Sölu Chevrolet Kalos. árg. ‚05 ek. 
120þ. 1,4 beinsk., skoðaður ‚15 ný 
tímareim. Ásett verð 550 þúsund uppl. 
8471607/8499605

 250-499 þús.

SPARNEYTIN - TILBOÐ !
Hyundai Getz 2003 ek.162 þús, 3ja 
dyra, beinskiptur, ný skoðaður 2015, 
spoiler,álfelgur ásett verð 690 TILBOÐ 
490 ÞÚS möguleiki á 100% visaláni 
s.841 8955

WV póló árg 2001 1,4 vél ek 174 þús 
skoð 2015 góður bíll verð 315 þús 
gsm 8682352

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-300 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

Óska eftir bílum til uppgerðar eða 
niðurrifa, allt kemur til greina. Mega 
vera bilaðir þurfa skoðun eða vera 
beyglaðir. Uppl. í síma 8204640.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
500 ÞÚS.STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt að 
500þús. staðgreitt. Er með pappíra og 
pening til að ganga frá því samdægurs 
ef að samningar nást. Bíllinn má 
þarfnast lagfæringar og/eða skoðunar. 
skoða allar tegundir. Hringdu í 
síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Fiat Joint húsbíll til sölu Ekinn18.800 
km árg. 2007 Lítið notað, toppeintak 
af ferðavagni. Verð 5.950.000.- Uppl. í 
síma 8981344

 Vélsleðar

POLARIS Iq 800 sp euro. Árgerð 2009, 
ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.180.000. Rnr.191866.Er í síma 
6914441

YAMAHA Rs vector er. Árgerð 2008, 
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 980.000. Rnr.191831. Er í síma 
6914441

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota, 
Mitsubishi. Hyundai Accent-Trajet, 
Dodge Caravan, Peugeot. Kia 
Sportage-Volvo S70, Mazda 323, 
Opel Astra. Bílar&Partar 421-7979 
bilarogpartar.is

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremmsuviðgerðir. S. 892 7852.

Fiat Alfa Romeo Dodge Jeep Chrysler 
Viðgerðir Óseyrarbraut 7 Hafnarfirði 
Sími : 5642004, 8644571

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

HYUNDAI I30 Style. Nýskr. 09/08, 
ekinn 78 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 1.980.000. Rnr.130788.

VW Caddy 2.0. Nýskr. 08/07, ekinn 
128 Þ.KM, dísel, 5 gírar.  
Verð 1.490.000. Rnr.281349.

TOYOTA Auris Sol Hybrid. Nýskr. 
09/10, ekinn 21 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 3.620.000. Rnr.141983.

KIA Sorento Luxury. Nýskr. 06/05, 
ekinn 161 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.440.000. Rnr.141850.

VW Polo Comfortline. Nýskr. 01/07, 
ekinn 115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.281490.

PEUGEOT 307 XT. Nýskr. 08/06, ekinn 
100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 1.090.000. Rnr.102237.

NISSAN Qashqai SE. Nýskr. 06/11, 
ekinn 68 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.151477.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Vinnuvélar

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU.

 TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, 
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK. 
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til 
greina. Tilboð óskast . Uppl síma 
696-1001

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

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

 Bókhald

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

 Garðyrkja

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

25% vetrarafsláttur gildir til 31. mars. 
Frítt verðtilboð. S. 778 0100.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

 Húsaviðhald

Byggingarvinna á góðu verði og góð 
gæði. Uppl. í s. 7718013

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið til 22. S. 618 6857

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

TIL SÖLU ÞRÍR 20FT GÁMAR
Parket á gólfum og eldhúshorn m. 
ísskáp,vask,skápum. Mjög snyrtilegir 
og góðir gámar sem henta sem 
skrifstofuaðstaða, sumarbústaður ofl. 
(seljast allir í einu). Keyptir nýir árið 
2012. Vinsamlegast sendið fyrirspurnir 
á ssficeland@stolt.com

HUMAR - 2.600 KR.KG.
Fiskikóngurinn Sogavegi 3 & 
Höfðabakka 1. Sími 587 7755 - 
www.fiskikongurinn.is

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

 Óskast keypt

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

 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 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Glæsileg nuddstofa Aqua Spa sem er 
í Grafarvogi býður alla velkomna. s: 
587 0191

Slökunar nudd og heilun í Garðarbæ 
tímapantanir í síma 782 4566

 Námskeið

STUNDASKRÁ - SCHEDULE:
NORSKA I , II & III- NORSKA f. 
heilbrigðisgeira, ENSKA f. fullorðna. 
ICELANDIC - ÍSLENSKA f. Útlendinga. 
Byrja/Starting: 10/3, 7/4, 5/5, 2/6: 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/Evenings. 4 vikur/5 
x í viku- 4 weeks/5 days a week. 
Aukatímar: STÆ, EÐL, EFN. www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s.588 1160.

 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

Til leigu snyrtileg, 15 m2 herbergi 
með aðgangi að baði, eldhúsi, 
þvottavél og internet aðgangi. 
Stutt í Bónus, veitingastaði, 
kaffihús og strætó. Verð frá 

55.000 á mánuði. 

Available now! 15m2 rooms for 
rent, with access to kitchen, bath, 
laundry, internet. Close to Bónus, 
restaraunts and buses. Price from 

55.000.
Uppl. gefur Sverrir í s. 661-7000

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a 
room price from 45.000 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

Herbergi með aðgang að eldhúsi, wc 
og baði til leigu. s. 661 5219

 Geymsluhúsnæði

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

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

JÁRNIÐNAÐARMENN
Vantar duglegan og áhugasaman 

mann í smíðar og viðgerðir á 
vélbúnaði. Mest við skip. Góð 

laun í boði.
Umsóknir sendist á 
thjonusta@365.is 

Merkt: Járniðnaðarmenn

BÍLSTJÓRI ÓSKAST
maður óskast til vinnu í útkeyrslu 
og lagerstörf. Vinnutími 8 til 18 

virka daga.
aðeins duglegur, samviskusamur 

og heiðarlegur maður kemur 
til greina þarf að tala 100% 

íslensku.
Allar nánari upplýsingar fást í 

godatvinna@gmail.com

FJARÐARBAKARÍ, 
BÚÐARKÓR, KÓPAVOGI

Óskum eftir samviskusömum og 
traustum starfskraft í verslun 
okkar sem fyrst. Vinnutími er 
til skiptis fyrir og eftir hádegi 
alla virka daga. Framtíðarstarf. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknir sendast á 
heidvin@gmail.com

BÓKARI ÓSKAST
Góður bókari óskast í hlutastarf ca 
1 dag í viku fyrir 3 fyrirtæki. Allar 
nánari upplýsingar fást í godatvinna@
gmail.com

skemmtanir

tilkynningar

fundir / mannfagnaður
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kopavogur.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi.

Lundur 8-12 og 14-18. Breytt deiliskipulag.unduundL
 samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Lund 8-12 amræamræÍ s

p

g 14-18 í Kópavogi. Í breytingunni felst að byggingarreitur fyrirhugaðs fjölbýlishúss að Lundi 8-12 breytist þannig 144-1og
að hann stækkar til norðausturs og suðvesturs og bætt er við einni íbúð á jarðhæð í norðvestur hluta hússins. 
Sem fyrr er gert ráð fyrir bílastæðkjallara undir Lundi 8-12 og 14-18; en bílastæðakjallarinn stækkar og fyrirkomulag 
og fjöldi bílastæða á lóð breytist. Heildarfjöldi bílastæða verður óbreyttur þ.e. tvö stæði á íbúð.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 21. janúar 2014. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 10. mars 2014. Einnig má sjá tillöguna á 
heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild eigi síðar en 
kl. 15:00 föstudaginn 28. apríl 2014.

Aðalfundur Ísfélags Þorlákshafnar hf.

Aðalfundur Ísfélags Þorlákshafnar hf. fyrir starfsárið 2013 
verður haldinn í kaffistofu félagsins að Hafnarskeiði 12 í 

Þorlákshöfn föstudaginn 21. mars kl. 11.00.

Dagskrá samkvæmt samþykktum félagsins.
Ársreikningurinn mun liggja frammi á skrifstofu  

félagsins viku fyrir aðalfund.

Stjórnin.
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.

3 1 5 9 2 7 6 4 8
2 6 8 4 1 5 3 7 9
7 4 9 8 3 6 5 1 2
4 7 1 5 6 8 2 9 3
8 3 6 7 9 2 1 5 4
5 9 2 1 4 3 7 8 6
9 5 3 2 7 4 8 6 1
1 2 7 6 8 9 4 3 5
6 8 4 3 5 1 9 2 7

1 2 9 6 7 3 4 5 8
8 7 3 4 5 2 1 9 6
4 5 6 1 8 9 3 2 7
6 9 1 5 2 7 8 3 4
3 4 2 8 9 1 6 7 5
5 8 7 3 4 6 9 1 2
7 6 5 9 1 8 2 4 3
9 3 4 2 6 5 7 8 1
2 1 8 7 3 4 5 6 9

6 8 2 3 7 4 5 9 1
3 4 9 5 8 1 2 6 7
5 7 1 9 6 2 8 3 4
4 5 7 8 3 9 6 1 2
1 9 8 2 5 6 4 7 3
2 3 6 1 4 7 9 8 5
9 1 3 4 2 8 7 5 6
7 2 5 6 9 3 1 4 8
8 6 4 7 1 5 3 2 9

9 1 5 8 2 6 3 4 7
4 8 3 7 9 1 5 2 6
6 7 2 3 4 5 8 1 9
2 4 7 1 3 9 6 5 8
8 6 9 2 5 4 7 3 1
3 5 1 6 7 8 2 9 4
7 2 4 9 8 3 1 6 5
1 9 8 5 6 2 4 7 3
5 3 6 4 1 7 9 8 2

1 3 7 2 6 5 9 4 8
6 9 2 3 8 4 5 1 7
8 4 5 7 9 1 2 3 6
2 5 8 4 7 3 6 9 1
9 6 4 1 5 8 3 7 2
3 7 1 6 2 9 4 8 5
4 8 9 5 1 2 7 6 3
5 1 6 9 3 7 8 2 4
7 2 3 8 4 6 1 5 9

2 4 7 8 6 3 1 9 5
5 1 3 4 7 9 6 8 2
6 8 9 1 5 2 7 4 3
8 3 5 2 4 6 9 1 7
9 7 6 3 1 5 4 2 8
4 2 1 9 8 7 3 5 6
7 6 2 5 9 1 8 3 4
1 5 4 6 3 8 2 7 9
3 9 8 7 2 4 5 6 1

Meiri föt fyrir 
Hjálpræðisher-

inn! Ætlar þú 
að taka niður 

kassana?

Ekki 
málið!

Hvað 
er að 

pabba?

Hann þarf að 
vera einn í 
smástund!

Ég komst að 
því í dag að 
yfirmaður 
minn kann 

varalestur!
LOKAÐ

Þú 
vinnur Jey!

Hvers 
óskaðirðu 

þér? 

Þess sama og ég 
geri alltaf...að ég 

fengi stærri helming 
óskabeinsins.

En heimsku-
leg ósk!

Mínar rætasta allavega 
stundum ungfrú Óska 
mér að fá hest en fær 

hann ekki!

„Stundum finnur maður nýjar leiðir til að vinna 
stríðið þegar maður tapar orrustunni.“

Donald Trump

LÁRÉTT
2. hróss, 6. samtök, 8. að, 9. forsögn, 
11. bókstafur, 12. mælieining, 14. 
kölski, 16. hróp, 17. traust, 18. skjön, 
20. á fæti, 21. innileikur.
LÓÐRÉTT
1. ónæði, 3. pot, 4. fitlari, 5. berja, 
7. ólíkindalæti, 10. geislahjúpur, 13. 
sigað, 15. ekkert, 16. hljóma, 19. gyltu.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. aa, 8. til, 9. spá, 
11. ká, 12. karat, 14. satan, 16. óp, 17. 
trú, 18. mis, 20. il, 21. alúð. 
LÓÐRÉTT: 1. rask, 3. ot, 4. fiktari, 5. 
slá, 7. apaspil, 10. ára, 13. att, 15. núll, 
16. óma, 19. sú.

Walter Browne (2444) var með 
fullt hús eftir þrjár umferðir á 
N1 Reykjavíkurskákmótinu. Hann 
vann Richard Bjerke (2162) í þriðju 
umferð.
Svartur á leik

30...Dxb4! (Snotur drottningarfórn 
sem hvítur má ekki þiggja vegna 
máts í borði) 31. Dd1 Dxa5 32. 
Ha1 Dc3! 33. Da4 Dxc3 og gamla 
goðsögnin, sem vann Reykja-
víkurskákmótið 1978 vann skákina 
skömmu síðar. 
www.skak.is Fimmta umferð N1 
Reykjavíkurskákmótsins kl. 16:30.



Spurningin um aðild að Evrópusambandinu 
er stærri og mikilvægari en svo að einstakir 
stjórnmálaflokkar eða ríkisstjórnir eigi að 
ráða svarinu.

Alþingi ber að sýna þjóðinni þá virðingu að 
leggja framhald aðildarviðræðna Íslands og 
Evrópusambandsins í dóm allra Íslendinga.

Þess vegna er hafin undirskriftasöfnun á 
vefnum Þjóð.is þar sem skorað er á Alþingi 
að leita þjóðarviljans.

Alþingismenn starfa í umboði okkar. Látum 
þá vita hvað við viljum og skrifum undir.

www.þjóð.is

SAMSTÖÐUFUNDUR 2

Fjölmennum á Austurvöll kl. 15 -16 

laugardaginn 8. mars 
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Í bók Marks Haddon er það sér-
kennari Kristófers sem leiðir 
hann í gegnum rannsókn hans 
á hinu dularfulla hundsdrápi, 
en í leikgerðinni sem kemur úr 
ranni National Theater í London 
er hún hálfgerður sögumaður,“ 
segir Brynhildur Guðjónsdóttir 
sem leikur kennslukonu aðalpers-
ónunnar Kristófers í uppfærslu 
Borgarleikhússins á Furðulegu 
háttalagi hunds um nótt. „Það má 
segja að hún sé nokkurs konar 
akkeri hans í tilverunni, eina 
manneskjan sem skilur hann og 
hann kallar hana fram í hugann 
þegar eitthvað bjátar á.“

Bókin náði mikilli útbreiðslu og 
naut vinsælda hérlendis, er leik-
gerðin mjög frábrugðin henni? 
„Óhjákvæmilega er þetta töluvert 
frábrugðið. Þar sem þetta er leik-
gerð þá verðum við að gera hlut-
ina leikbæra, en sagan er eftir 
sem áður sú sama. Þetta er ennþá 
saga þessa fallega drengs sem er 
að reyna að lifa í samfélagi hinna 
sem eru ekki nákvæmlega eins 
og hann. Eins og við öll í raun-
inni. Erum við ekki öll að velta 
því fyrir okkur hver setur regl-
urnar? Hver setur þessa mæli-
stiku á það hvernig við eigum eða 
eigum ekki að vera?“

Brynhildur segir æfingarn-
ar hafa gengið ljómandi vel en 
misjafnlega auðvitað. „Stund-
um hefur gengið vel og stund-
um hefur þetta verið brösótt. 
Þótt sagan sé lítil og hjartnæm 
þá erum við með mjög stóra 
umgjörð, danshöfundurinn Lee 
Proud er með okkur og sér um 
sviðshreyfingar, við erum með 
myndvörpun, leikmyndin er stór 
og sviðið náttúrulega gríðarstórt. 

Ég held samt að við séum búin að 
ydda þetta á þann hátt að við höld-
um nógu vel utan um þetta fjör-
egg sem sagan er til að umgjörð-
in beri hana ekki ofurliði. Það er 
öllum töfrum leikhússins beitt og 
útkoman er gríðarlega flott. Ég 

held að þegar þetta smellur allt 
saman sé heildarmyndin ofsalega 
falleg og þetta spili allt vel saman 
til að koma sögunni á framfæri. 
Það er allavega ekki þurrt auga á 
sviðinu þegar hvolpurinn birtist.“   

 fridrikab@frettabladid.is         

Allavega ekki þurrt auga á sviðinu
Furðulegt háttalag hunds um nótt verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu annað kvöld. Brynhildur Guðjónsdóttir er þar í burðarhlutverki, 
leikur sérkennara Kristófers, og hún lofar fallegri og áhrifamikilli sýningu þar sem öllum töfrum leikhússins sé beitt.

BRYNHILDUR GUÐJÓNSDÓTTIR  „Þetta er ennþá saga þessa fallega drengs sem er 
að reyna að lifa í samfélagi hinna sem eru ekki nákvæmlega eins og hann.“  
 MYND: GRÍMUR BJARNASON

Furðulegt háttalag hunds um nótt hefur slegið rækilega í gegn á West End, 
var ótvíræður sigurvegari sviðslistaverðlauna Breta, Olivier Awards, á síðasta 
ári og hlaut sýningin alls sjö verðlaun, meðal annars sem besta sýningin og 
besta leikritið. 

Leikgerðin er eftir Simon Stephens byggð á skáldsögu Marks Haddon, 
Hilmar Jónsson leikstýrir, Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikur aðalhlutverkið, 
Finnur Arnar Arnarsson hannar leikmynd, Þórunn María Jónsdóttir búninga 
og Björn Bergsteinn Guðmundsson lýsingu. Danshöfundur sýningarinnar er 
Lee Proud og myndband hannar Petr Hloušek en báðir tóku þátt í uppfærsl-
unni á Mary Poppins á síðasta leikári. Frank Þórir Hall er höfundur tónlistar 
en Ásgeir Trausti semur og flytur titillag sýningarinnar „Frá mér til ykkar“.

UM FURÐULEGT HÁTTALAG HUNDS UM NÓTT

„Við bjóðum upp á fjölbreytta 
tónlistardagskrá sem inniheldur 
gospel, þjóðlög, popplög og dæg-
urlög,“ segir Hilmar Örn Agnars-
son, stjórnandi Vox Populi, um 
afmælistónleika kórsins í Grafar-
vogskirkju á sunnudag. „Sá háttur 
var hafður á við lagaval að kór-
félagar fengu að velja sín uppá-
haldslög úr nótnabunka síðustu 
ára,“ heldur stjórnandinn áfram, 
„því ættu þeir sem hafa fylgt 
okkur eftir í gegnum tíðina að 
kannast við nokkur lög.“

Vox Populi-kórinn var stofn-
aður 9. september 2008 og þetta 
er því fimmta starfsár hans. 
Grafar vogssöfnuður er 25 ára 
á þessu ári og því eru þetta tvö-
faldir afmælis tónleikar, að sögn 
Hilmars Arnar. 

Einsöngvarar koma úr röðum 
kórsins og Tríó Kjartans Valde-
marssonar spilar undir. 

Miðasala er á midi.is og við inn-
ganginn á tónleikadaginn. Miða-
verð er 2.500 krónur en frítt fyrir 
12 ára og yngri.  - gun

Uppáhaldslögin 
úr nótnabunkanum
Vox Populi-kórinn heldur hátíðartónleika á sunnu-
daginn í Grafarvogskirkju í tilefni fi mm ára afmælis.

VOX POPULI  Kórinn er fimm ára og Grafarvogssöfnuður 25 ára. Því er um tvöfalda 
afmælistónleika að ræða.

„Þetta er tilraun til að skreyta 
veggina hér með viðeigandi 
efni,“ segir Aðalsteinn Ingólfs-
son listfræðingur sem hefur 
safnað saman portrettmyndum af 
íslenskum rithöfundum og hengt 
upp í Gunnarshúsi á Dyngjuvegi 
8 – húsi Rithöfundasambands 
Íslands. Þar verður dagskrá í dag 
milli 15 og 17 af þessu tilefni þar 
sem Aðalsteinn fjallar um lista-
verkin, Pétur Ármannsson arki-
tekt fræðir gesti um Gunnarshús 
og Kristín Steinsdóttir, formaður 
Rithöfundasambandsins, ræðir 
um veru sambandsins í húsinu.

„Þetta eru málverk, teikning-
ar og klippimyndir,“ segir Aðal-
steinn um portrettin. „Það var 
mjög gott samband milli mynd-
listarmanna og rithöfunda fyrr 
á tímum og margir rithöfundar 
birtust oft í portrettmyndum. 
Mjög margir máluðu til dæmis 
Halldór Kiljan og Kristján Dav-
íðsson málaði Stein Steinarr 
trekk í trekk, nánast allt sitt líf.“ 

Aðalsteinn segir að samið hafi 
verið við eigendur myndanna um 
langtímalán á þeim sem þýði að 
Rithöfundasambandið hafi þær 
eins lengi og eigendur þurfi ekki 
á þeim að halda, fari með þær 
eins og sína eign á meðan, taki 
ábyrgð á þeim og tryggi þær. 
„Þetta eru fimmtán myndir í 
allt, plús myndir sem fyrir voru 
af Gunnari Gunnarssyni og húsið 
á. Auk þess eru hér býsn af ljós-
myndum af rithöfundum.“

Aðalsteinn segir það hafa verið 
létt verk að leita uppi portrettin, 
sem flest séu í einkaeigu. „Ég 
naut þess að hafa áður sett upp 
tímabundna sýningu á svona 
verkum í Gunnarshúsi fyrir 
nokkrum árum þannig að ég vissi 

hvar þau var að finna. Eigendun-
um finnst bara heiður að hafa þau 
í þessu húsi.“ 

Dagskráin í Gunnarshúsi verð-
ur milli kl. 15 og 17 á morgun, 
laugardag. Boðið verður upp á 
léttar veitingar. Aðgangur er 
ókeypis og allir velkomnir.

 gun@frettabladid.is

Margir máluðu Halldór Kiljan
Portrett listamanna af íslenskum rithöfundum prýða nú veggi Gunnarshúss á 
Dyngjuvegi 8. Þar verður opið hús og dagskrá á morgun milli 15 og 17.

AÐ HENGJA UPP  Aðalsteinn kemur Þorsteini frá Hamri fyrir á vegg í Gunnarshúsi. 
Á bak við hann er meistari Þórbergur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 Það var mjög gott 
samband milli mynd-

listarmanna og rithöf-
unda fyrr á tímum.

MENNING
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Fagleg ráðgjöf

Harpa / Skeifan 6 / Keflavíkurflugvöllur / 5687733 / www.epal.is

Helgina 6.- 8. mars verða sérfræðingar 
frá Montana og Erik Jorgensen
í verslun okkar Skeifunni 6

AFSLÆTTIRNIR 
GILDA HELGINA
6. - 8. MARS.

HÖNNUÐUR: 
PETER J. LASSEN

40%
20%

afsláttur af 
sérvöldum 
einingum 

afsláttur af 
öllum
pöntunum

20% afsláttur 
af pöntunum og 
sýningavörum
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„Grunnhugmyndin að tónleik-
unum í heild tengist samskiptum 
tónskálda og flytjenda. Sum verk-
anna sem við flytjum eru mjög 
nákvæmlega skrifuð en önnur eru 
með miklum spuna,“ segir Borg-
ar Magnason kontrabassaleikari 
spurður út í tónleikana Samræða 
um tákn, sem hann og Páll Ivan, 
flytjandi og tónskáld, eru með í 
Hafnarborg í Hafnarfirði á sunnu-
dagskvöldið klukkan 20. Þar ætla 
þeir að skoða notkun tákna í tón-
list í sem víðustum skilningi og 
flytja tónverk þar sem endanleg 
mynd verksins er látin flytjand-
anum eftir.

„Flytjandinn hefur alltaf frjáls-
ar hendur að einhverju leyti og 
eins og staðan er í dag er einhvern 
veginn allt opið. Hvað er þá spuni 
og hversu mikil áhrif vill tónskáld-
ið hafa á þann spuna? Þessu velt-
um við Páll Ivan fyrir okkur,“ lýsir 
Borgar.

Hvernig ætlið þið að túlka þess-
ar vangaveltur fyrir áheyrendum? 
Greina þeir auðveldlega hvort þið 
eruð að fylgja nótum eða spinna?

 „Kannski mismikið. Þetta er 
ekki kennslustund. Það eru fimm 
verk á tónleikunum sem eru hvert 
með sínum hætti hvað þetta varð-
ar. Eitt verkanna er frægt verk um 
myndmál, annað er strúktúr sem er 
skýrt skrifað út þó beitt sé óhefð-
bundinni aðferð við það. Mitt verk 
er sambland af hefðbundinni nótna-

skrift og textaskýringum fyrir 
flytjendur og grafík. Á endanum 
eru þetta auðvitað bara tónleikar.“

Síðasta verkið á dagskránni 
fékk Borgar Harald Jónsson 
myndlistarmann til að semja. 
„Mér finnst Haraldur hafa svo 
sterka tilfinningu fyrir tempói, 
strúktúr og táknmyndum. Hann 
er sjálfur í verkinu og hefur fólk 
með sér svo það verður smá leik-

rit í því líka. Svo tengist það vel 
sýningunni sem Haraldur er með 
á neðri hæðinni í Hafnarborg og 
að skoða hana eftir að hafa hlýtt 
á flutning verksins – opnar fyrir 
eitthvað nýtt.“

Tónleikarnir eru liður í tón-
leikaröðinni Hljóðön. Almennt 
miðaverð er 2.500 krónur en 1.500 
fyrir eldri borgara og námsmenn. 

 gun@frettabladid.is

Endanleg mynd látin 
fl ytjandanum eft ir
Tónlistarmennirnir Borgar Magnason og Páll Ivan frá Eiðum, koma fram í Hafnar-
borg á sunnudaginn klukkan 20. Yfi rskrift  tónleikanna er Samræða um tákn. 

TÓNSKÁLD OG FLYTJENDUR  Páll Ivan frá Eiðum og Borgar Magnason kontra-
bassaleikari verða með frekar óhefðbundna tónleika í Hafnarborg á sunnudaginn. 

Borgar Magnason kontrabassaleikari, spunaleikari og tónskáld hefur komið fram sem einleikari og starfað með 
listamönnum af ólíkum sviðum. Hann hefur flutt og tekið upp tónlist eftir tónlistarmenn úr ólíkum áttum, samið 
tónlist fyrir leikhús og dans og unnið fjölmargar útsetningar fyrir dægurlagatónlist. 

Páll Ivan frá Eiðum á að baki fjölbreyttan feril sem tónskáld og hljóðfæraleikari. Hann leikur á tölvur, raf- og 
kontrabassa, píanó, gítar og lúðra hvers konar. Tónverk Páls Ivans hafa verið flutt á fjölmörgum tónleikum og tón-
listarhátíðum víðsvegar um Evrópu og Bandaríkin. Páll Ivan er einn af stofnendum tónskáldahópsins SLÁTUR.

Um flytjendur

Hljóðön er metnaðarfull tón-
leikaröð í Hafnarborg tileinkuð 
tónlist frá 20. og 21. öldinni þar 
sem einstök hugmyndaauðgi og 
listræn glíma tónskálda leiða 
áheyrendur inn á áður ókunnar 
slóðir. Tilgangur hennar er að 
kynna ólík verk samtímatón-
skálda í fremstu röð.

 Nafn tónleikaraðarinnar 
skírskotar til smæstu merkingar-
greinandi hljóðeininga tungu-
mála, grunneininga sem púsla 
má ólíkt saman svo úr verði 
tilraun til merkingar. Um-
sjónarmaður hennar er Þráinn 
Hjálmarsson.

➜ Um Hljóðön

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

RÚNAR OG JÓI HENDA Í NOKKRAR SORTIR

BAKARÍIÐ
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 09:00 - 12:00LAUGARDAG

#BYLGJANBYLGJAN989

Þýskur þýðandi að nafni Bene-
dikt Grabinski falaðist eftir því 
við Hauk Ingvarsson, rithöfund 
og útvarpsmann, að fá að þýða bók 
hans Nóvember 1976. „Hann hafði 
samband við mig einn daginn og 
spurði hvort ég hefði eitthvað á 
móti því að hann þýddi þessa bók,“ 
segir Haukur. „Ég hafði ekkert á 
móti því. Hann sagðist vera kominn 
með forlag sem væri til í að gefa 
út bókina. Það er algjör draumur 
í dós. Ég hafði ekki verið að halda 
bókinni neitt fram sérstaklega,“ 
segir Haukur. Bókin kemur út í 
Þýskalandi næsta haust hjá forlagi 
sem heitir Edition Rugerup. 

„Það kom í ljós að Benedikt hafði 
verið í sambandi við Forlagið hérna 
á Íslandi, og þau höfðu verið að 
fylgjast með gangi mála. Ég vissi 
hins vegar ekkert af þessu,“ segir 
Haukur. „Benedikt hefur meðal 
annars þýtt bækur eftir Pétur 
Gunnarsson yfir á þýsku. Að því 

leyti sem ég get lesið þýsku virð-
ast dómarnir hafa verið góðir fyrir 
þýðingarnar hans, og hann virkar 
á mig sem vandaður og samvisku-
samur þýðandi,“ segir Haukur. 
„Edition Rugerup er lítið forlag í 
Berlín sem hefur aðallega gefið út 
ljóðabækur, en byrjaði að gefa út 
skáldsögur á þessu ári. Þeir gefa 
ekki út margar bækur, en velja 
þær vel,“ segir Haukur.  - ue

Nóvember 1976
þýdd á þýsku
Bók eft ir Hauk Ingvarsson kemur út í Þýskalandi 
næsta haust. 

ÞÝSKALAND  Nóvember 1976 eftir 
Hauk Ingvarsson kom út hjá Forlaginu 
árið 2011.  MYND/ STEFÁN KARLSSON

Halldór Lárusson, trommari og tónlistarkennari, hefur verið útnefndur 
Bæjarlistamaður Grindavíkur 2014 af frístunda- og menningarnefnd. 
Verðlaunin verða afhent við setningu Menningarviku Grindavíkur bæjar 
laugardaginn 15. mars. Þetta er í fyrsta skipti sem þessi verðlaun eru 
afhent.

Halldór kennir slagverk við Tónlistarskóla Grindavíkur, Tónlistarskól-
ann í Garði og Tónlistarskóla Sandgerðis, en þar er hann einnig starfandi 
skólastjóri tímabundið. Hann vinnur þessa dagana einnig að kennslubók 
fyrir unga trommuleikara og hefur nýlega hafið tökur á heimildarmynd 
um íslenska trommuleikara.

Bæjarlistamaður 
Grindavíkur
Halldór Lárusson, trommuleikari og tónlistar kennari, 
hefur verið útnefndur fyrsti bæjarlistamaður 
Grindavíkur.

HALLDÓR LÁRUSSON TROMMULEIKARI
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HELGARBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS   Ómissandi hluti af góðri helgiSkaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

FÖSTUDAGUR
HVAÐ? HVENÆR? 
HVAR? 

Tónleikar
12.00 Helena Guðlaug Bjarnadóttir og 
Eyrún Unnarsdóttir flytja dúetta eftir 
Mendelssohn ásamt Daníel Þorsteins-
syni píanóleikara í Hömrum í Hofi á 
Akureyri. Miðaverð 2.500 krónur.
12.00 Ljóðaljóðin verða flutt á hádeg-
istónleikum í Háteigskirkju. Aðgangs-
eyrir er 1.000 kr. 
19.30 Midori leikur Mendelssohn í Eld-
borg í Hörpu. Miðaverð 6.600 kr. / 5.100 
kr. / 4.400 kr. / 3.400 kr. / 2.300 kr.
22.00 Melrakkar á Græna hattinum 
(Akureyri). Miðaverð 2.500 krónur.
22.00 Hljómsveitin Thin Jim heldur 
afmælistónleika á Rósenberg.
23.00 Hljómsveitin Úlfarnir skemmtir á 
sveitaballi í Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8. Ókeypis inn!

Hátíðir
16.00 Fyrirtækjasmiðja ungra frum-
kvöðla verður með árlega Vörumessu 
sína í Smáralind um helgina þar sem 
framhaldsskólanemendur kynna fyrir-
tækin sem þeir hafa stofnað í tengslum 
við námskeið Fyrirtækjasmiðjunnar.
20.00 Reykjavik Folk Festival á Kexi 
hosteli. Miði á föstudegi 3.000 krónur. 
Miði á öll kvöldin 7.999 krónur.

Umræður
15.00 Líffræðifélag Íslands og Líffræði-
stofa HÍ standa fyrir málstofu um sam-
eindalíffræði og stofnfrumurannsóknir í 
stofu 132 í Öskju í Háskóla Íslands.

Leikrit
19.30 Spamalot á Stóra sviði Þjóðleik-
hússins. Miðaverð 5.650 krónur.
19.30 Svanir skilja ekki í Kassanum í 
Þjóðleikhúsinu. Miðaverð 4.750 krónur.
20.00 Gullna hliðið sýnt í Samkomuhús-
inu á Akureyri. Miðaverð 4.400 krónur.
20.00 Lísa og Lísa í Rýminu hjá Leik-
félagi Akureyrar. Miðaverð 4.400 krónur.
20.00 Furðulegt háttalag hunds um 
nótt. Generalprufa á Stóra sviði Borgar-

leikhússins. Miðaverð 3.000 krónur.
20.00 Títus í Gaflaraleikhúsinu. Miða-
verð 2.000 krónur.
20.00 Óskasteinar á Nýja sviðinu í 
Borgarleikhúsinu. Miðaverð 4.750.

Málþing
15.00 Menningarfélagið, félag fram-
haldsnema í menningargreinum 
íslensku- og menningardeildar býður til 
málþings um andóf og jaðarmenningu í 
stofu 423 í Árnagarði.

Dans
20.00 Dansaðu fyrir mig í Tjarnarbíói. 
Miðaverð 3.900 krónur.

Uppistand
20.00 Mið-Ísland í Þjóðleikhúskjallar-
anum. Miðaverð 2.900 krónur.
22.30 Mið-Ísland í Þjóðleikhúskjallar-
anum. Miðaverð 2.900 krónur.

Fyrirlestrar
11.00 Valgeir Erlendsson flytur fyrirlest-
urinn Afnám hafta, reynsla og lærdómur 
á málstofu hagfræðideildar í fundarher-
bergi á 3. hæð í Odda, Háskóla Íslands.
13.00 Þórunn Sigurðardóttir ver dokt-
orsritgerð sína: Heiður og huggun. Erfi-
ljóð, harmljóð og huggunarkvæði á 17. 
öld. Í hátíðarsal Háskóla Íslands.
13.00 Elín Björk Jóhannsdóttir, MA í 
almennri bókmenntafræði, flytur fyrir-
lestur sem ber heitið Kona sem átti að 
vera einsog kókflaska í laginu - Máva-
hlátur og átraskanir. Fyrirlesturinn fer 
fram í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins.

Myndlist
16.00 Myndasögusýning á verkum lista-
konunnar Lóu Hlínar Hjálmtýsdóttur 
opnuð í myndasögudeild á annarri hæð 
aðalsafns Borgarbókasafnsins í Tryggva-
götu 15.
20.00 Yfirlitssýning á verkum Magnúsar 
Kjartanssonar (1949-2006) myndlistar-
manns opnuð í Listasafni Íslands.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is 

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ

DREYMDI UM 
VENJULEGT LÍF
Björg Guðrún Gísladóttir ólst upp í versta slömmi Reykjavíkur við 
heimilisofbeldi, misnotkun og einelti. Hún missti þó aldrei sjónar á 
markmiðinu um betra líf, tókst á við upprunann og áföllin, gekkst 
við kynhneigð sinni og er í dag ímynd heilbrigðra viðhorfa til lífsins.

Fær oft að heyra að hún 
sé ömurleg húsmóðir 
Liv Bergþórsdóttir hefur hlotið hverja 
viðurkenninguna eftir aðra upp á 
síðkastið, en hún er forstjóri Nova. Hún 
hefur alltaf haft gaman af vinnu en segir 
skólann hafa verið henni kvöð.

Gleðin sprottin úr 
sársauka annarra
Allt um Óskarsverðlaunahafann Lupitu 
Nyong‘o – leikkonuna og tískugyðjuna 
sem er á allra vörum.

Mistök eða morð?
Réttarhöld yfir suðurafríska spretthlaupar-
anum Oscar Pistorius hófust á mánudaginn en 
honum er gefið að sök að hafa orðið kærustu 
sinni, Reevu Steenkamp, að bana. Pistorius 
segist saklaus og berst nú fyrir frelsi sínu í 
réttarsal í Pretoríu.

DÓMUR ★★★★ ★

Dallas Buyers Club

Að a l le i k a ra r n i r  M at t hew 
McConaughey og Jared Leto 
fengu báðir Óskarsverðlaun fyrir 
frammistöðu sína og ekki skrítið. 
Karakterar þeirra og persónur eru 
fullar af fallegum smáatriðum og 
ná leikararnir þannig að skapa 
heim sem verður aldrei ótrúverð-
ugur eða yfirborðskenndur.

Og meira að segja í öllum hörm-
ungunum sem dynja yfir fram-
kalla samskipti persónanna bros, 
jafnvel hlátur, stöku sinnum. 

Margir segja að þetta sé ein 
besta mynd síðasta árs og ég tek 
svo sannarlega undir það.

 Lilja Katrín Gunnarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Gott handrit, frábær 
leikstjóri og stórkostlegir leikarar 
gera það að verkum að þessari 
sannsögulegu sögu eru gerð svo góð 
skil að áhorfandinn sogast inn í 
frásögnina og gleymir stund og stað.
Ein besta mynd ársins 2013–  staðfest!

Svona á að 
gera þetta!

„Við fengum þessa viðskiptahug-
mynd eftir umfjöllun UN Women 
um sýruárásir á Indlandi,“ segir 
Sigurbjörn B. Edvardsson, sem 
kynnir fyrirtækið sitt og félaga 
sinna á Vörumessu ungra frum-
kvöðla um helgina. Verzlunarskóli 
Íslands er einn skólanna sem taka 
þátt í Vörumessunni, sem er hald-
in í tengslum við námskeið Fyrir-
tækjasmiðjunnar. Nemendur stofna 
fyrirtæki og reka það í þrettán 
vikur. „Þarna tvinnast saman það 
sem krakkarnir hafa lært síðustu 
ár,“ segir Guðrún Inga Sívertsen, 
kennari í Verzlunarskólanum. 
„Markmiðið með verkefninu er 
að læra að koma hugmynd í fram-
kvæmd. Krakkarnir fá viðskipta-
hugmynd, stofna fyrirtæki, ráða í 
stöður innan fyrirtækisins og fram-
leiða vöru eða þjónustu, eða kaupa 
vöru til endursölu. Þessa dagana 
eru starfrækt tuttugu fyrirtæki í 
Versló,“ segir Guðrún Inga.

Fyrirtæki Sigurbjarnar og félaga 

hans heitir Krummi. „Hugmynd-
in var að stofna, í samvinnu við 
hjálparsamtök á Indlandi, vinnu-
stað fyrir konur í Mumbai sem 
hafa orðið fyrir sýruárás. Þær fá 
vinnu við að pakka inn kryddi sem 
við sendum á vinnustaðinn, og við 
borgum þeim sanngjörn laun fyrir. 
Kryddið kaupum við frá indversk-
um bændasamtökum. Við hitt-
um stjórnarformann bændasam-
takanna á ráðstefnu í Nürnberg í 
Þýskalandi. Við fundum með mögu-
legum fjárfestum á næstu dögum,“ 
segir Sigurbjörn.

Verkefni nemenda eru fjölbreytt. 
„Meðal annars eru saumaðar og 
hannaðar íþróttabuxur, bindi saum-
uð og hönnuð, gefinn út geisladisk-
ur, slaufuherðatré búið til og tungu-
burstar seldir,“ segir Guðrún Inga 
Sívertsen. Alls verða  35 fyrirtæki, 
stofnuð af nemendum úr ýmsum 
framhaldsskólum, kynnt í Smára-
lind um helgina. 

 ugla@frettabladid.is

Verslingar fl ytja 
inn indversk krydd
Konur sem hafa orðið fyrir sýruárás njóta góðs af fyrir-
tæki sem verður kynnt á Vörumessu í Smáralind.

KRYDD  Sigurbjörn B. Edvardsson, Kormákur Arthúrsson, Guðbjörg Lára Másdóttir, 
Þórhild ur Þórarinsdóttir, Anna Borg Friðjónsdóttir og Adrianna Domisz flytja saman inn 
krydd.   MYND/ÚR EINKASAFNI F74060314 KRUMMI  
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TÍST VIKUNNAR
Þossi
@thossmeister  

Er tilbúinn að láta 
tvo miða á Justin 

á … EINA MILLJÓN! Ekki í stúku 
samt.

Karen 
Kjartansdottir
@karendrofn  

Hvort er Pútín eða 
Kerry með meira bótox?

Svanhildur 
Hólm
@svanhildurholm 

B, sjö ára: 
„Mamma, var í „gamladaga“ 
þegar þú varst lítil?“ Þetta er 
búið … Á ég að segja ykkur frá 
því þegar rafmagnið kom?

Steindi JR 
@SteindiJR  

Bill Murray lítur út 
eins og hann hafi 
dáið 1994. #Óskar-

inn #TeamMurray

Guðmundur 
Steingríms
@GudmundurStein  

Heyri að þeir þarna 
í ESB séu að segja að SDG sé 
enn einu sinni að segja að þeir 
hafi sagt eitthvað sem þeir 
sögðu ekki. #meirivitleysan

Hallgrímur 
Helgason 
@HalgrimHelgason 

SDG á ekki að fara í 
fleiri viðtöl. Hann á bara að vera 
svona lóner forsætisráðherra 
sem aldrei lætur ná í sig & slítur 
aðildarviðræðum með SMS-i.

Katrín
Atladóttir 
@katrinat  

Getum við ekki 
farið að hóphata einhvern 
nýjan? Verð að fara að losna við 
köngulóarlagið úr heilanum.

Þórir
Sæmundsson 
@ThorirSaem  

Sem 1 af 18 íslend-
ingum sem eiga ekki miða á JT 
get ég fullyrt að þessir tónleikar 
verða algert antiklimax. Eins og 
stór WowAir-árshátíð.

 Lín Design   Laugavegi 176   og   Glerártorgi    www.lindesign.is   Sími 533 2220

Magabolir og 
strigaskór hjá Chanel
Það var skammt stórra högga á milli á sýningu Chanel á tískuvikunni í París á 
dögunum. Karl Lagerfeld sýndi að hann stendur undir nafni sem tískukóngurinn 
og bauð upp á strigaskó, magaboli, fallegar yfi rhafnir, prjónapeysur og buxur 
og svo slæddust klassísku dragtirnar með inn á milli. Tískupallurinn var eins 
og matvöruverslun og voru sumar fyrirsæturnar með innkaupakörfur. Tísku-
spekingar voru hæstánægðir með óvenjulega haust-og vetrarlínu Chanel. 

JULIANNE HOUGHJULIETTE LEWIS NICOLE RICHIE POPPY DELEVIGNEZOE KRAVITZ

5 hugmyndir að fallegum fléttum

MAGABOLURINN
CARA DELEVINGNE 
TÓK SIG VEL ÚT Í 
ÞESSU BLEIKA DRESSI 
MEÐ BERAN MAGANN. 

LITADÝRÐ
FLOTTUR KJÓLL, KÁPA 
OG ÖKKLASÍÐAR 
LEÐURBUXUR. 

FLOTT KÁPA
SKEMMTILEG OG 
ÖÐRUVÍSI YFIRHÖFN. 

SVART
FLOTT TVÍHNEPPT KÁPA. 

PRJÓNAPEYSA
FLOTT 
SAMSETNING. 

MAGAKEÐJA
MAGABOLURINN VERÐUR 

RÍKJANDI Í TÍSKUNNI Á 
NÆSTA ÁRI EF MARKA MÁ 

KARL LAGERFELD. 

PERLUR
RÚLLUKRAGINN 
VERÐUR 
ÁFRAM NÆSTA 
VETUR.

LÍFIÐ
7. mars 2014  FÖSTUDAGUR



Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

Frá ofnum til helluborða. Frá ísskápum til hrærivéla.

Tilfinningin er eins og þú sért í atvinnueldhúsi.

Þú kemur með hæfileikana, ástríðuna og hugmyndaflugið.

Tækin frá Kitchenaid koma þér nær fullkomnun. Alltaf.

Gerum það gómsætt. Gerum það einstakt í sameiningu.

Komdu og kynntu þér málið.
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Ég fór að spá í klámi (eins og svo 
oft áður). Í sumu klámi eru konur 
með mörgum einstaklingum í einu 
og taka við öllu því sem bólfélag-
inn býður upp á. Þetta þykir mörg-
um æsandi og uppskera örvun og 
upphitun fyrir sjálfsfróun. Sumir 
svo hugsa um það sem þeir/þær 
sáu í kláminu og jafnvel óska þess 
að svona væri raunveruleikinn og 
þá væri lífið nú gott. Rassinn eins 
og rennibraut sem hægt væri að 
gamna sér óhindrað í og munnur 
sem tekur við eins og ekkert sé kúg-
unarviðbragðið. Þetta er svona klám 
sem ég hugsa að margir flokki sem 
klám. Ætli það sé ekki svolítið gagn-
kynhneigt þar sem stelpur eru með 
stelpum fyrir stráka en ekki fyrir 
hvor aðra. Þó ég sé reyndar ekki 
alveg viss hvort það sé raunveruleg-
ur munur því sumar þessara þekktu 
leikkvenna eru í sambandi með 
konum, utan vinnutímans. Kannski 
liggur munurinn í því að þegar leik-
konurnar stimpla sig út úr vinnunni 
þá kemur ekki landslið handknatt-
leiksmanna í heimsókn og það 
endar í hópkynlífi. Slíkt er sparað 
fyrir myndavélarnar. Með gagnkyn-
hneigðu klámi þá á ég við að hand-
ritið byggi oft á svipaðri formúlu 
þar sem konan þjónar og tekur við 
því sem karlinn býður upp á. Ætli 
það sé ekki hið „hefðbundna“ klám 
í hugum margra. Ástæða fyrir því 
að ég virðist vera með klám á heil-
anum er að við virðumst ansi mörg 
vera með klám á heilanum. Eftir að 
hafa tjáð mig opinberlega um klám 
og að það geti verið alls konar þá 
virðist ég hafa potað óþægilega í 
ansi marga og kannski ruggað skil-
greiningarbátnum, nú þurfum við 
að fara gera upp hug okkar hvað sé 
klám. 

Mér finnst erfitt að flokka klám. 
Það er til svo margs konar klám og 
ég veit ekki hvar mörkin liggja á 
milli kynferðislega opinskás efnis 
og kláms. Margir segjast vita það 
þegar þeir sjá það. Þannig getum 
við varla flokkað klám. Hvernig 
eigum við þá að flokka það? Aug-

ljóst valdaójafnvægi, segja sumir. 
En það er þekktur kynlífsleikur sem 
gengur út á slíkt. Hvernig vitum við 
hvenær eitthvað er í neyð og hvenær 
það er leikur? (sem er einmitt það 
sem klám er, leikur í mynd). Ef við 
miðum við sýnileika kynfæra þá 
dansa margar bíómyndir á línunni 
að vera klám. Ætli það kannski 
skipti máli hver framleiði myndina 
og af hverju? Er hægt að gera „fair-
trade“ lífrænt klám?  

Í fyrirlestrum mínum um klám 
og staðalímyndir þá sýni ég nem-
endum nokkrar myndir og spyr 
hvað sé klám og hvað erótík. Undan-
tekningarlaust eru nemendur ósam-
mála. Sumir segja klám á meðan 
aðrir segja erótík. Þegar ég nota 
leitarorðið erótík sé ég sumt sem ég 
myndi flokka sem klám. Mér þykir 
þetta alveg jafn erfitt og þér og mér 
þykir leiðinlegt að ég skuli valda þér 
vonbrigðum með þessum roluhætti 
mínum í skilgreiningaleysinu. Ég 
veit þú þolir ekki að ég skuli vera 
svona óskýr í þessu máli, en lumar 
þú kannski á skilgreiningu?

Skilgreining óskast, 
eða hvað?

KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Kjötbollur og kanilostakaka
Fátt er skemmtilegra en að nostra við mat og verja gæðastundum með fj ölskyldunni í bakstur eða eldamennsku. Hér eru tvær ljúff eng-
ar uppskrift ir, sem er tilvalið að prófa um helgina, frá fólki sem tengist fj ölskylduböndum, systrum annars vegar og hjónum hins vegar. 

Tveir eftirréttir mætast
Systurnar Tobba og Stína 
blogga um mat á síðunni 
Eldhússystur. Uppskriftin sem 
þær deila er að skemmtilegum 
eftirrétti sem sameinar tvenns 
konar gotterí–  ostakökur og 
kanilsnúða.

Cinnabon-ostakaka
Botninn
150 g (¾ bolli) sykur
76 g (¼ bolli) mjúkt smjör
1 egg
125 ml (½ bolli) mjólk
1 msk. vanilludropar
256 g (2 bollar) hveiti
2 tsk. lyftiduft
½ tsk. salt

Deigið
450 g rjómaostur
130 g (5/8 bolli) sykur
1 msk. vanilludropar
1 msk. rifinn sítrónubörkur eða 
1 msk. sítrónusafi
1 msk. hveiti
3 egg

Kanilfylling
76 g (⅓ bolli) smjör
220 g (1 bolli) púðursykur
3 msk. kanill

Glassúr
2 msk. rjómaostur
2 msk. smjör, mjúkt
1 msk. sítrónusafi
2 tsk. vanilludropar
125 g (1 bolli) flórsykur
mjólk ef þynna þarf kremið

Leiðbeiningar
Hitið ofninn í 175°C. Leggið 
bökunarpappír yfir botninn á 
smelluformi og smellið síðan 
forminu saman. Smyrjið hlið-
arnar á forminu með smjöri.

Botninn
Þeytið saman sykur, smjör og 
egg þar til blandan er ljós og 
létt. Hrærið mjólkina og van-
illudropana saman við og leggið 
til hliðar.
Sigtið saman hveitið, lyftiduftið 
og saltið. Hrærið hveitiblönd-
una saman við smjörblönduna, 

deigið á að vera vel þykkt. 
Setjið til hliðar.

Deig
Þeytið saman öll innihaldsefnin 
þar til deigið er létt og ljóst. 
Setjið til hliðar.

Kanilfylling
Bræðið smjörið, hrærið púður-
sykurinn og kanilinn saman við 
smjörið. Setjið til hliðar.

Kakan sett saman
Takið helminginn af botndeig-
inu og smyrjið því á botninn 
á smelluforminu. Því næst 
er rjómaostsdeiginu hellt í 
formið. Takið hinn helming-
inn af botndeiginu og dreifið 
„slettum“ af því yfir kökuna 
með matskeið. Takið kanilfyll-
inguna og dreifið henni einnig 
með „slettum“ yfir kökuna. 
Takið hníf og dreifið vel úr 
slettunum.
Bakið í 45 mín., kakan brúnast 
lítillega.
Eftir að hún er komin úr ofn-
inum fellur hún svolítið. Látið 
kökuna kólna og takið hana úr 
forminu.
Berið kökuna fram með glassúr.

Glassúr
Þeytið saman rjómaostinn og 
smjörið þar til það er létt og 
ljóst. Hrærið sítrónusafann 
og vanilludropana saman við, 
að lokum er flórsykri bætt út 
í og hrært. Ef glassúrinn er of 
þykkur er hægt að þynna hann 
með mjólk.

Framandi kjötbollur
Hjónin Ásta og Pétur deila 
uppskrift að marokkóskum 
kjötbollum með lesendum 
Fréttablaðsins en þau halda úti 
blogginu Matur og með því.

Marokkóskar kjötbollur 
(Kefta) í kryddsósu
KJÖTBOLLURNAR
500 g lambahakk
2 msk. sýrður rjómi
2 tsk. paprika
1 tsk. malað cumin
1 tsk. malað kóríander
1 tsk. kanill
¼ tsk. rifið múskat

¼ tsk. cayenne-pipar
2 msk. af saxaðri ferskri steinselju 
og kóríander

Setjið öll hráefni í skál, blandið 
vel saman og mótið litlar 
kjötbollur.

SÓSAN
1 rauðlaukur, rifinn á rifjárni
2 msk. smjör
4 msk. af saffran vatni (4 msk. 
volgt vatn og smá af saffrani)
1 tsk. paprika
½ tsk. malað cumin
¼ tsk. malað engifer
1 dl vatn
4 msk. saxað ferskt kóríander–  ekk-

ert að því að nýta stilkana líka.
2 msk. sítrónusafi

Setjið öll hráefni nema 1 msk. 
af kóríander og sítrónusafa á 
stóra pönnu og steikið á meðal-
háum hita í 10 mín. Lækkið 
niður í meðallágan hita og 
bætið kjötbollum út í. Setjið 
lok á pönnuna og eldið í 30 
mín. Snúið kjötbollunum eftir 
15 mín.
Þegar kjötbollurnar eru full-
eldaðar bætið þá sítrónusafa út 
í og salt og pipar eftir smekk. 
Stráið 1 msk. af kóríander yfir 
og berið fram.

KLÁM?  „Sumir segja klám á meðan 
aðrir segja erótík.“
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BAKÞANKAR 
Kolbeins Tuma
Daðasonar

HönnunarMars fer fram í sjötta 
skipti í lok mánaðarins. Undirbún-
ingur stendur sem hæst en endanleg 
dagskrá hátíðarinnar verður kynnt 
í næstu viku. Vel yfir 100 viðburðir 
eru skráðir til leiks en í ár er met-
fjöldi erlendra þátttakenda í dag-
skránni. 

„Hátíðin er farin að vekja meiri 
athygli meðal hönnuða utan land-
steinanna og virðist hafa eitthvert 
aðdráttarafl,“ segir Greipur Gísla-
son, verkefnastjóri HönnunarMars. 
„Þetta stafar sjálfsagt af nokkrum 
mismunandi hlutum eins og aukn-
um áhuga erlendra blaðamanna 
sem erlendir hönnuðir vilja komast 
í, eins er það hátíðin sjálf og stemn-
ingin hér sem dregur að.“ 

Það virðist sem almennum erlend-
um gestum fjölgi töluvert milli ára. 
„Við finnum fyrir miklum áhuga 
meðal skólahópa og fagfólks, frá 
Evrópu og Ameríku. Hátíðin hefur 
á sér ferskan og skemmtilegan 
blæ sem er blanda af Reykjavík, 
Íslandi, grasrót og vonandi ein-
hverri fag- og atvinnumennsku.“ 
Greipur segir takmarkið auðvitað 
vera að fjölga þessum ferðamönnum 
því dæmin sanni að hönnunarferða-
menn séu góðir gestir, dvelji lengur, 
eyði meiru og gangi vel um. „Já, á 
næstu fjórum árum vil ég sjá þús-
und erlenda gesti á HönnunarMars, 
það er mjög raunhæft.“
Hápunktur HönnunarMars ár hvert 

er fyrirlestradagurinn DesignTalks. 
Í ár er hann stjörnum prýddur. 
Hefur það ekki jákvæð áhrif? „Auð-
vitað, flott dagskrá með áhugaverð-
um atriðum hefur alltaf áhrif og 
vekur athygli. Mörg stór erlend blöð 
og tímarit hafa sett sig í samband 
við HönnunarMars og óskað eftir 

því að fá að koma til að fjalla sér-
staklega um DesignTalks. Þar virð-
ist ameríski tískukóngurinn Calv-
in Klein eiga stóran hlut að máli 
en  hann heldur mjög sjaldan fyrir-
lestra eins og hann hyggst gera hér 
á HönnunarMars.“  
 olof@frettabladid.is

Aldrei fl eiri erlendir 
gestir á HönnunarMars
Greipur segir dæmin sanna að hönnunarferðamenn séu góðir gestir, dvelji leng-
ur og eyði meiru. Hann vill sjá 1.000 gesti á HönnunarMars innan fj ögurra ára.

Dagskrá fyrirlestradagsins á HönnunarMars er ekki af verri endanum en 
auk Calvins Klein halda þar fyrirlestra Mikael Schiller, stjórnarformaður og 
einn stofnenda sænska tískurisans Acne Studios, Robert Wong hjá Google 
Creative Lab og Kathryn Firth, arkitekt og hönnunarstjóri hjá London 
Legacy Development Corporation, svo einhverjir séu nefndir.

DESIGNTALKS

MIKILL ÁHUGI  Greipur segir hátíðina hafa á sér ferskan blæ. BB/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON 
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SAVING MR. BANKS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D / 3D
3 DAYS TO KILL
THE MONUMENTS MEN
NYMPHOMANIAC PART 1
AUGUST OSAGE COUNTY
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ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D
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THE MONUMENTS MEN
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Í gegnum árin hef ég staðið mig að því 
að öfunda annað fólk fyrir það sem 

það hefur fram yfir mig. Meiri náms-
getu, glæsilegra útlit, hærri laun, 

flottari kærustu, meira sjálfsör-
yggi eða meiri fimi á dansgólfinu. 
Þeir sem sáu mig taka orminn á 
gólfi Hressó á gamlárskvöld árið 
2005 geta staðfest það. Ég veit að 
ég er langt í frá að vera sá eini 
þar sem hugsanir í þeim dúrnum 
gera sig heimakomnar í kollinum.

STAÐREYNDIN er sú að það 
er erfitt að vera sáttur við 
sjálfan sig og lífið ef maður 
er í stöðugum samanburði. 
Þú getur alltaf fundið 
hrúgu af fólki sem hefur 
það betra en þú eða stend-
ur þér framar á einu 
sviði eða öðru. Nágrann-
inn með flotta bílinn og 

fólkið í einbýlishúsunum 
sem þú keyrir fram hjá á 
leið þinni heim í blokkina. 
Fallega og fræga fólkið 

sem brosir út að eyrum á forsíðum blað-
anna. Ef maður hefði það bara jafn gott 
og þetta fólk. 

EN af hverju að bera sig saman við þá 
ríkari, fallegri og færari? Erum við 
ekki að bera okkur saman við rangan 
hóp fólks? Lausnin hlýtur að vera fólgin 
í því að bera sig stöðugt saman við þá 
sem minna mega sín. Fátæka fólkið í 
Afríku og rónana á Austurvelli. Þá sem 
glíma við mesta fjárhagsörðugleika, 
erfiða líkamlega fötlun eða eiga grút-
leiðinlegan maka. Í þeim samanburði er 
maður kóngur í ríki sínu. Lausnin fund-
in, eða hvað?

AUÐVITAÐ er lausnin hvorki að bera 
sig saman við minnimáttar eða meiri-
máttar. Lausnin er að lifa í sátt við sjálf-
an sig og sleppa stöðugum samanburði. 
Það hef ég haft að leiðarljósi undanfar-
in ár. Hvaða máli skiptir það þig hvort 
Gummi í næsta stigagangi keyri um á 
Lamborghini eða Lödu? Hefur það eitt-
hvað um það að segja hvort þú komist 
frá A til B? Ekki nokkurn skapaðan hlut. 

Í samanburði við …
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EIRÍKUR 
HAUKSSON

HARPA ELDBORG 21.03.14, KL. 20 — ÖRFÁ SÆTI LAUS
AUKATÓNLEIKAR KL. 23

Heiðurstónleikar Led Zeppelin í Hörpu, föstudaginn 21. mars kl. 20 og kl. 23. Led Zeppelin er af mörgum 
talin ein áhrifamesta rokkhljómsveit allra tíma. Á þessum heiðurstónleikum verða spiluð bestu 
lög þessarar rafmögnuðu hljómsveitar. 

Sérstakir gestir eru Birgir Haraldsson söngvari Gildrunnar og Sigurgeir Sigmundsson gítarleikari. 

Tónlistarstjóri er Þórir Úlfarsson.

AF HVERJUM SELDUM MIÐA RENNA 500 KR. TIL STYRKTAR MOTTUMARS

Miðasala er á harpa.is, midi.is eða í síma 528 5050.

EYÞÓR INGI 
GUNNLAUGSSON

STEFÁN 
JAKOBSSON
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KÖRFUBOLTI „Þetta er mjög spenn-
andi verkefni,“ segir Craig Ped-
ersen, nýráðinn landsliðsþjálfari 
í körfubolta, í samtali við Frétta-
blaðið en tilkynnt var um ráðningu 
hans á miðvikudaginn.

Pedersen er 49 ára gamall Kan-
adamaður, upprunalega frá Van-
couver, sem búið hefur í Danmörku 
undanfarin 25 ár. Þar lék hann sem 
atvinnumaður til ársins 2003 og 
hóf að þjálfa um leið og leikmanns-
ferlinum var lokið. Hann tók við 
Svendborg Rabbits og hefur stýrt 
því undanfarin ellefu ár. Undir 
hans stjórn hefur liðið farið sjö 
sinnum í úrslit dönsku úrvalsdeild-
arinnar og unnið einu sinni.  

Fylgst vel með Íslandi
Pedersen, sem þrisvar sinnum 
hefur verið kjörinn þjálfari árs-
ins í Danmörku, hefur ágæta teng-
ingu við Ísland því aðstoðarþjálfari 
hans hjá Svendborg, Arnar Guð-
jónsson, var aðstoðarmaður Pet-
ers Öqvist með landsliðið. Arnar 
verður einnig við hlið Pedersens 
með íslenska liðið.

„Við fylgjumst vel með íslenska 
körfuboltanum hér í Danmörku 
rétt eins og ég held að Íslendingar 
fylgist með þeim danska því hing-
að kemur mikið af námsmönnum,“ 
segir Pedersen, sem hefur lang-
að til að þjálfa landslið í nokkurn 
tíma og sótti m.a. um danska starf-
ið í fyrra.

„Ég held það hafi verið fyrir 
svona fimm vikum að ég var spurð-

ur hvort ég hefði áhuga, sem ég 
hafði svo sannarlega. Ég var einn 
af þeim sem sóttu um hjá danska 
landsliðinu þegar sú staða losnaði 
í fyrra en ástæðan fyrir því að ég 
fékk ekki starfið er sú að danska 
sambandið vill ekki að þjálfari úr 
deildinni stýri landsliðinu.“

Byggjum ekki frá grunni
Pedersen leynir ekki spenningi 
sínum fyrir að þjálfa íslenska liðið 
enda hefur það tekið stórstígum 
framförum undir stjórn Svíans 
Peters Öqvist.

„Ég hef alltaf verið hrifinn af 
íslenskum körfuboltamönnum. 
Þeir eru líkamlega sterkir, góðir í 
sókninni og miklir íþróttamenn,“ 
segir Pedersen sem hefur fylgst 
með hröðum uppgangi landsliðs-
ins undanfarin misseri.

„Við munum halda áfram að 
byggja á sömu hlutum. Ég er búinn 
að sjá að minnsta kosti þrjá leiki 
frá síðasta sumri, þar af einn bara 
um daginn. Ég hef verið að reyna 
finna út hvað menn geta gert og 
hvaða leikstíl við eigum að nota. 
Við erum ekki að fara að byrja frá 
grunni því liðið er búið að gera vel 
undanfarin ár.“

Vill enga eigingirni
Fyrsta stóra verkefni Pedersens 
með íslenska liðið verður undan-
keppni EM 2015 í ágúst. Þar er 
liðið í riðli með Bosníu og Bret-
landi og Kanadamaðurinn er bjart-
sýnn.

„Möguleikarnir eru góðir finnst 
mér. Ég hef ekki séð Bosníu spila 
mikið en ég held að liðið sé svipað 
að styrkleika og Búlgaría. Það er 
reyndar spurning með hvaða lið 
Bretar mæta til leiks því þeir eiga 
nokkra leikmenn í NBA-deildinni. 
Ef þeir verða með þá verður verk-
efnið augljóslega mun erfiðara en 
ég er bjartsýnn,“ segir Pedersen 
en Luol Deng, leikmaður Cleve-
land Cavaliers, er breskur lands-
liðsmaður.

Pedersen segir möguleika á að 

hann komi til landsins í apríl en 
vonast þó eðlilega til að vera upp-
tekinn með Svendborg á þeim tíma 
í úrslitakeppninni í Danmörku. 
„Annars verðum við að finna ein-
hvern tíma fyrir langa helgi,“ 
segir hann.

Spurður að lokum hvernig hann 
vilji að liðin sín spili körfubolta 
er hann fljótur til svars: „Númer 
eitt, tvö og þrjú vil ég að liðið spili 
saman. Ég vil enga eigingirni,“ 
segir Craig Pedersen.

 tom@frettabladid.is

Möguleikar Íslands eru góðir
Kanadamaðurinn Craig Pedersen er nýr landsliðsþjálfari karla í körfubolta. Hann hefur þjálfað sama liðið í 
Danmörku í ellefu ár með góðum árangri. Lengi langað til að taka við landsliði og er spenntur fyrir Íslandi.

NÝR  Craig Pedersen er tekinn við karlalandsliðinu í körfubolta.  MYND/LINDA SÖRENSEN

KÖRFUBOLTI Sverrir Þór Sverrisson 
sagði í gær upp störfum sem lands-
liðsþjálfari kvenna í körfubolta en 
hann átti eitt ár eftir af samningi 
sínum. Aðdragandi uppsagnarinn-
ar var vægast sagt furðulegur en 
Körfuknattleikssamband Íslands 
var að leita að öðrum þjálfara án 
vitneskju Sverris.
„Ég gerði þriggja ára samning árið 
2012. Ef báðir aðilar voru ánægð-
ir hvor með annan framlengdist 
hann um eitt ár sem er árið í ár og 
því átti samningurinn að gilda út 
2014,“ segir Sverrir Þór í samtali 
við Fréttablaðið.
„Ég ætlaði bara að halda áfram 
þar til ég heyrði í mönnum um 
daginn. Þeir vissu greinilega ekki 
að ég ætti eitt ár eftir því þegar ég 
fékk símtal á þriðjudaginn var mér 
sagt að þjálfari sem þeir hefðu 
boðið starfið hafnaði því. Fyrst 
hann gaf þetta frá sér bauðst mér 
að vera áfram með liðið en ég hafði 
ekki nokkurn áhuga á því að starfa 
áfram á þessum forsendum,“ segir 
Sverrir Þór.
Aldrei hafði verið rætt við Sverri 
um að starf hans væri í hættu eða 
það ætti að skoða aðra möguleika. 
Svörin sem hann fékk í vikunni 
voru að afreksnefnd vildi skoða 
landsliðsmálin en hann ítrekar að 

greinilegt var að KKÍ vissi ekki að 
hann átti eitt ár eftir af samningi 
sínum.
„Mér finnst þetta mjög léleg fram-
koma. Svo er frekar sérstakt að 
vita ekki hvernig samningamál-
in standa. Menn hefðu ekki þurft 
annað en að fletta upp í skýrsl-
unum hjá sér til að sjá það,“ segir 
Sverrir Þór.
Sverri brá svo þegar honum var 
tilkynnt á þriðjudaginn að annar 
maður, án hans vitneskju, hefði 
hafnað starfinu sem hann var í, að 
hann svaraði engu.
„Ég sagðist bara heyra í mönn-
um aftur. Svo þegar hringt var 
aftur í dag [gær] sagðist ég ekki 
hafa áhuga á þessu starfi lengur,“ 
segir Sverrir Þór sem sér þó eftir 
starfinu.
„Ég ætlaði mér alltaf að halda 
áfram en ekki eftir þetta grín 
sem búið er að vera í gangi. Það 
var rosalega gaman að þjálfa 
þetta lið og okkur hafði geng-
ið vel. Við eigum Helenu úti sem 
er að spila í góðri deild og fullt 
af öðrum góðum stelpum hérna 
heima. Ég hafði gaman af þessu 
en ég get ekki unnið áfram á þess-
um forsendum,“ segir Sverrir Þór 
Sverris son, fyrrverandi landsliðs-
þjálfari kvenna í körfubolta. - tom

Ekki góð framkoma
Sverrir Þór Sverrisson hættur sem landsliðsþjálfari.

ÓSÁTTUR  Sverrir Þór er ekki ánægður með vinnubrögð KKÍ.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Stelpurnar okkar mæta 
Noregi í öðrum leik liðsins á Alg-
arve-mótinu í fótbolta í dag en 
leikurinn hefst klukkan 14.00 að 
íslenskum tíma.

Bæði lið töpuðu í fyrsta leik 
á mótinu. Ísland steinlá fyrir 
Evrópumeisturum Þýskalands 
og Noregur tapaði nokkuð óvænt 
fyrir Kína.

Noregur er silfurlið síðasta 
Evrópumóts en það mætti Íslandi 
í riðlakeppninni. Þar gerðu liðin 
jafntefli, 1-1. Margrét Lára Við-
arsdóttir, sem ekki er með á 
mótinu að þessu sinni, skoraði 
jöfnunarmarkið úr vítaspyrnu 
undir lok leiks.

Síðast vann Ísland lið Noregs í 
undankeppni EM 2013. Þá skor-
aði Hólmfríður Magnúsdóttir tvö 
mörk og Margrét Lára eitt mark. 
Hólmfríður er heldur ekki með á 
mótinu. Í heildina hefur Noregur 
unnið sjö af ellefu viðureignum 
liðanna. - tom

Mæta Noregi á 
Algarve í dag

ÆFING  Stelpurnar æfðu í bongóblíðu á 
Algarve í gær.  MYND/KSÍ
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Hvert sem markmiðið er þá hefur Philips hágæða snyrtitæki fyrir höfuð, andlit og líkama! 

1000 krónur af öllum seldum Philips rakvélum, skeggsnyrtum
og hárklippum í marsmánuði renna til Krabbameinsfélagsins

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500



7. mars 2014  FÖSTUDAGUR| SPORT | 42

FÓTBOLTI Nú eru innan við tveir mánuðir í að flautað verður 
til leiks í Pepsi-deildinni með pomp og prakt. Fyrstu leikir 
eiga að fara fram 4. maí.

Fréttablaðið hefur í vikunni tekið púlsinn á vallarstjórum 
og forráðamönnum félaganna í efstu deild karla og spurt 
út í ástandið á völlunum. Er óhætt að segja að það sé mis-
gott. Stjarnan er eðlilega ekki í þessari úttekt þar sem liðið 
spilar á gervigrasi og það hefur ekki orðið fyrir neinum 
skemmdum.

Á meðan það snjóaði varla í Eyjum hafa önnur lið í deild-
inni þurft að glíma við mikinn klaka á grasinu síðustu mán-
uði. Sú glíma hefur verið erfið.

Vellirnir úti á landi koma best undan vetrinum en bæði á 
Akureyri og í Keflavík eru vellirnir í flottu standi.

Kópavogsvöllur virðist vera einna verst farinn en þar 
hefur mikið dautt gras komið í ljós. Kalskemmdir eru á 
fleiri völlum og skemmdirnar munu koma í ljós á næstu 
vikum.

Allir eru sammála um að ef vellirnir eiga að vera í lagi í 
maí þá þarf apríl að vera mjög mildur og góð úrkoma myndi 
heldur ekki skemma fyrir. 

„Ég hef stórkostlegar áhyggjur af þessu. Ef veðrið verður 
okkur ekki hliðhollt í apríl þá verður aldrei spilað í deild-
inni þann 4. maí,“ sagði einn viðmælenda Fréttablaðsins.

Gangi veðurguðirnir ekki í lið með vallarstjórunum í 
næsta mánuði er hætt við því að endurskoða þurfi fyrir-
komulagið í upphafi deildarinnar. henry@frettabladid.is

Veðurguðir ekki í liði vallarstjóra
Vallarstjórar liða í Pepsi-deild karla biðja nú til veðurguðanna að þeir gefi  góðan apríl. Ef tíðin lagast ekki á næstu vikum er ljóst að 
ástand margra valla í deildinni verður slæmt þegar fl autað verður til leiks í byrjun maí. Menn eru misbjartsýnir á framhaldið.

HÁSTEINSVÖLLUR KÓPAVOGSVÖLLUR

LAUGARDALSVÖLLURHLÍÐARENDI

FROSTASKJÓL ÞÓRSVÖLLUR

FYLKISVÖLLUR

FJÖLNISVÖLLUR

KAPLAKRIKI

NETTÓVÖLLURINN

VÍKIN

 Það kom enginn klaki á Hásteinsvöll í 
vetur. Völlurinn í fínu standi fyrir utan 
miðjuna sem verður löguð í þessum 
mánuði. Völlurinn verður í góðu standi.

ÓSKAR ÖRN ÓLAFSSON, 
FORMAÐUR KNATTSPYRNURÁÐS ÍBV

 Enn klaki yfir þriðjungi vallarins. 
Vonumst til að ná honum af á næstu 
dögum. Vinnum á honum með vélum og 
handafli. Ástandið er ekki gott þar sem 
mikið dautt gras er að koma í ljós. Við 
höfum sett hitann í gang undir vellinum 
og við sáum í völlinn við fyrsta tækifæri. 
Völlurinn verður merktur og net í 
mörkunum í fyrsta leik.

ÓMAR STEFÁNSSON, FORSTÖÐUMAÐUR 
ÍÞRÓTTAVALLA Í KÓPAVOGI

 Ástandið á vellinum er svo sem allt í 
lagi miðað við hvernig hann hefur verið. 
Næst um allt svell er farið af honum. Við 
höfum unnið mikið í vellinum síðan í 
janúar og reynt margt. Notað járnkarla, 
sett heitt vatn ofan á til að búa til vatns-
rásir og fleira. Kemur í ljós síðar hversu 
miklar skemmdir eru eftir svellið. Gerum 
allt til þess að hafa völlinn kláran 4. maí.

KRISTINN V. JÓHANNSSON, VALLARSTJÓRI 
LAUGARDALSVALLAR

 Það er nánast enginn klaki eftir á 
vell inum. Við höfum brotið klakann 
reglu lega upp til að sporna gegn súr-
efnisleysi í grasinu. Við höfum einnig 
borið sérstakt efni á völlinn sem okkur 
var ráðlagt að gera. Völlurinn er í heild 
nokkuð góður miðað við það sem á 
undan er gengið. Við stefnum á að hann 
verði góður í upphafi móts.

JÓHANN MÁR HELGASON,
FRAMKVÆMDASTJÓRI VALS

 Leikmenn hjálpuðu til við að brjóta 
niður klakann með járnkörlum. Bárum 
kalsíumklórið á völlinn í febrúar. 
Smáskemmdir í vellinum en engar 
stórar sjáanlegar. Munum halda áfram 
að vinna í vellinum og vonumst til þess 
að hann verði klár í fyrsta leik.

SVEINBJÖRN ÞORSTEINSSON,
VALLARSTJÓRI KR

 Við höfum keyrt lágan hita undir vell-
inum í allan vetur og þar með losnað 
við alla klakamyndun. Ástand Þórsvallar 
er gott og við munum hefja leik í sumar 
við toppaðstæður.

EIÐUR ARNAR PÁLMASON,
FRAMKVÆMDASTJÓRI ÞÓRS

 Klaki liggur enn yfir hluta vallarins en 
hefur hopað mikið síðustu vikuna. Erum 
bjartsýnir á að völlurinn verði klár í 
fyrsta leik en þá þarf hitastig að hækka 
og væta að fylgja með.

HARALDUR HARALDSSON, 
FRAMKVÆMDASTJÓRI VÍKINGS

 Völlurinn hjá okkur er í ágætu standi. Við útbjug-
gum snjóbræðslukerfi sem við lögðum ofan á 
klakann og það bjargaði okkur. Það eru samt 
smáskemmdir sjáanlegar en við vonum að hann 
hafi sloppið við stærri skemmdir.

BIRGIR JÓHANNSSON,
FRAMKVÆMDASTJÓRI FH

 Það er enginn klaki á Nettóvellinum og hefur 
hann verið klakalaus í mánuð. Okkar völlur 
verður klár í fyrsta leik.

ÞORSTEINN MAGNÚSSON,
FORMAÐUR KND. KEFLAVÍKUR

 Mesti klakinn farinn og völlurinn lítur 
ekkert illa út. Það er samt ekkert öruggt 
fyrr en fer að vora. Ekki er hægt að svara 
því strax hvort hann verði klár í fyrsta 
leik.

ÁSGEIR ÁSGEIRSSON,
FORMAÐUR KND. FYLKIS

 Völlurinn er nánast klakalaus en smá eftir 
í köntum. Klakinn fór að mestu fyrir viku. 
Það eru kalskemmdir í vellinum og einnig 
skemmdir eftir vinnuvélar sem brutu 
upp klakann. Völlurinn er í félagslitunum, 
gulur, en við stefnum á að spila á honum 
í upphafi móts.

VILHELM Þ. FINNSSON,
VALLARSTJÓRI FJÖLNIS
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ÚTVARP 
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 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

12.00 HM í frjálsum íþróttum innan-
húss Bein útsending
14.10 Ástareldur (Sturm der Liebe)
15.50 Táknmálsfréttir
16.00 Vetrarólympíumót fatlaðra 
(Setningarathöfn) Bein útsending
18.30 Eldað með Ebbu
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Njósnari (6:10) (Spy II)  Bresk gam-
anþáttaröð þar sem fylgst er með Tim 
sem er njósnari hjá MI5 og togstreitunni 
milli njósnastarfs og einkalífs. 
20.10 Gettu betur (6:7)  Seinni und-
anúrslit í Spurningakeppni framhalds-
skólanna sem fara fram í Háskólabíói. 
Umsjónarmenn. Björn Bragi Arnarsson, 
Steinþór Helgi Arnsteinsson og Margrét 
Erla Maack. 
21.15 Sannleikurinn um hunda og 
ketti (The Truth about Cats and Dogs) 
 Rómantísk gamanmynd með Umu Thur-
man, Janeane Garofalo og Ben Chaplin í 
aðalhlutverkum. Brian verður ástfanginn 
af útvarpskonu sem hann hefur aldrei 
hitt og upp hefst ruglingslegur eltingar-
leikur við konuna á bak við röddina.
22.50 Barnaby ræður gátuna–  
Skipulagserjur (Midsomer Murders) 
 Framkvæmdir á ósnortnum svæðum í 
þorpinu draga að mótmælendur. Mót-
mælin virðast ganga eðlilega fyrir sig 
þar til aðilar beggja fylkinga fara að 
finnast myrtir.
00.20 Tennisþjálfarinn (Ball‘s Out)
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.20 Svali&Svavar 
16.00 The Biggest Loser - Ísland 
17.00 Minute To Win It
17.45 Dr. Phil
18.25 The Millers
18.50 America‘s Funniest Home Videos 
19.15 Family Guy 
19.40 Got to Dance (9:20)
20.30 The Voice (3:28)  Þáttaröð sex 
hefur göngu sína vestan hafs í sömu 
viku og þættirnir verða sýndir á Skjá 
Einum. Adam Levine og Blake Shelton 
snúa aftur sem þjálfarar og með þeim í 
annað sinn verða þau Shakira og Usher. 
Carson Daly snýr aftur sem kynnir. 
22.45 The Tonight Show  Spjallþátta-
snillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið 
við keflinu af Jay Leno og stýrir nú hinu 
geysivinsæla Tonight Show sem áhorf-
endur Skjás Eins þekkja frá fyrri tíð. 
23.30 Friday Night Lights 
00.10 The Good Wife 
01.00 In Plain Sight
01.45 The Tonight Show
03.15 Ringer
03.55 Beauty and the Beast 
04.35 Pepsi MAX tónlist

08.35 World Golf Championship 2014 13.35 
Golfing World 2014 14.25 Inside The PGA Tour 
2014 14.50 PGA Tour 2014 - Highlights 15.45 
Augusta Masters Official Film - 1986 16.45 
Inside The PGA Tour 2014 17.10 Golfing World 
2014 18.00 World Golf Championship 2014 
23.00 Golfing World 2014

17.15 Jamie‘s 30 Minute Meals  
17.45 Raising Hope  
18.10 Don‘t Trust the B*** in Apt 23  
18.35 Cougar town 4  
19.00 H8R
19.45 How To Make it in America  (1:8)
20.15 1600 Penn  (11:13) 
20.40 American Idol  (17:37) 
21.25 Grimm  (17:22) Önnur þáttaröð-
in um persónur úr ævintýrum Grimm-
bræðra sem hafa öðlast líf og eru færðar 
í nútímabúning. 
22.10 Luck  (6:9
23.00 H8R
23.45 How To Make it in America
00.15 1600 Penn
00.40 American Idol  
01.20 Grimm
02.05 Luck  
02.45 Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.46 Doddi litli og Eyrnastór 
 08.00 Áfram Diego, áfram! 08.24 Gulla og 
grænjaxlarnir  08.34 Svampur Sveinsson  09.00 
Brunabílarnir 09.22 Ávaxtakarfan 09.35 
Ofurhundurinn Krypto  10.00 Ljóti andarunginn 
og ég  10.23 Ævintýraferðin  10.36 Tom and 
Jerry 10.44 Latibær 10.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  11.00 Dóra könnuður  11.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.46 Doddi litli 
og Eyrnastór 12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 
Gulla og grænjaxlarnir  12.34 Svampur Sveinsson 
 13.00 Brunabílarnir  13.22 Ávaxtakarfan 13.35 
Ofurhundurinn Krypto  14.00 Ljóti andarunginn 
og ég  14.23 Ævintýraferðin 14.36 Tom and Jerry 
14.44 Latibær  14.55 Rasmus Klumpur og félagar  
15.00 Dóra könnuður  15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  15.46 Doddi litli og Eyrnastór  16.00 
Áfram Diego, áfram! 16.24 Gulla og grænjaxlarn-
ir 16.34 Svampur Sveinsson 17.00 Brunabílarnir 
17.22 Ávaxtakarfan 17.35 Ofurhundurinn 
Krypto  18.00 Ljóti andarunginn og ég  18.23 
Ævintýraferðin 18.36 Tom and Jerry 18.44 
Latibær  18.55 Rasmus Klumpur og félagar  19.00 
Fuglaborgin  20.20 Sögur fyrir svefninn  

17.50 Strákarnir
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men
20.00 Það var lagið  
21.00 Game of Thrones  (5:10) Magn-
aðir þættir sem gerast á miðöldum í 
ævin týraheimi sem kallast Sjö konungs-
ríki Westeros þar sem sumrin geta varað 
í áratugi og veturnir alla ævi.
21.55 Twenty Four  (21:24) 
22.40 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  (1:13) 
23.05 Footballers Wives  
00.20 The Practice  
01.05 Það var lagið  
02.05 Game of Thrones
03.00 Twenty Four
03.45 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  
04.10 Tónlistarmyndbönd

09.55 New Year‘s Eve  
11.50 Snow White and the Huntsman  
14.00 That‘s My Boy
15.55 New Year‘s Eve  
17.55 Snow White and the Huntsman  
20.05 That‘s My Boy
22.00 Total Recall  
23.55 Irina Palm
01.40 Tenderness  
03.20 Total Recall  

06.10 Fréttir og Ísland í dag
07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm in the Middle
08.30 Ellen
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors  
10.15 Harry‘s Law  
11.00 Celebrity Apprentice
12.35 Nágrannar
13.00 Airheads  
14.40 The Glee Project
15.25 Ærlslagangur Kalla kanínu og 
félaga  
15.45 Xiaolin Showdown  
16.10 Waybuloo
16.30 Ellen  
17.10 Nágrannar  
17.35 Bold and the Beautiful  
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 The Simpsons  
19.45 Spurningabomban  Logi Berg-
mann Eiðsson stjórnar þessum stór-
skemmtilega spurningaþætti þar sem 
hann egnir saman tveimur liðum, skip-
uðum tveimur keppendum hvort, sem 
allir eiga það sameiginlegt að vera í 
senn orðheppnir, fyndnir og fjörugir og 
þurfa að svara laufléttum og skemmti-
legum spurningum um allt milli himins 
og jarðar.
20.35 The Dark Knight  
23.00 Take
00.40 Extract  
02.10 The Marc Pease Experience
03.35 Echelon Conspiracy  
05.15 Fréttir og Ísland í dag  

11.10 Hull - Newcastle  
12.55 QPR - Leeds  
14.40 Fulham - Chelsea  
16.25 Premier League World  
16.55 Messan  
18.15 Stoke - Arsenal
20.00 Match Pack
20.30 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
21.00 Football League Show 2013/14  
21.30 Everton - West Ham  
23.15 Swansea - Crystal Palace  
01.00 Aston Villa - Norwich

13.20 England - Danmörk  
15.00 Barcelona - Almeria
16.40 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um 2014  
19.30 Grindavík  Sverrir Bergmann 
kynnist öllum liðunum í Dominos-deild 
karla í körfubolta. 
20.00 La Liga Report
20.30 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur  
21.00 FA Cup - Preview Show 2014  
21.30 Búrið  Skemmtilegur þáttur þar 
sem hitað er upp fyrir bardaga Gunnars 
Nelson í UFC sem fram fer í London 8. 
mars nk. Bubbi Morthens hefur umsjón 
með þættinum.
21.50 UFC 170  
00.40 Atletico Madrid - Real Madrid

20.00 Hrafnaþing 21.00 Tíska.is 21.30 Eldað 
með Holta 

Stöð 2 kl. 20.35
The Dark Knight
Einstaklega vel gerð spennu-
mynd með Heath Ledger, 
Christian Bale, Aaron Eckhart, 
Maggie Gyllenhall, Michael 
Caine og mörgum fl eiri stór-
leikurum. Myndin segir 
frá Leðurblökumanninum 
sem þarf að berjast gegn 
skemmdarverkum hins 
óútreiknanlega Jókers og 
hefur fengið einróma lof 
gagnrýnenda um heim 
allan.

X-ið 977 kl. 
12.00
Tetriz
Benedikt Freyr Jóns-
son, betur þekktur 
sem DJ B-Ruff  held-
ur uppi stuðinu á 
X-inu á milli klukkan 
12 og 13. 
Um er að ræða 
mánaðarlegan Old 
School hip hop-
þátt sem er í loft inu 
fyrsta föstudag 
hvers mánaðar.

Búrið
STÖÐ 2 SPORT KL. 21.30 Skemmti-
legur þáttur þar sem hitað er upp fyrir 
bardaga Gunnars Nelson í UFC sem fram 
fer í London 8. mars nk. Bubbi Morthens 
hefur umsjón með þættinum.

The Voice
SKJÁR EINN KL. 20.30 Þáttaröð sex 
hefur göngu sína vestan hafs í sömu 
viku og þættirnir verða sýndir á Skjá Ein-
um. Adam Levine og Blake Shelton snúa 
aft ur sem þjálfarar og með þeim í annað 
sinn verða þau Shakira og Usher. Carson 
Daly snýr aft ur sem kynnir þáttanna.

Það var lagið
STÖÐ 2 GULL KL. 20.00 Vinsæll 
skemmtiþáttur frá árinu 2005 þar 
sem Hemmi Gunn fær til sín þjóð-
þekkt fólk sem fær að spreyta sig í 
söngkeppni. 

Veitir þér
stuðning á 
rétta staði 
líkamans

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

Faxafeni 5, Reykjavík, Sími 588 8477

Dalsbraut 1, Akureyri, Sími: 558 1100 • Skeiði 1, Ísafirði, Sími 456 4566

Opið virka daga frá kl. 10-18  og laugardaga frá kl. 11-16

REYKJAVÍK  |   AKUREYRI  |   ÍSAFJÖRÐUR  

Heilsudýnan

sem styður svo 

vel við þig

að þér 

finnst 

þú

svífa

Gerðu kröfur
TEMPUR® stenst þær!

þú

svífa
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MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU 
THE MOTET CHOIR OF HALLGRIMSKIRKJA

STJÓRNANDI / CONDUCTOR: HÖRÐUR ÁSKELSSON

HALLGRÍMUR PÉTURSSON 
400 ÁRA AFMÆLI / 400TH ANNIVERSARY

1614-1674

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 32. STARFSÁR
THE HALLGRIMSKIRKJA FRIENDS OF THE ARTS SOCIETY 32ND SEASON

HÁTÍÐARTÓNLEIKAR Í HALLGRÍMSKIRKJU 
FESTIVE CONCERT IN HALLGRIMSKIRKJA

TIL HEIÐURS MESTA SÁLMASKÁLDI ÍSLENDINGA
IN THE HONOR OF ICELAND‘S GREATEST HYMN WRITER

Á EFNISSKRÁNNI ERU HALLGRÍMSSÁLMAR EFTIR JÓN NORDAL, 
ÞORKEL SIGURBJÖRNSSON, JÓN HLÖÐVER ÁSKELSSON, SIGURÐ SÆVARSSON, 

HALLDÓR HAUKSSON OG HREIÐAR INGA ÞORSTEINSSON OG VERK EFTIR SAMTÍMAMENN HALLGRÍMS, 
HEINRICH SCHÜTZ, MOGENS PEDERSØN OG THOMAS SCHATTENBERG 

THE PROGRAM INCLUDES MUSIC BY CONTEMPORARY ICELANDIC COMPOSERS AND GERMAN AND DANISH BAROQUE MASTERS 
AÐGANGSEYRIR / ADMISSION 3.500 / 2.500 ISK.

MIÐASALA / TICKET SALE HALLGRÍMSKIRKJA S./TEL 510 1000, OPIÐ 9-17 ALLA DAGA / OPEN DAILY 9 AM - 5 PM 

SUNNUDAGINN 9. MARS 2014 KL. 17 / 5 PM

MIDI.IS       HALLGRIMSKIRKJA.IS
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„Það er æðislegt að vera kominn 
aftur, þetta er algjör draumur. 
Ég hef voða lítið spilað á böllum 
undan farin tíu ár,“ segir Einar 
Ágúst Víðisson, söngvari Skíta-
mórals, en hann hefur snúið aftur 
í sveitina. „Það eru tíu ár síðan 
Einar Ágúst varð viðskila við 
hljómsveitina. Hann sótti tíma-
bundið á önnur mið og við vorum 
í litlu sambandi á þessum tíma. 
Hann er á góðu róli í dag og það 
er frábært að fá hann aftur,“ segir 
Arngrímur Fannar Haraldsson 
gítarleikari sveitarinnar, betur 
þekktur sem Addi Fannar.

Hljómsveitin hefur þó starfað 
með hléum undanfarin ár og bætti 
meðal annars við sig gítarleikar-
anum Gunnari Þór Jónssyni. Einar 
Ágúst var leynigestur á dansleik 
á Spot fyrir skömmu og voru við-
brögðin góð. „Viðtökurnar voru 
frábærar og menn fóru strax að 
skoða möguleikann á að fá Einar 
aftur inn í bandið,“ segir Addi 
Fannar.

Nú þegar Einar er aftur kominn 
í hljómsveitina var strax farið í 
að semja lög og texta. „Öll næsta 
helgi er undirlögð í stúdíói og 
við gerum ráð fyrir að nýtt lag 
verði frumflutt fimmtudaginn 
27. mars hjá 

Ívari Guðmunds,“ útskýrir Addi 
Fannar.

Þeir félagar eru að vinna í 
nokkrum lögum sem gætu endað 

á plötu. „Ég veit ekki með 
plötu, plötusala er orðin 
eins og hún er í dag. Við 
ætlum allavega að gefa 

út nokkur lög. Það er þó 
aldrei að vita nema ný plata 

líti dagsins ljós.“
Skítamórall ætlar að vera 
virk á árinu og hefur 

nú þegar bókað 

fjölda tónleika. „Við erum búnir að 
bóka þessar helstu helgar í sumar 
og nú er verið að raða upp sumr-
inu,“ bætir Addi Fannar við.

Fyrsti formlegi dansleikurinn 
með Einari verður á Spot laugar-
daginn 29. mars. „Þetta verður 
fyrsti formlegi dansleikurinn 

okkar sem fullskipað band á ný.“
Manstu alla textana Einar? 

„Þetta er að koma, ég þurfti að 
rifja þá upp. Ég þurfti líka að rifja 
upp lög sem ég samdi sjálfur,“ 
segir Einar Ágúst léttur í lundu.

gunnarleo@frettabladid.is

Einar Ágúst snýr 
aft ur í Skítamóral
Hljómsveitin Skítamórall snýr aft ur fullskipuð. Sveitin ætlar að gefa út nýtt 
efni á árinu. „Það er æðislegt að vera kominn aft ur,“ segir Einar Ágúst.

FULLSKIPUÐ SVEIT  Hljómsveitin Skítamórall snýr aftur. Sveitin er nú fullskipuð og 
ætlar sér stóra hluti á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Það er æðislegt að 
vera kominn aftur, þetta 
er algjör draumur. Ég hef 
voða lítið spilað á böllum 

undanfarin tíu ár.

„Allir miðarnir seldust upp á 
einni viku,“ segir Eva Björk 
Kaaber, ein listakonan í leik-
hópnum Kviss Búmm Bang, sem 
setur upp sýninguna Djöfulgang 
í mars. „Reyndar eru þetta ekki 
nema 28 miðar í heildina, en það 
er samt nokkuð gott að selja alla 
miðana. Ekki síst þegar maður 
lítur til þess að hver miði kostar 
átta þúsund krónur, og leiksýn-
ingin tekur sex klukkutíma. Svo 
gengst fólk við því að taka þátt í 

alls konar djöfulgangi og látum 
með kaupum á þessum miðum,“ 
segir Eva Björk.  

Sýningar á Djöfulgangi eru 
fjórar, og á hverja sýningu kom-
ast sjö gestir. Djöfulgangur er 
þátttökuleiksýning sem hefst á 
BSÍ, en þaðan er haldið í óvissu-
ferð með viðkomu á Reykjanes-
skaga. Gestir fá snjógalla, vasa-
ljós og handrit til að fylgja. 
„Þátttakendur verða til í að fara 
út í auðnina og mæta sjálfum 

sér. Við vissum alveg að í sam-
félaginu væri fólk sem væri til-
búið til þess,“ segir Eva. Það kom 
henni ekki á óvart að miðarnir 
seldust upp. „Það er alls konar 
fólk sem hefur á áhuga á því að 
sjá alls konar leikhús,“ segir Eva 
Björk.

Kviss Búmm Bang hefur fengið 
Grímutilnefningu, og hlaut frum-
leikaviðurkenningu frá Stígamót-
um fyrir framlag til samfélags-
breytinga.  - ue

Alls konar djöfulgangur og læti
Kviss Búmm Bang seldi alla miðana á sýninguna Djöfulgang á einni viku. 
Miðaverð var átta þúsund krónur og hver sýning tekur sex klukkutíma.

UPPSELT  Vilborg Ólafsdóttir, Eva Rún 
Snorradóttir og Eva Björk Kaaber eru í Kviss 
Búmm Bang.  MYND/STEFÁN KARLSSON 

„Kókosvatn er í miklu uppáhaldi hjá 
mér. Ég er alveg kúkú í kókosvatn 
eins og Cocoa Puffs-fuglinn myndi 
segja.“
Friðrika Hjördís Geirsdóttir fjölmiðlakona

DRYKKURINN

Meðallestur á Fréttablaðinu hvern dag er meiri en 
uppsafnaður lestur á Morgunblaðinu í heila viku* 

Það þýðir að birting auglýsingar í Fréttablaðinu einhvern einn dag vikunnar, 
nær til fleiri lesenda en auglýsing í öllum Morgunblöðum vikunnar.

Allt sem þú þarft ...

* Skv. fjölmiðlakönnun Capacent Gallup, júl–sept 2013.

„Ég á það svolítið til að ofhugsa 
hlutina og þess vegna finnst mér 
ekkert sérstaklega gaman að 
sýna - en þessi sýning er mjög 
afslöppuð, í almenningsrýminu 
í bókasafninu,“ segir Lóa Hlín 
Hjálmtýsdóttir, myndlistarmað-
ur og hljómsveitarmeðlimur FM 
Belfast, en hún opnar sýningu á 
annarri hæð, í myndasögudeild 
aðalsafns Borgarbókasafns, 
klukkan 16 í dag. Þar má finna 
ýmis dæmi um myndasögur Lóu. 
Sýningin stendur út aprílmánuð.

„Ég verð að sýna myndasögurn-
ar mínar og það sem ég hef verið 
að vinna að síðustu ár,“ bætir 
hún við. „Ef maður tekur saman 
það sem maður er búinn að vera 
að gera yfir langt tímabil þá fær 
maður yfirsýn yfir það og getur 

velt því fyrir sér hvað maður er að 
gera og hvert maður er að stefna. 
En til þess þarf maður að komast 
yfir það að það að sýna gæti mögu-
lega verið stressandi,“ segir Lóa 
og hlær.

En það er ekki það eina á döf-
inni hjá hinni fjölhæfu Lóu. 
„Svo er FM Belfast að fara að 
gefa út plötu í apríl, en hún heit-
ir Brighter Days. Okkur finnst 
nafnið mjög viðeigandi,“ segir 
hún og bætir við að hljómsveit-
in ætli að fylgja plötunni eftir 
með tónleikaferðalagi í júní og 
júlí. „Þetta verður samt ekkert 
of mikið rokk, tónleikaferðalag 
með snuddur og bleiur,“ segir 
Lóa, en hún eignaðist nýverið 
sitt fyrsta barn.

 olof@frettabladid.is

Ekkert ofh ugsuð sýning
Lóa Hjálmtýsdóttir opnar myndasögusýningu í Borgar-
bókasafninu og fer í tónleikaferðalag með bleiur.

FJÖLHÆF  Lóa er myndlistarmaður en er þess fyrir utan söngkonan í hljómsveitinni 
FM Belfast.  VÍSIR/STEFÁN
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Tökum frestað
á Hjartasteini 
Guðmundur Arnar Guðmundsson 
leikstjóri var valinn við sjötta mann 
í listamannadvöl á Cannes-setrinu 
í París. Af þessum sökum frestast 
tökur á fyrstu kvikmynd hans í fullri 
lengd, Hjartasteini, fram á næsta 
ár, en á Cannes-setrinu fær Guð-
mundur aðstoð fagfólks við að þróa 
kvikmyndina.
Hann fær tækifæri til að kynna 
Hjartastein á kvikmyndahátíðinni í 

Cannes. Guðmundur 
fékk Edduverðlaun 
fyrir stuttmynd 
sína Hvalfjörð og 
Hjartasteinn hefur 
fengið vilyrði fyrir 

90 milljóna 
króna 
styrk úr 
Kvik-
mynda-
sjóði.
 - ue
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Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

119.440 
FULLT VERÐ 149.900

111.472 
FULLT VERÐ 139.900

12.669 
FULLT VERÐ 15.900

69.900 
FULLT VERÐ 89.900

352.425 
FULLT VERÐ 442.300

2 x 80 x 200 CM 

FRÁ KRÓNUM 
6.295

NÝTTU 
TÆKIFÆRIÐ 

KOMDU
NÚNA

143.344 
FULLT VERÐ 179.900

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Miðar á tónleika Justins Timberlake 
í Kórnum í Kópavogi seldust upp á 
12 mínútum. Í boði voru 16 þúsund 
miðar. Eftirspurn eftir miðunum var 
mun meiri en framboðið og skömmu 
eftir að miðarnir seldust upp var fólk 
farið að óska eftir að 
kaupa miða á Bland.is. 
Þeir sem óskuðu eftir 
miðum á vefnum voru 
tilbúnir að greiða 
mun hærra verð 
fyrir miðana en 
þeir kostuðu 
í miðasölu. 
Vísir kannaði 
málið óform-
lega í gær og 
komst að því að dýrustu 
miðarnir kostuðu 60 
þúsund krónur í stæði. 
Sömu miðar voru seldir 
á 14.900 krónur í miða-
sölunni.  - jme

Timberlake á svarta 
markaðnum
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