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BETRI ÁRANGURNutrilenk hjálpar til við að auka heilbrigði liðanna, minnka verki og stirðleika og eykur þar með hreyfigetu og færni, segir Ásta.

N utrilenk hefur hjálpað ótrúlega mörgum sem hafa fundið fyrir verkjum og stirðleika í skrokkn-
um og í raun hefur fólk fengið nýtt líf,“ 
segir Ásta Kjartansdóttir, vörustjóri hjá Gengur vel ehf. Nutrilenk Active er hentugt fyrir þá sem þjást af stirð-leika og verkjum í liðum þar sem það 

hefur áhrif á liðvökvann en Nutrile kGold er fy i þ

meðhöndluðum hanakambi sem inniheldur hátt hlutfall af náttúrulega 
efninu hýalúronsýru sem getur aukið 
liðleika og séð til þess að liðirnir séu vel 
smurðir svo fólk geti hreyft sig af fullum 
krafti án hindrana. Margir þeir sem stunda stífar æfingar þar sem reyniróhóflega á liðin h f

FYRIR AUMA OG STIRÐA LIÐI!GENGUR VEL KYNNIR  Nutrilenk Active er frábært efni fyrir þá sem eru í mikilli 

hreyfingu og þjást af stirðleika og verkjum í liðum. Einstakt smurefni fyrir liðina.

MÆLA MEÐ
„Margir læknar 
mæla með Nutri-lenk og sjúkraþjálf-arar kírópr kt

ÍSLENSKU TÓNLISTARVERÐLAUNIN
Íslensku tónlistarverðlaunin fagna 20 ára afmæli í ár. Glæsilegir tón-

leikar verða að því tilefni í Eldborg, Hörpu, annað kvöld kl. 20. Margir 

þekktustu tónlistarmenn landins koma fram auk þess sem fram fer 

verðlaunaafhending fyrir það besta á síðasta ári. Kynnir verður 

 Vilhelm Anton Jónsson betur þekktur sem Villi Naglbítur.

Ný sending  
frá  

Mos Mosh

Skipholti 29b • S. 551 0770

 
Afmælisdagar!Max Mara vörur  í öllum stærðum  á 10% kynningarverði.

Erum með afsláttarhorn. Nýjar sendingar af  fatnaði fyrir fríið eða fermingarnar. Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan
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um og í raun hefur fólk fengið nýtt líf,“ 
segir Ásta Kjartansdóttir, vörustjóri hjá Gengur vel ehf. Nutrilenk Active er hentugt fyrir þá sem þjást af stirð-leika og verkjum í liðum þar sem það 

hefur áhrif á liðvökvann en N tGold er fy

meðhöndluðum hanakambi sem inniheldur hátt hlutfall af náttúrulega 
efninu hýalúronsýru sem getur aukið liðleika og séð til þess að liðirnir séu vel 
smurðir svo fólk geti hreyft sig af fullum 
krafti án hindrana. Margir þeir sem stunda stífar æfingar þar sem reynióhóflega á liðin

FYRIR AUMA OG STIRÐA LIÐI!GENGUR VEL KYNNIR  Nutrilenk Active er frábært efni fyrir þá sem eru í m

 Rhreyfingu og þjást af stirðleika og verkjum í liðum. Einstakt smurefni fyrir lið

MÆLA 
„Margir læ
mæla með 
lenk og sjúk
arar kírópr

nað kvöld kmenn landins koma fram auk þess se
verðlaunaafhending fyrir það besta á síðasta ári. Kynn
 Vilhelm Anton Jton Jónsson betur þek

ónsson betur þekn betur þekktur sem Villi N
ktur sem Villi N
ktur sem Villi Nsem Villi Nilli Naglbíaglbaglaga

Ný sending  
frá  

Mos Mosh

Skipholti 29b • S. 551 0770
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Maaaax MaMara vörur í öllum stærð
Maaarara ra vövörörörururur  í í ölöllulumum ststætæætærærðrðrðuðum ðum á 10% kynningarverði.
á áá 10%10%%% 0%%% kykynynniingngangaarverði.arvveveveerððrði.

Erum með afsláttarhorn. 
ErErurumum mmeðeð aeðeð aafsfslálátláttalálátáttttatatarhorarhrhooorn.rnrn. Nýjar sendingar af  

NýNýjýjar sendingar
Nýjýjajaraar sesenenenddiningngaggarar afarar afaf aaf  fatnaði fyrir fríið eða fermingarnar. 

fafatfaatntnanaðaði fyrir fríið eða fermin
aððaði ffyfyryririr frfríiríiððið eðeððeðaða a fefeeermrminingarnarngaggarararnrnaar. ar. Sjáið myndirnar á  

SjSjájáiðjááiðð myndirnað ð myndið mymynyndndindirirnrnananar á naar ár á áááfacebook.com/Parisartizkan
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13. mars 2014
61. tölublað 14. árgangur

MENNING Lestrarvenjur 
ungra bókaorma verða kynnt-
ar á barnabókaráðstefnu. 32

LÍFIÐ Embla Vigfúsdóttir og 
Auður Ösp hanna matseðil 
fyrir sérstaka líkamsparta. 54

SPORT Stelpurnar okkar 
tóku bronsið í hundraðasta 
landsleik Dóru Maríu.  50

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

Stór pizza af matseðli, 
2L Coke og Súkkulaði-, 

Kanil- eða Ostagott. Ef þú sækir, 13.–16. mars.

OPIÐ TIL 

21
Í KVÖLD

Bolungarvík -1°  V 14
Akureyri 1°  V 13
Egilsstaðir 2°  V 8
Kirkjubæjarkl. 4°  V 7
Reykjavík 3°  V 11

Él vestanlands    og með norður- 
ströndinni en bjart austan til. 
Strekkingsvindur eða allhvasst. Hiti um 
og yfir frostmarki. 4

  

ÖRYGGISMÁL „Samkvæmt skil-
greiningu tryggingafélaganna 
er stór hluti bílaflota slökkvilið-
anna fornbílar. Ég tek undir það 
að  tölurnar eru sláandi,“ segir Jón 
Viðar Matthíasson, slökkviliðs-
stjóri höfuðborgarsvæðisins.

Bílafloti slökkviliðanna í land-
inu er kominn til ára sinna, en sex 
af hverjum tíu slökkvibílum eru 
eldri en 25 ára og væru því gjald-
gengir á fornbílaskrá. Slökkvi liðin 
í landinu eru 37 og bílakosturinn 
um 180 slökkvibílar. Innan við 
fjórðungur bílaflotans er yngri en 
20 ára og aðeins 6% bílanna keypt 
á síðasta áratug eða um 10 alls, 
samkvæmt gagnabanka Mann-
virkjastofnunar.

Eins og Fréttablaðið hefur 
fjallað um að undanförnu er 
útbreidd skoðun að gæta verði að 
uppbyggingu brunavarna í land-
inu. Brunavarnaáætlanir hafa ekki 
verið gerðar eða eru ekki uppfærð-
ar, en í lögum segir að brunavarna-
áætlun eigi að tryggja að slökkvilið 
hvers svæðis sé þannig mannað, 
skipulagt, útbúið tækjum, mennt-
að og þjálfað að það ráði við þau 
verkefni sem því eru falin. 

Þjálfun og endurmenntun 
slökkviliðsmanna rennur í sama 
farvegi og tækja- og bílakaup, 
vegna fjárhagsvanda sveitarfélag-
anna. „Það liggur fyrir að endur-
menntun og þjálfun þarf að vera 
betri hjá öllum. Það liggur í hlut-

arins eðli að þessir þættir sitja 
á hakanum þegar glíma þarf við 
stærri mál,“ segir Jón Viðar sem 
telur að slökkviliðin í landinu séu 
of mörg og vanmáttug mörg hver. 
„Það er engin spurning í mínum 
huga að víða á landinu muni verða 
mjög til bóta að sam-
eina slökkvilið í stærri 
og sterkari einingar, 
og í raun aðeins tíma-
spursmál hvenær í 
þetta verður ráðist.“

Um þessar  mundir 
er mikil uppsveifla í 
ferðaþjónustu, og eins 
og nauðsyn krefur fylgir 
uppbygging innviða. Hótelum 
mun fjölga hratt ef áform ganga 

eftir, en færri ræða hvað verður 
að fylgja slíkri uppbyggingu.

„Það er til dæmis ekkert gefið, 
þegar nýtt hótel er byggt á nýjum 
stað úti á landi, að til staðar séu 
innviðir í samræmi við það, og 

geti svarað kallinu,“ 
segir Jón Viðar. 

 - shá / sjá síðu 12

60% falla í flokk fornbíla
Huga verður að endurnýjun tækjabúnaðar slökkviliðanna, að mati slökkviliðsstjórans á höfuðborgarsvæðinu. 
Þjálfun og endurmenntun hefur setið á hakanum eftir hrun. Slökkviliðin of mörg og sameining nauðsynleg.

NÁTTÚRA Rennsli í Tungnaá er 
komið niður fyrir sögulegt lág-
mark og rennsli í efri hluta Þjórsár 
og Blöndu er nærri þeim mörkum 
einnig. Vatnsforði Landsvirkjunar 
í miðlunarlónum stefnir í að verða 
jafn slæmur og í fyrra, en þá hafði 
aðeins eitt vatnsár mælst óhagstæð-
ara í sögu fyrirtækisins.

Hörður Arnarson, forstjóri Lands-
virkjunar, segir fyrirtækið nú end-

urmeta þörf á orkuskerðingu vegna 
þessara óvenjulegu aðstæðna. Heim-
ildir sem fyrirtækið hefur til skerð-
inga eru fullnýttar sem stendur.

„Það er allavega ekki komið að 
því,“ segir Hörður spurður hvort 
þessar óvenjulegu veðuraðstæður 
með minnkandi rennsli í miðlunar-
lónin þýði að frekari orkuskerðing 
sé nauðsynleg.

Undanfarin tíu ár hefur vatnsbú-

skapur Landsvirkjunar verið góður; 
óvenjumörg ár hafa verið með inn-
rennsli yfir meðallagi og bara árið 
í fyrra sem breytir þeirri mynd.   
 - shá / sjá síðu 4

Landsvirkjun endurskoðar skerðingarþörf raforkuvinnslu vegna þurrka:

Rennsli Tungnaár aldrei minna
Í hálfa 
öld eru 

ekki dæmi um minna rennsli 
í ám sem Landsvirkjun nýtir.

50 ár

SKOÐUN Jórunn  Tómasdóttir 
skrifar um allsherjarlausn á 
vanda menntakerfisins. 21

VINNUMARKAÐUR Bjartsýni ríkir 
hjá þeim sem starfa í byggingar-
iðnaði. Finnbjörn Hermannsson, 
formaður félags Byggiðnar, segir 
að atvinnuleysi meðal félags-
manna heyri nú nánast sögunni 
til.  

„Mönnum 
finnst það mikill 
léttir að vera 
lausir við þessa 
uppsagnarvofu 
sem stöðugt 
hefur hangið 
yfir fólki síðustu 
misseri,“ segir 
Finnbjörn.
Ingólfur  Bender, 
forstöðumaður greiningar 
Íslandsbanka, segir að vöxtur í 
nýbyggingum hafi aukist stöðugt 
frá 2010 eða frá því að hagvöxtur 
fór að taka við sér. 

„Eftirspurn eftir vinnuafli í 
þessum geira hefur farið  vaxandi 
samhliða því að fjárfesting hefur 
verið að taka við sér,“ segir 
 Ingólfur. 

 - jme / sjá síðu 6

Bjartsýni í byggingariðnaði:

Atvinnuleysi 
úr sögunni

NÓG AÐ GERA  Starfsmenn Já-verktaka, sem hömuðust í gær við að steypa veggi í nýrri slökkvistöð sem er í smíðum í 
 Mosfellsbæ, gáfu sér tíma til að vinka ljósmyndara þegar hann átti þar leið hjá.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FINNBJÖRN 
HERMANNSSON

Vatnstjón kostuðu á 
þriðja milljarð króna
Á síðasta ári komu upp 6.700 dæmi 
um vatnstjón, eða sem svarar 18 
á dag. Einstaklingar tóku á sig 753 
milljónir. 16
Stefnt á einkaleyfi í gígnum  For-
sætisráðuneytið gefur út sérstakt 
nýtingarleyfi til langs tíma vegna 
náttúruperlunnar í Þríhnúkagígum. 2
Lögbannskröfu hafnað  Land-
eigendafélag Geysissvæðisins hefur 
innan fárra daga gjaldtöku af ferða-
mönnum. 4
Tíunda hvert flug seint  Viðbragðs-
tími í sjúkraflugi var 68 sinnum utan 
við umsamin tímamörk. Sjúkratrygg-
ingar telja að aðeins tvisvar hafi skýr-
ingar á töfunum verið óviðunandi. 8
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Tryggvi, þarf að taka lán fyrir 
skuldaútreikningunum?
„Nei, en í ljósi alls er rétt að hafa 
leyfi til að eyða peningum í skulda-
útreikninga.“
Nú er reynt að afla fjárheimilda svo embætti 
ríkisskattstjóra geti reiknað út höfuðstóls-
lækkun íbúðalána. Tryggvi Þór Herbertsson 
verkefnisstjóri segir útreikningana gríðarlega 
flókna.

VERSLUN „Ég varð fyrir vonbrigð-
um þegar ég sá þessi svör, enda 
hélt ég að þetta mál nyti velvildar,“ 
segir Mörður Árnason,  þingmaður 
Samfylkingarinnar, um svör fjár-
málaráðherra við fyrirspurn 
Marðar á Alþingi um póstverslun.

Mörðu r  spu rð i  Bja r n a 
 Benediktsson fjármálaráðherra 
um ráðstafanir fjármálaráðu-
neytisins í framhaldi af  tillögum 
starfshóps um póstverslun. 
Hópur inn skilaði skýrslu sinni í 
 desember í fyrra.

Meðal þess sem starfshópurinn 
lagði til var að aðflutningsgjöld 
yrðu felld niður af póstsendingum 
að verðmæti 2.000 króna eða undir. 
Í svörum fjármálaráðherra kemur 
fram að vel komi til greina að inn-
leiða slíka reglu, enda væri af því 
talsvert hagræði fyrir neytendur 
og þá sem höndli með sendingar. 

Ráðherra 
tekur ekki jafn 
vel í aðrar tillög-
ur hópsins, sem 
snéru flestar að 
breytingum til 
að einfalda póst-
verslun. Vísað er 
til þess að hafa 
þurfi samráð 
við tollstjóra og 

ríkis skattstjóra áður en ákveðið 
sé að gera breytingar á kerfinu.

„Ég óttast að það verði ekki 
mikið gert með vinnu starfshóps-
ins,“ segir Mörður. Hann segir það 
vonbrigði. „Menn hafa talað um 
það bæði í stjórnmálum og við-
skiptalífinu að það þurfi einfaldara 
Ísland, skera á bönd reglugerða og 
kerfis til að auka viðskipti og sam-
skipti bæði innanlands og utan í 
nafni frjálsrar verslunar.“  - bj

Spurði fjármálaráðherra um tillögur um einföldun póstverslunar:

Lítið gert með vinnu starfshóps

MÖRÐUR 
ÁRNASON

VERSLUN  Aukið frelsi í póstsendingum 
gæti haft áhrif á verslun á Íslandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NEW YORK, AP Tvær konur fórust og að minnsta kosti átján manns slösuð-
ust þegar fimm hæða íbúðablokk hrundi til grunna í kraftmikilli spreng-
ingu í austurhluta Harlem-hverfisins í New York-borg í Bandaríkjunum í 
gær. Íbúi í nálægri byggingu kvaðst skömmu áður hafa fundið gaslykt.

„Mér leið eins og jarðskjálfti hefði riðið yfir,“ sagði Waldemar Infante, 
sem býr skammt frá. „Alls staðar voru glerbrot og gluggar í verslunum 
splundruðust.“ Mikill reykur barst um nærliggjandi svæði. Hátt í tvö 
hundruð slökkviliðsmenn voru sendir á vettvang.  - fb

Íbúðablokk í Harlem-hverfi í New York hrundi til grunna: 

Tvær konur fórust í sprengingu

MIKILL VIÐBÚNAÐUR  Fjöldi slökkviliðsmanna mætti á vettvang til að ráða niður-
lögum eldsins.  NORDICPHOTOS/AFP

STJÓRNSÝSLA Stefnt er að því að Þrí-
hnúkafélagið ehf, fái nýtingarleyfi 
til langs tíma við Þríhnúkagíg. 
Þetta kemur fram í minnisblaði sem 
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
Kópavogs, lagði fram í bæjarráði.

Þríhnúkar ehf. hófu sumarið 
2012 að selja aðgang að einstakri 
gíghvelfingu Þríhnúkagígs. Um 
þann rekstur var stofnað félagið 
3H  Travel.

Kópavogsbær er einn hluthafa 
í Þríhnúkum ehf. Á fundi bæjar-
ráðs 13. febrúar síðastliðinn var að 
tillögu Ómars Stefánssonar fram-
sóknarmanns samþykkt að fela 
bæjarstjóranum að ræða við for-
svarsmenn 3H Travel og Þríhnúka 
ehf. um uppbyggingu og starfsemi 
á svæðinu. Ármann átti fund með 
Birni Ólafssyni, framkvæmdastjóra 
Þríhnúka og 3H Travel, og ræddi 
einnig við Guðjón Arngrímsson, 
stjórnarformann félagsins.

Ármann segir í minnisblaðinu 
að frá því að Þríhnúkar ehf. voru 
stofnaðir 2004 hafi verið unnið 
markvisst að því að gera Þríhnúka-
gíg aðgengilegan almenningi. Í eitt 
og hálft ár hafi legið fyrir umsókn 
hjá Umhverfisstofnun vegna fram-
kvæmda sem félagið vilji ráðast í.

Þá segir bæjarstjórinn að tilraun 
til að veita ferðafólki aðgengi að 
hvelfingunni hafi tekist vel og við-
tökur gesta verið framar vonum. 
„Í framhaldi af því var ákveðið af 
stjórn beggja félaganna að halda 
þessari starfsemi áfram á sumrin 
enda ljóst að með henni hefur farið 
fram umfangsmikið kynningar-
starf sem nýtast mun Þríhnúkum 
ehf. vel til framtíðar litið,“ útskýr-
ir hann og minnir á að ótal sinnum 
hafi verið fjallað um Þríhnúkagíg í 

fjölmiðlum í fjölmörgum löndum.
„Allt hefur þetta haft jákvæð 

áhrif á verkefnið og mun auðvelda 
fjármögnun á verkefninu og gera 
það fýsilegra til uppbyggingar. 
Þetta markaðsstarf auk  annarra 
verðmæta mun að endingu verða 
eign Þríhnúka ehf. enda mun starf-
semi 3H Travel ehf. leggjast af 
þegar framkvæmdir hefjast. Í 
þessu eru sennilega hagsmunir hlut-
hafa Þríhnúka hvað mestir,“ segir í 
minnisblaðinu.

„Með fyrirvara um að allar 
athuganir leiði til jákvæðrar 
niður stöðu hyggjast  Þríhnúkar 
ehf. sækja um nýtingarleyfi 
svæðisins að undangenginni aug-
lýsingu forsætisráðuneytisins. 
Búast má við því að nýtingar-
leyfi verði gefið út til langs 
tíma,“ segir í minnisblaðinu. 
Verði  nýtingarleyfi gefið út til 
handa Þríhnúkum ehf. – líkt og 
að sé stefnt, þurfi að auka hlutafé 
félagsins. Reikna megi með að 
það geti orðið í haust.

Er bæjarstjóri hafði lagt 
fram minnisblað sitt lagði Ómar 
 Stefánsson til að Kópavogsbær 
seldi hlut sinn í Þríhnúkum ehf. 
„Tel að hlutverki okkar sé lokið 
í þessu verkefni,“ bókaði bæjar-
fulltrúinn. Tillaga Ómars var 
síðan felld með sjö atkvæðum 
gegn einu í bæjarstjórn á þriðju-
dag. gar@frettabladid.is

Þríhnúkafélag stefnir 
á einkaleyfi í gígnum
Forsætisráðuneytið mun gefa út sérstakt nýtingarleyfi til langs tíma vegna nátt-
úruperlunnar í Þríhnúkagígum. Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, segir 
Þríhnúkaagíga ehf., sem er með rekstur við Þríhnúkagíg, munu sækja um leyfið.

ÓMAR 
STEFÁNSSON

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON

Í ÞRÍHNÚKAGÍG  Ljóst þykir að miklir hagsmunir séu í því fólgnir fyrir eigendur 
Þríhnúka ehf. að halda umráðum sínum yfir gígnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SPURNING DAGSINS

SJÁVARÚTVEGUR  Evrópusambandið, 
Noregur og Færeyjar hafa náð fimm 
ára samkomulagi í makríl  deilunni. 
Það felur í sér skuldbindingu til 
sjálfbærra veiða og nýrrar afla-
marksáætlunar sem byggir á veiði-
ráðgjöf Alþjóða hafrannsóknar-
ráðsins. Einnig felur samkomulagið 
í sér aðgang hvers ríkis að makríl í 
lögsögu annars.

Maria Damanaki, sjávarútvegs-
stjóri ESB, segir í tilkynningu að 
viðræðurnar hafi verið langar og 
ákafar og miðað við mögulega hættu 

sem steðji að makrílstofninum, hafi 
mikið verið í húfi. „Samkomulagið 

tryggir sjálfbærni þessa verðmæta 
stofns til lengri tíma. Dyrnar eru 
opnar Íslandi til að ganga til liðs við 
aðra aðila í náinni framtíð,“ sagði 
Damanaki.

Aðspurður út í fréttirnar sagði 
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-
ráðherra: „Hvað meinti Evrópu-
sambandið með þeim viðræðum og 
þeim loforðum sem þeir hafa gefið 
okkur? Hvað vakir fyrir Færeying-
um? Við vissum að Norðmenn voru 
að leika býsna ljótan leik í þessu öllu 
saman.“ - skó

ESB, Noregur og Færeyjar komust að samkomulagi í makríldeilunni:

Dyrnar standa Íslandi opnar

MARÍA 
DAMANAKI

GUNNAR BRAGI 
SVEINSSON

KJARAMÁL Kennarar við Háskóla 
Íslands munu greiða atkvæði um 
verkfallsboðun í næstu viku og ef 
hún verður samþykkt verður boðað 
til verkfalls frá 25. apríl til 10. maí. 

Umrætt tímabil er það sama og 
háskólanemar ganga til prófa og 
kemur sérlega illa við háskólann 
enda fær hann fjárveitingu í sam-
ræmi við staðnar einingar þeirra 
nemenda sem ljúka prófi.

Jörundur Guðmundsson, for-
maður Félags háskólakennara, 
segir háskólakennara ekki hafa 
fengið þá launaleiðréttingu sem 
þeim beri og að kjör þeirra hafi 
dregist aftur úr kjörum sambæri-
legra stétta. - js

Kennarar HÍ til kosninga: 

Kjósa um verk-
fallsboðun 

DANMÖRK Danski leigubílstjór-
inn, sem ók á unga íslenska konu 
í Kaupmannahöfn í október síð-
astliðnum með þeim  afleiðingum 
að hún lést, var í gær  sýknaður 
af ákæru um manndráp af 
gáleysi. 

Leigubílstjórinn sagði fyrir 
dómi að hann hefði séð Dagnýju 
of seint og ekki haft tíma til að 
forðast áreksturinn eða bremsa. 
Honum var gert að greiða sekt 
upp á rúmar 50 þúsund krónur 
fyrir of hraðan akstur. 

Konan, Dagný Grímsdóttir, 
var 26 ára þegar hún lést en hún 
stundaði nám í Kaupmannahöfn.

 - hrs

Ók á íslenska konu sem lést:

 Leigubílstjórinn 
sýknaður í gær

VIÐSKIPTI Viðskiptaráð Íslands 
hefur veitt 11 fyrirtækjum viður-
kenningu sem Fyrirmyndarfyrir-
tæki í góðum stjórnarháttum eftir 
úttekt úttektaraðila og Rannsókn-
armiðstöðvar um stjórnarhætti.

Sjö hafa áður hlotið viðurkenn-
ingu: Icelandair Group, Íslands-
póstur, Íslandssjóðir, Landsbréf, 
Lánasjóður sveitarfélaga, Mann-
vit og Stefnir. Fjögur bættust í 
hópinn: Advania, Greiðsluveitan, 
Íslandsbanki og Vátrygginga-
félag Íslands. - fbj

Viðskiptaráð verðlaunar:

Ellefu fyrirtæki 
til fyrirmyndar

Reykvíkingar!
Ekki gleyma að 
kjósa um betri 
hverfi

kjosa.betrireykjavik.is
Virkjum íbúalýðræðið!

Opið er fyrir atkvæðagreiðslu
11.-18. mars



Verið hjartanlega velkomin í verzlanir okkar. Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal.  Sími 519 6000

F ÉL AGI  Á  
LÍ FSI NS  LEIÐ

Hinar geysivinsælu Fjallräven töskur 
fylg ja yður y fir helstu áfangana.

MARGIR LITIR

Verð frá 11.800.kr
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SVONA ERUM VIÐ

Gæði fara aldrei úr tísku

Mest seldu ofnar á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

25.000 tonn af 
spilliefnum 

voru flutt úr landi 
til meðhöndlunar á árunum 2000 
til 2011. 
Á tímabilinu 2003 til 2005 voru flutt 
út 4.000 tonn á ári, en árin þar á eftir 
eitt til tvö þúsund tonn.

ORKUMÁL Rennsli í Tungnaá er 
komið niður fyrir sögulegt lág-
mark og rennsli í efri hluta 
Þjórsár og Blöndu er nærri þeim 
mörkum einnig. Vatnsforði Lands-
virkjunar í miðlunarlónum stefnir 
í að verða jafn slæmur og í fyrra, 
en þá hafði aðeins eitt vatnsár 
mælst óhagstæðara í sögu fyrir-
tækisins. 

Hörður Arnarson, forstjóri 
Landsvirkjunar, segir að fyrir-
tækið endurmeti nú þörf á orku-
skerðingu vegna þessara óvenju-
legu aðstæðna. Þær heimildir sem 
fyrirtækið hefur til skerðinga eru 
fullnýttar í augnablikinu, eins og 
komið hefur fram í fréttum en 
áætlanir hafa gert ráð fyrir að 
skerðingar verði tvö prósent af 
orkuvinnslu fyrirtækisins. 

„ Þ a ð  e r 
allavega ekki 
komið að því,“ 
segir Hörður 
spurður hvort 
þessar óvenju-
leg u  ve ð u r -
aðstæður með 
minnkandi 
rennsli í miðlun-
arlónin þýði að 

frekari orkuskerðing sé nauðsyn-
leg. Hann bætir við að vissulega 
sé stutt liðið af árinu, og ekkert 
útiloki að um gott vatnsár verði að 
ræða þegar verður gert upp. 

„Á Tungnaársvæðinu er staðan 
fordæmalaus vegna þurrka. Þetta 
kemur í kjölfar þess að síðasta ár 
var mjög slakt, og þegar við fáum 
annað eins í kjölfarið þá tekur það 
vel í,“ segir Hörður. Hann segir 
að Landsvirkjun geti ekki brugð-
ist við þessu ástandi umfram það 

sem þegar er gert í samningum 
við viðskiptavini. Þeir eru sveigj-
anlegir og eru flestir viðskipta-
vinir Landsvirkjunar með slíka 
samninga. Stórnotendur, álver-
in til dæmis, eru með um 10% af 
sínum samningum sveigjanlega. 

Hörður bendir á að ef samning-
arnir hefðu ekki þessa innbyggðu 
vörn gegn óvenjulegum aðstæð-
um þyrfti að tryggja afhendingu 
í öllum árum, einnig þeim vatns-
minnstu, og slíkt kerfi yrði mun 
dýrara fyrir orkukaupendur sem 
fá lægra orkuverð í staðinn fyrir 

óhagræðið af því að hafa ákveðinn 
hluta orkunnar skerðanlegan.

Undanfarin 10 ár hefur vatnsbú-
skapur Landsvirkjunar verið 
góður; óvenju hátt hlutfall ára 
hefur verið með innrennsli ofan 
meðallags og einungis árið í fyrra 
sem breytir þeirri mynd. Þá náði 
hvorki Blöndulón né Þórisvatn að 
fyllast. Innrennsli það sem af er 
vetri er því afbrigðilegt, og engar 
mælingar á rennsli Tungnaár í 55 
ár sýna lægri gildi – og Blanda 
rennur í nær sama farvegi hvað 
þetta varðar. svavar@frettabladid.is

Landsvirkjun endur-
metur orkuskerðingu
Rennsli í Tungnaá, Blöndu og efri hluta Þjórsár er undir eða við sögulegt lágmark. 
Vatnsstaða miðlunarlóna Landsvirkjunar hefur versnað mjög síðustu vikur og 
fyrirtækið mun endurmeta orkuskerðingar vegna óvenjulegra aðstæðna.

ÞJÓRSÁ   Þó 
leitað sé aftur 
um hálfa 
öld hafa stór 
vatnsföll 
sem Lands-
virkjun nýtir 
til orkuvinnslu 
sjaldan verið 
vatnsminni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HÖRÐUR
ARNARSON

Tekjutap Landsvirkjunar og viðskiptavina fyrirtækisins vegna orkuskerð-
ingar hleypur á milljörðum. Tap Alcoa Fjarðaáls nemur 1,5 milljörðum 
króna, að óbreyttu. Framleiðsla kísiljárnsverksmiðju Elkem á Grundartanga 
hefur verið skert um 30%. Aflþynnuverksmiðja Becromal á Akureyri hefur 
drepið á tíu af sextíu vélum verksmiðjunnar.

Samkvæmt samningum Landsvirkjunar og orkukaupenda er leyfilegt að 
skerða raforkuafhendingu í slökum vatnsárum ef þurfa þykir, og í raun ráð 
fyrir því gert. Tap fyrirtækisins sjálfs, sem er tilkomið vegna bágs vatnsbú-
skapar í Blöndulóni og Þórisvatni, er metið á 700 milljónir króna.

Óvenjulegt veðurlag kostar milljarða

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

SNÖGGAR BREYTINGAR  verða á veðrinu næsti daga. Vindasamt í dag og í nótt má 
búast við snjókomu eða slyddu. Á morgun verður hægari vindur og minnkandi úrkoma 
en á laugardag vex vindur aftur með talsverðri úrkomu um allt land.
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NÁTTÚRA Lögbannskröfu ríkisins á 
að innheimt verði gjald af þeim sem 
heimsækja Geysissvæðið var hafn-
að af sýslumanni Árnessýslu í gær. 
Í yfirlýsingu frá Landeigendafé-
lagi Geysis segir að gjaldtaka muni 
 hefjast innan fárra daga.  Gjaldið 
verður 600 krónur. „Við höfum talið 
það mjög hóflegt, um það bil kaffi-
bolli,“ segir Garðar Eiríksson, tals-
maður félagsins.

Fjármálaráðherra krafðist þess 
á föstudag fyrir hönd ríkisins að 
sýslumaður stöðvaði fyrirhugaða 

gjaldtöku með þeim rökum að ríkið 
eigi þann hluta landsins sem gos-
hverirnir séu á. Þá sé  ekki hægt 
að taka ákvörðun sem þessa án 
samþykkis allra eigenda. Ríkið 
krefst þess að áfram verði tryggð-
ur óhindraður og ókeypis aðgangur 
almennings að svæðinu.

Ríkið á um 34 prósenta hlut 
jarðar innar innan girðingar, en 
átta aðrir eigendur deila með sér 64 
 prósentum. Þeir hafa stofnað með 
sér Landeigendafélag Geysis.

Landeigendur segja löngu ljóst 

að landið við Geysi sé afar illa farið 
vegna ágangs ferðamanna. Brýnt sé 
að bæta aðstöðu á svæðinu og stýra 
umferð. Þar sem þeir hafi enga sjóði 
til að standa straum af milljóna 
kostnaði við framkvæmdir, sé gjald-
taka eina leiðin. Í yfirlýsingu frá 
fjármálaráðherra segir að ríkið hafi 
boðist til þess fyrir mánuði að ráð-
ast í og greiða tugi milljóna króna 
fyrir nauðsynlegar framkvæmdir til 
að vernda svæðið og kosta rekstur 
þess. Þar segir að félag landeigenda 
hafi ekki svarað því tilboði. - bj

Landeigendafélag Geysissvæðisins mun hefja gjaldtöku af ferðamönnum innan fárra daga:

Lögbannskröfu fjármálaráðherra hafnað

ÁGANGUR  Árlega skoða um 400 
þúsund ferðamenn svæðið við Geysi, 
Strokk og aðra hveri á Geysissvæðinu í 
Haukadal, segir í greinargerð landeig-
enda í lögbannsmálinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI Svandís  Svavarsdóttir, 
þingflokksformaður Vinstri 
grænna, sagði á Alþingi í gær 
að tónn forsætisráðherra í garð 
þingsins einkenndist á köflum af 
lítilsvirðingu. Ennfremur sagðist 
hún ætla taka málið upp á vett-
vangi þingflokksformannanna.

Í tilkynningu frá Vinstri græn-
um segir að Svandís hafi ásamt 
öðrum þingmönum gagnrýnt hve 
illa gengi að fá forsætisráðherra 
til að taka þátt í umræðum sem 
hann vörðuðu. „Þetta er fullkom-
lega óviðunandi að því er varðar 
samskipti framkvæmdarvaldsins 
við þingið,“ sagði Svandís. - skó

Sagður lítilsvirða þingið:

Gagnrýndu for-
sætisráðherra

ÓBOÐLEG FRAMKOMA  Svandís 
Svavars dóttir var meðal þeirra sem 
gagnrýndu forsætisráðherra á Alþingi í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STANGVEIÐI Silungsveiði fyrir 
landi þjóðgarðsins á Þingvöllum 
hefst að þessu sinni 20. apríl, tíu 
dögum fyrr en áður hefur tíðkast. 
Þingvallanefnd samþykkti til-
lögu þessa efnis frá Ólafi Erni 
 Haraldssyni þjóðgarðsverði.

„Frá 20. apríl til 31. maí er ein-
ungis leyft að veiða með flugu og 
öllum urriða skal sleppa á þessu 
tímabili,“ segir um hinar breyttu 
veiðireglur í fundargerð Þing-
vallanefndar. Þar kemur líka fram 
að tillagan sé lögð fram eftir náið 
samráð við veiðifélög og einstaka 
veiðimenn og að henni sé ætlað að 
bæta veiðimenningu við vatnið og 
styrkja urriðastofninn. - gar

Breyttar reglur í þjóðgarði:

Veiði hefst fyrr 
í Þingvallavatni

ÞINGVALLAVATN  Veiðin hefst eftir 38 
daga. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NEW YORK, AP Fyrirtækið á bak 
við tölvuleikinn Candy Crush 
Saga telur sig geta safnað nær 613 
 milljónum dala, eða sjötíu milljörð-
um króna, við skráningu á markað.

King Digital Entertainment PLC 
ætlar að selja 15,3 milljónir hluta 
í hlutafjárútboðinu. Núverandi 
hluthafar selja 6,7 milljónir hluta 
til viðbótar. „Candy Crush“ var 
það fría smáforrit sem var oftast 
halað niður á i-Phone og i-Pad á 
síðasta ári. Búist er við að verð á 
hlut verði í kringum 2.300 til 2.700 
krónur. Bréfin verða fáanleg á 
hlutabréfamarkaðnum í New York 
undir tákninu „KING“.  - fb 

Candy Crush Saga á markað:

Hlutabréf fyrir 
70 milljarða

VESTMANNAEYJAR Engar tíma-
bundnar lokanir verða á flugvell-
inum í Vestmannaeyjum. Þetta 
segir Hanna Birna Kristjánsdótt-
ir innanríkisráðherra en til stóð 
að loka vellinum á laugardögum 
frá 15. mars til 26. apríl. „Við 
munum vinna breytingar á flug-
samgöngum í samráði við bæjar-
yfirvöld þannig að allir eigi að 
geta vel við unað.“

Flugfélagið Ernir sem  heldur 
uppi áætlunarflugi til Vest-
mannaeyja hafði gefið út að ekki 
yrði flogið á laugardögum í vetur 
og því var ákveðið að loka vell-
inum á þeim dögum. - kak

Flugvöllurinn áfram opinn:

Hætt við tíma-
bundna lokun
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ALÞINGI „Ég sem þingforseti mun 
ekki krefja Bankaráð Seðlabanka 
Íslands svara um hvort rangar upp-
lýsingar hafi verið veittar í svari 
um kostnað vegna málaferla Más 
Guðmundssonar seðlabankastjóra 
gegn bankanum,“ segir Einar K. 
Guðfinnsson, forseti Alþingis. 

Bankaráð Seðlabankans kemur 
saman til fundar í dag og  margir 
bíða þess að ráðið komi með  nánari 
skýringar á  hvernig var staðið að 
ákvörðunum um greiðslur vegna 
kostnaðar af málaferlum Más 

seðlabanka-
stjóra  geg n 
bankanum. Einn 
þeirra sem bíða 
er Björn Valur 
Gíslason sem 
sæti á í banka-
ráðinu. „Ég vil 
fá betri skýring-
ar á því hvernig 
ákvarðanir voru 
teknar í þessu 

máli,“ segir Björn Valur. Margir 
alþingismenn sem blaðið ræddi 

við í gær telja að ekki séu öll kurl 
komin til grafar og á meðan svo er 
vilja þeir lítið tjá sig um mál Más. 
Þeir segjast, eins og Björn Valur, 
bíða eftir nánari skýringum frá 
bankaráðinu. 

Í yfirlýsingu frá Seðlabankanum 
frá því í fyrradag segir að hugsan-
legt sé að bankinn hafi veitt  rangar 
upplýsingar í svari til þáverandi 
fjármálaráðherra um kostnað 
vegna málaferla Más.

 „Auðvitað er það alvarlegt mál 
ef rangt er farið með í þingsal en 

ég ætla ekki að vera með neinar 
getgátur í þá veru í þessu máli. 
Menn verða að skoða hvernig var 
spurt og hvort svör séu í samræmi 
við spurningu,“ segir Einar.

Hann segir að þingmaður sem ber 
fram fyrirspurn hafi nokkrar leiðir 
til að fá úr því skorið hvort réttar 
upplýsingar hafi verið veittar. Þing-
maður geti krafist skýringa á þing-
fundi, hann geti lagt fram skriflega 
eða munnlega fyrirspurn og hann 
geti óskað eftir að mál verði tekið 
upp í þingnefnd. - jme

Bankaráð SI kemur saman til fyrsta fundar eftir að í ljós kom að bankinn greiddi málskostnað Más:

Beðið eftir nánari skýringum bankaráðs

EINAR K. 
GUÐFINNSSON

MENNTAMÁL Ekki er komin endan-
leg niðurstaða í samningaviðræð-
um Lánasjóðs íslenskra náms-
manna og Stúdentaráðs.

Til stendur að 
hækka lágmarks-
kröfur um náms-
framvindu á önn 
úr 18 einingum 
í 22. Nú stefnir 
hins vegar í að 
nemar í áföngum 
sem falla illa að 
lágmarkinu geti 
sótt um undan-

þágu frá því. Birta á endanlega til-
lögu að breytingum 19. mars.

„Við bindum einnig vonir við að 
frítekjumörk verði hækkuð,“ segir 
Jórunn Pála Jónasdóttir, lánasjóðs-
fulltrúi Stúdentaráðs. - áós 

LÍN semur við Stúdentaráð:

Hægt að sækja 
um undanþágu

JÓRUNN PÁLA 
JÓNASDÓTTIR

FRAKKLAND,AP Michael 
 Schumacher, fyrrverandi heims-
meistari í Formúlu-1-kappakstri, 
hefur sýnt „smávægileg, lofandi 
merki“ um að hann muni vakna úr 
dái, segir fjölskylda hans.

Schumacher hlaut alvarleg 
höfuð meiðsli í skíðaslysi fyrir 
rúmum tveimur mánuðum og 
hefur verið í dái síðan. „Við erum 
sannfærð um að Michael muni 
komast í gegnum þetta og vakna. 
Stundum sjáum við smávægileg en 
lofandi merki um það en við vitum 
að á þessari stundu þurfum við að 
vera mjög þolinmóð,“ segir Sabine 
Kehm, fulltrúi fjölskyldunnar.  - fb

Schumacher er enn í dái:

Sýnir smávægi-
leg batamerki

Í DÁI  Ökuþórinn Michael Schumacher 
hefur verið í dái í tvo mánuði.  MYND/AP

HONG KONG,AP Áhættuleikari, sem 
hafði leikið í slagsmálamyndum á 
borð við The Grandmaster, var á 
meðal farþega í flugvél Malaysia 
Airlines sem hvarf á laugardaginn.

Jun Kun hafði einnig unnið 
við kvikmyndina The Forbidden 
Kingdom með Jackie Chan í aðal-
hlutverki og átti að hefja vinnu 
við sjónvarpsþættina Marco Polo, 
samstarfsverkefni framleiðand-
anna Weinstein Co. og Netflix, í 
myndveri í Malasíu. „Við erum 
mjög sorgmædd yfir fréttunum 
um flug 370 hjá Malaysia Air-
lines,“ sögðu framleiðendurnir í 
yfirlýsingu. „Jun Kun var mikil-
vægur hluti af teyminu okkar og 
mikill hæfileikamaður.“  - fb

Horfna malasíska flugvélin:

Áhættuleikari 
meðal farþega

DÓMSMÁL Kona og maður voru 
dæmd í tveggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær fyrir fjársvik 
í IKEA. Fólkið játaði brot sín, en 
þau höfðu nýtt sér skilareglur 
IKEA til að fá hærri fjárhæðir til 
baka en upphaflega voru greiddar 
fyrir vörur. 

Verjandi fólksins hafði á orði 
við aðalmeðferðina að um smá-
vægilegt mál væri að ræða sem 
hefði verið blásið upp í fjölmiðlum 
af hendi IKEA. Fjársvikin voru 
á þriðja hundrað þúsund og hefur 
upphæðin verið endurgreidd að 
fullu. - ktd

Skilorðsbundið fangelsi: 

Dæmd fyrir 
fjársvik í IKEA

DÓMSMÁL 
Fangelsi fyrir fjársvik
Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í gær 
Sigurð Kárason í tveggja og hálfs árs 
fangelsi fyrir að svíkja á annað hundrað 
milljónir króna út úr 16 manneskjum. 

VEISTU SVARIÐ?

Verkir í hálsi og öxlum?

Fæst án lyfseðils

Verkjastillandi og bólgueyðandi við 
verkjum í hálsi og öxlum!

ðandi við 

1. Hversu mörg af 37 slökkviliðum eru 
með gildar brunavarnaáætlanir?
2. Hvað lærði nýr formaður Samtaka 
iðnaðarins við Háskóla Íslands?
3. Hverjir vilja kjósa um nýjan þjóðfána?

SVÖR:

1. Sex.
2. Mannfræði.
3. Nýsjálendingar.

VINNUMARKAÐUR „Það má segja að 
atvinnuleysi meðal okkar félags-
manna heyri nánast sögunni 
til,“ segir Finnbjörn Hermanns-

son, formaður 
 Byggiðnar, félags 
byggingarmanna, 
og bætir við að 
atvinnuleysið 
sé mjög lítið um 
þessar mundir. 

Hann segir 
að það séu þó 
 alltaf einhverjir 
á atvinnuleysis-

skránni, það stafi til dæmis af því 
að menn séu að skipta um starf og 
komi þá inn á atvinnuleysisskrána. 
Í gær voru 20 af 89 sem voru á skrá 
hjá Starfi, vinnumiðlun atvinnu-
lausir smiðir. 

Starf heldur utan um tölur um 
atvinnulausa smiði, múrara, pípu-
lagningamenn og málara. Fyrir ári 
voru 185 á skránni en fyrir rúmum 
tveimur árum var 331 á skránni. 

Byggingariðnaðurinn fór afar illa 
út úr hruninu. Margir iðnaðarmenn 
fluttu til útlanda þar sem þeir gátu 
fengið vinnu og hafa ekki snúið til 
baka og það skýrir að einhverju 
leyti minna atvinnuleysi. 

„Það er allt annað hljóð í okkar 
félagsmönnum. Það er alveg tvennt 
ólíkt eða fyrir tveimur árum. Svart-
sýni hefur vikið fyrir bjartsýni. 
Mönnum finnst það mikill léttir að 
vera lausir við þessa uppsagnarvofu 
sem stöðugt hefur hangið yfir fólki 
síðustu misseri,“ segir Finnbjörn.

Regína Bjarnadóttir, forstöðu-
maður greiningardeildar Arion 
banka, segir að greiningardeildin 
spái 3,3 prósenta hagvexti á næsta 

ári. Hún segir að töluvert mikið 
verði byggt á þessu ári. „Menn 
þurfa ekki annað en horfa í kring-
um sig miðsvæðis í Reykjavík til að 
sjá það,“ segir Regína. 

Ingólfur Bender, forstöðumaður 
greiningar Íslandsbanka, tekur í 
svipaðan streng. 

„Fjárfesting í íbúðarhúsnæði 
eykst um rúm 13 prósent á þessu ári. 
Á næsta ári reiknum við með um 15 
prósenta vexti,“ segir Ingólfur. 

Hann segir að vöxtur í nýbygg-
ingum hafi aukist frá 2010 eða frá 
því að hagvöxtur fór að taka við sér. 

„Eftirspurn eftir vinnuafli í 

 þessum geira hefur farið vaxandi 
samhliða því að fjárfesting hefur 
verið að taka við sér síðastliðin þrjú 
ár. Það sem skiptir mestu máli er að 
kaupmáttur hefur aukist, fjárhags-
leg staða heimilanna hefur  batnað. 
Aukinn kaupmáttur ráðstöfunar-
tekna, skuldaleiðréttingar og 
hækkun eignaverðs umfram bygg-
ingarkostnað skýrir þessa þróun að 
stærstum hluta,“ segir Ingólfur. 

 johanna@frettabladid.is 

Atvinnuleysi heyrir 
nánast sögunni til 
Formaður Byggiðnar segir bjartsýni ríkjandi hjá félagsmönnum. Mönnum sé 
létt yfir að vera lausir undan uppsagnarvofunni. Hann segir að aftur sé farið að 
byggja íbúðarhúsnæði. Greiningardeild Arion banka spáir auknum hagvexti.  

LÍTIÐ ATVINNU-
LEYSI  Fjöldi 
manns missti 
vinnuna í bygg-
ingariðnaði 
eftir hrun. Nú 
er landið að rísa 
á ný. Formaður 
Byggiðnar, félags 
byggingarmanna, 
segir orðið sára-
lítið atvinnuleysi 
meðal félags-
manna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FINNBJÖRN
HERMANNSSON

REGÍNA
BJARNADÓTTIR

INGÓLFUR 
BENDER

jan.12 331
mar.13 185

mar.14 89

➜ Atvinnulausir 
 iðnaðarmenn
 á skrá hjá Starfi 
 vinnumiðlun
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STJÓRNSÝSLA Þótt viðbragðstími í 
sjúkraflugi hafi farið 68 sinnum út 
fyrir umsamin tímamörk á árunum 
2012 og 2013 telja Sjúkratryggingar 
Íslands að aðeins tvisvar hafi skýr-
ingar á töfunum verið óviðunandi.

Þetta kemur fram í svari 
 Kristjáns Þórs Júlíussonar heil-
brigðisráðherra við fyrirspurn 
um sjúkraflugið frá Silju Dögg 
Gunnars dóttur, alþingismanni 
Framsóknarflokks.

Silja spurði hversu oft árin 2008 
til 2013 sjúkraflugvél hefði ekki 
verið tiltæk þegar eftir var kallað.

Í svari ráðherrans, sem tekur 
aðeins til áranna 2012 og 2013, 
segir að samkvæmt samningi um 
sjúkraflug [við Mýflug] skuli aðal-
sjúkraflugvél ávallt standa  tilbúin 
til útkalls og varavél vera til stað-
ar svo að félagið nái að sinna flugi 
innan tímamarka. Vegna bráða-
útkalla skuli sjúkraflugvél  tilbúin 
til flugs innan 35 mínútna. Ef 
bráðaútkall berst meðan á öðru 
sjúkraflugi standi sé tímafrestur-
inn 105 mínútur. Samkvæmt fyrri 
skilgreiningunni voru 11 prósent 
sjúkrafluga utan tímamarka árin 
2012 og 2013.

„Að mati Sjúkratrygginga 
Íslands voru lagðar fram fullnægj-
andi skýringar vegna allra ferða 
2012 og allra ferða utan tveggja 
2013,“ segir ráðherra í svarinu. 
Sjúkraflugvél hafi verið tiltæk 
vegna allra útkalla og langoftast 
innan tímafrests. „Algengustu 
ástæður þess að útkallstími fór 
fram úr mörkum voru þær að bíða 

þurfti eftir sjúk-
lingi eða lækni 
og að útkall kom 
meðan á öðru 
sjúkraflugi stóð.“

Si lja  Dögg 
spurði hvenær 
væri að vænta 
niðurstöðu 
athugunar á því 
hvort hagkvæmt 

sé fyrir ríkið að hafa sjúkraflugið 
allt hjá Landhelgisgæslunni. Ráð-
herra vitnar til skýrslu Ríkisend-
urskoðunar þar sem segir að inn-
anríkisráðuneytið þyrfti að taka 
formlega ákvörðun um aðkomu 
Landhelgisgæslunnar að almennu 
sjúkraflugi. „ Velferðarráðuneytinu 
hefur ekki borist niðurstaða 
 slíkrar vinnu,“ segir ráðherra.

„Í ljósi þess að framkvæmd 
samningsins hefur almennt  gengið 
vel og hann talinn hagkvæmur 
fyrir ríkið er að óbreyttu fyrir-
hugað að halda áfram að veita þjón-
ustuna á grundvelli samnings við 
Mýflug,“ segir heilbrigðisráðherra. 

Þetta verði þó endurskoðað komi 
fram nýjar upplýsingar.

Silja Dögg segist enn ekki hafa 
krufið svar ráðherra til mergjar. 
„Fljótt á litið er gott að sjá varð-
andi það hversu flugvélarnar 
eru tiltækar að það virðist vera í 
nokkuð góðum farvegi. Þó set ég 
spurningarmerki við að tímamörk 
virðast ekki standa í um ellefu 
prósent tilvika. Er það nógu gott 

eða getum við bætt okkur?“ spyr 
Silja Dögg.

Þá kveðst Silja Dögg vilja sam-
anburð á hagkvæmni þess að 
sjúkraflugið sé hjá einkaaðila eða á 
vegum Landhelgisgæslunnar. „Það 

liggur fyrir hvað ríkið er að greiða 
Mýflugi fyrir sjúkraflugið. Ég vil, 
eins og Ríkisendurskoðun  bendir 
á, að þetta verði borið saman við 
þann kost að fela Landhelgis-
gæslunni verkefnið.“ gar@frettabladid.is

Sjúkraflug of seint í tíunda hvert sinn
Heilbrigðisráðherra segir að þar sem samningur við Mýflug um sjúkraflug sé hagstæður og framkvæmdin hafi almennt gengið vel haldi 
samstarfið við Mýflug áfram. Ekki sé til skoðunar að sjúkraflug verði allt hjá Landhelgisgæslunni eins og þingmaður vill að verði athugað.

„Svarið sýnir glögglega hvers vegna rekstur þessarar þjónustu er í því formi 
sem hann er,“ segir Sigurður Bjarni Jónsson, stjórnarformaður Mýflugs, um 
svör heilbrigðisráðherra varðandi sjúkraflug.

„Lausleg könnun á tímagjaldi fyrir afnot af þyrlu eða stærri flugvélum 
myndi sýna að kostnaðurinn myndi aukast gríðarlega væri fluginu sinnt með 
þeim hætti. Það er ekki að ástæðulausu að þetta rekstrarform er það sem 
tíðkast í nágrannalöndum okkar og King Air B200 flugvélar eru allsráðandi í 
sjúkraflugi á styttri leiðum víðast hvar í heiminum. Raunar er það svo að oft 
eru leit, björgun og landhelgisgæsla boðin út líka,“ segir Sigurður Bjarni.

Þá segir stjórnaformaðurinn skiljanlegt að menn velti rekstri sjúkraflugs-
ins fyrir sér í ljósi undangenginna atburða. „Í því ljósi er eðlilegt að menn 
skoði hvort færa eigi sjúkraflugið til hins opinbera. Fyrir því sjónarmiði má 
færa ýmis málefnaleg rök. Þó ekki að reksturinn yrði hagkvæmari með þeim 
hætti,“ segir hann.

Sýnir ástæðu núverandi rekstrarforms

Viðbrögð við útköllum í sjúkraflug  2012  2013
Flug innan tímamarka (35 mín. mörk)  217  220
Flug utan tímamarka (35 mín. mörk)  29  24
Hlutfall umfram tímamörk  11,8%  9,8%
Flug innan tímamarka (105 mín. mörk)  242  233
Flug utan tímamarka (105 mín. mörk)  4  11
Hlutfall umfram tímamörk  1,6%  4,5%
Ófullnægjandi skýringar
á tíma umfram mörk (fjöldi tilfella að mati SÍ)  0  2

 Heimild: Heilbrigðisráðuneytið.

Viðbragð í sjúkraflugi Mýflugs

SJÚKRA-
FLUG 
 Landhelgis-
gæslan 
sinnti 
sjúkraflugi 
89 sinnum 
í fyrra en 
Mýflug fór 
þá í 244 
sjúkraflug. 
Fyrir það 
fékk Mýflug 
296 millj-
ónir króna.
MYND/LAND-

HELGISGÆSLAN

SILJA DÖGG 
GUNNARSDÓTTIR

  Algeng-
ustu ástæður 

þess að 
útkallstími 
fór fram úr 

mörkum voru 
þær að bíða 

þurfti eftir sjúklingi eða 
lækni og að útkall kom 

meðan á öðru sjúkraflugi 
stóð.

Kristján Þór Júlíusson 
heilbrigðisráðherra

Hyundai / BL ehf.

Hyundai – Kauptúni 1 – 210 Garðabæ – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080
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Bj ðum lfelgur og vetrardekk með llum i30
 takmarkaðan t ma!
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Nettur og sparneytinn
Hyundai i30 – Verð: 2.990.000 kr.
1,4 bens n, beinskiptur / Brekkubremsa (HAS) / Hiti  sætum / Hiti  rafst rðum hliðarspeglum 
eldsneytisnotkun 6,0 l/100 km*.

5 ra byrgð
takmarkaður akstur



SAMRÆÐUFUNDUR BHM
OG VIÐSEMJENDA
Í HÁSKÓLABÍÓI Í DAG 13. MARS KL. 15.00 - 16.30 

Hver er stefna opinberra aðila
í kjaramálum háskólamenntaðra?

Fundinn ávarpa:

Frá Sambandi sveitarfélaga: Halldór Halldórsson, formaður. 

Frá Reykjavíkurborg: Jón Gnarr, borgarstjóri.

Frá fjármála- og efnahagsráðuneyti: Enginn.

Hægt verður að fylgjast með fundinum á bhm.is

Dagskráin verður táknmálstúlkuð.

Skrifstofa BHM verður lokuð frá kl.14.00 vegna fundarins.

Fjölmennum og sýnum samstöðu!
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Inngangs- og lokaorð flytur Guðlaug Kristjánsdóttir formaður BHM
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Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Grillbúðin óskar að ráða þjónustulundaðan og 
vanan sölumann með áhuga á alvöru grillum 
Ráðningartími fram í október 2014

Umsóknir og
 fyrirspurnir sendast á 

einarl@grillbudin.is
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Kanarí frá kr. 89.900 
Netverð á mann frá kr. 89.900 
m.v. 2 í herbergi/stúdíó.19. mars í 9 nætur.

Tenerife frá kr. 109.900 
Netverð á mann frá kr. 109.900 
m.v. 2 í herbergi/stúdíó. 18. mars í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 139.900 
m.v. 2 í herbergi/stúdíó. 20. mars í 14 nætur.

Netverð á mann frá kr. 129.900 
m.v. 2 í herbergi/stúdíó. 27. mars í 7 nætur 
m/allt innifalið.

Kanarí frá kr. 99.900
Netverð á mann frá kr. 139.900 á Barcelo 
Margaritas m.v. 2 í herbergi. 19. mars í 9 nætur 
m/ allt innifalið.

Netverð á mann frá kr. 99.900 á Roque Nublo 
m.v. 2 í íbúð. 26. mars í 8 nætur.

Netverð á mann frá kr. 99.900 á Parquesol 
m.v. 2 í íbúð. 2. apríl í 7 nætur.

Tenerife frá kr. 129.900 
Netverð á mann á Villa Adeje frá kr. 129.900 
m.v. 2 í stúdíó. 27. mars í 7 nætur m/ allt innifalið.

 STÖKKTU

  SÉRTILBOÐ

Allt að15.000 kr. bókunarafsláttur 
til 18. mars 2014

valdir gististaðir, valdar dagsetningar, 

ásamt stökktu- og sértilboðum.

Allt1

Spænskir
dagar 

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000000 
www.heimsmsfeferdir.is 

Bandarísk stjórnvöld  og Atlantshafsbandalagið hafa aukið við herafl sitt 
og haldið heræfingar skammt frá landamærum Úkraínu. Spennan er mikil 

á Krímskaga eftir að Rússar réðust þangað inn með herlið sitt.

Gelsenkirchen
Þýskaland

RAF
Waddington
Bretland

Boeing E-3 Sentry: Eftirlitsflugvél með ratsjá sem 
getur komið auga á flugvélar, skip og önnur 
farartæki í allt að 400 km fjarlægð.

Siauliai
Litháen

Kaliningrad
Hluti af 
Rússlandi

Constanta
Rúmenía

ÚKRAÍNA

Tyrkland

Frakk-
land

Spánn

500km
300 mílur

Ítalía

Grikkland

Rússland

Lask
Pólland

Meðlimir NATÓ
(Þar á meðal BNA og Kanada)

Nató eflir varnir sínar vegna ástandsins í Úkraínu

Svartahafið Varðskip bandaríska 
sjóhersins, USS Truxtun, verður við 
æfingar ásamt þremur rúmenskum 
varðskipum og búlgörsku freygátunni 
Drazki á alþjóðlegu hafsvæði 
suðaustur af rúmensku hafnar-
borginni Constanta.

Eftirlit Eftirlitsflugvélin E-3 Sentry 
frá Nató flýgur frá flugstöð breska 
flughersins í Waddington og frá 
Geilenkirchen í Þýskalandi í rann-
sóknarskyni yfir Póllandi og Rúmeníu. 

Pólland   Bandaríkjamenn senda 
að minnsta kosti 12 herþotur af 
tegundinni F-16 ásamt 300 
hermönnum til herstöðvar í Lask þar 
sem þær taka þátt í sameiginlegum 
heræfingum. 

Litháen Tíu bandarískar 
F-15-herþotur og yfir 200 hermenn 
eru staðsettir í herstöð í Siauliai í því 
skyni að auka eftirlit Nató í lofti yfir  
Eystrasaltsríkjunum. 

Krímskagi: Yfir 30.000 rúsneskir 
hermenn eru sagðir ráða yfir svæðinu. 
Þó nokkrar úkraínskar herstöðvar hafa 
verið umkringdar.

ÞÝSKALAND,AP Tvær eftirlitsflugvél-
ar á vegum Atlantshafsbandalags-
ins (NATO) sveimuðu yfir Póllandi 
og Rúmeníu í gær til að fylgjast 
með ástandinu í nágrannaríkinu 
Úkraínu. 

Vélarnar, sem eru af tegundinni 
AWACS, tóku á loft frá  herstöðvum 
í Þýskalandi og Bretlandi. Þær 
yfirgáfu ekki lofthelgi Póllands 
og Rúmeníu og flugu því ekki inn 
í lofthelgi Úkraínu eða Rússlands, 
að sögn talsmanns NATO í Belgíu. 

„Flugvélarnar geta  rannsakað 
yfir 300 þúsund ferkílómetra svæði 
og munu aðallega skoða það sem er 
að gerast í lofti og á hafi úti,“ sagði 
hershöfðinginn Jay Janzen og bætti 
við að önnur AWCS-flugvél hefði 
farið í eftirlitsflug yfir Rúmeníu á 
þriðjudag og að verið væri að undir-
búa fleiri slík flug. „Okkar flug-
vélar munu ekki yfirgefa lofthelgi 
NATO,“ áréttaði hann. „Samt sem 
áður getum við fylgst vel með því 
sem er að gerast langt í burtu.“

28 aðildarríki NATO ákváðu á 
mánudag að bregðast við ástandinu 
í Úkraínu með því að senda eftir-
litsvélarnar á vettvang. Ákvörð-
unin var tekin eftir að bandarískar 
herþotur voru sendar til austur- 
evrópskra ríkja sem eiga landa-
mæri að Rússlandi, þar á meðal 
 Póllands og Litháens. 

Bronislaw Komorowski, forseti 
Póllands, segist vilja sjá fleiri her-
menn frá Bandaríkjunum í land-
inu til að tryggja öryggi þess innan 
NATO. Í þessari viku eru liðin 
fimmtán ár síðan Pólland gekk inn 
í  Atlantshafsbandalagið. 

Um þrjú hundruð liðsmenn 
bandaríska flughersins og tólf 
F-16-herþotur eru væntanlegar til 
 Póllands í þessari viku til að taka 
þátt í sameiginlegum heræfingum. 
Pólska ríkisstjórnin óskaði eftir 
liðsstyrknum eftir að Rússar tóku 
völdin á Krímskaga.  freyr@frettabladid.is

Eftirlitsflug NATO 
skammt frá Úkraínu
Tvær eftirlitsflugvélar á vegum Atlantshafsbandalagsins sveimuðu yfir Póllandi og 
Rúmeníu í gær. Þær geta rannsakað rúmlega 300 þúsund ferkílómetra svæði.

LEGGUR AF STAÐ  AWACS, eftirlitsflugvél NATO, tekur á loft í Geilenkirchen í 
Þýskalandi.  MYND/AP

Leiðtogar sjö helstu iðnríkja heims 
munu ekki taka mark á niðurstöðum 
atkvæðagreiðslu um það hvort Krím-
skagi verði aðskilinn frá Úkraínu og 
verði hluti af Rússlandi. 

Í yfirlýsingu frá ríkjunum og Evrópu-
sambandinu eru Rússar hvattir til að 
„hætta tilraunum sínum til að breyta 
ástandi mála á Krímskaga þvert gegn 
úkraínskum og alþjóðlegum lögum“. 
Þar sagði einnig að atkvæðagreiðslan 
sem er fyrirhuguð á Krímskaga um 
helgina „muni ekki hafa neitt lög-
fræðilegt vægi“ og að skipulagning 
hennar væri gölluð.

Leiðtogarnir bættu við að þeir 
myndu grípa til frekari ráðstafana, 
bæði hver í sínu horni og í sameiningu, 
ef Rússar reyna að innlima Krímskaga 
í ríki sitt. Undir yfirlýsinguna skrifuðu 
leiðtogar Kanada, Frakklands, Þýska-
lands, Ítalíu, Japans, Bretlands, Banda-
ríkjanna og Evrópusambandsins.

G7 tekur ekki mark á atkvæðagreiðslu

MALASÍA, AP Síðustu samskiptin á 
milli flugmanna malasísku farþega-
flugvélarinnar sem hvarf á laugar-
dag og flugumferðarstjórnar voru 
á þá leið að allt væri í himnalagi. 

Aðeins nokkrum mínútum áður 
en vélin hvarf yfir Suður-Kínahafi 
sagði flugmaður vélarinnar: „Allt 
í lagi, góða nótt,“ samkvæmt upp-
lýsingum frá malasískum yfirvöld-
um. Síðan þá hefur mikil leit staðið 
yfir að vélinni en án árangurs. 239 
manneskjur voru um borð. 

Varnarmálaráðherra Malasíu 

segir yfirvöld í landinu gera allt 
sem í þeirra valdi stendur til að 
finna flugvélina „Við munum ekki 
gefast upp. Fjölskyldurnar eiga 
 ekkert minna skilið frá okkur,“ 
sagði hann. Alls hafa 43 skip og 39 
flugvélar frá að minnsta kosti átta 
þjóðum tekið þátt í leitinni.

Á þriðjudag greindu yfirvöld frá 
því að ratsjá hefði greint merki sem 
hugsanlega kom frá flugvélinni. 
Samkvæmt því hafði hún breytt um 
stefnu og flogið yfir Malakkasundi, 
um 400 km frá þeim stað sem  síðast 

heyrðist frá henni. Yfirvöld bíða 
staðfestingar á að þetta hafi verið 
Boeing 777-vélin og þangað til mun 
leitin að henni halda áfram á mjög 
stóru svæði í Malasíu og nágrenni. 
 - fb

Verið er að kanna hvort Boeing 777 vélin sem leitað er hafi sést á ratsjá yfir Malakkasundi:

Allt í himnalagi rétt fyrir hvarf þotunnar

GEFST EKKI UPP  Hishammuddin 
 Hussein, varnarmálaráðherra Malasíu, á 
blaðamannafundi.  NORDICPHOTOS/AFP

92.600
Leitarsvæðið er tæpir níutíu 
og þrjú þúsund ferkíló-
metrar að stærð.

HAFNARFJÖRÐUR Á fundi 
fjölskyldu ráðs Hafnarfjarðar í gær 
var samþykkt verkefnið Áfram! – 
Ný tækifæri í Hafnarfirði.

Tryggja á atvinnuleitendum sem 
þiggja fjárhagsaðstoð tilboð um 
hlutastarf samhliða virkum stuðn-
ingi. Óvinnufæru fólki á að tryggja 
möguleika á starfsendurhæfingu, 
vímuefnameðferð eða öðrum 
úrræðum. Með þessu á að bregð-
ast við auknu umfangi fjárhags-
aðstoðar Hafnarfjarðarbæjar 
 síðustu ár. - skó

Fjárhagsaðstoð í Hafnarfirði:

Styðja við fólk í 
leit að atvinnu
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Bílafloti slökkviliðanna í landinu 
er kominn til ára sinna, en sex af 
hverjum tíu slökkvibílum eru eldri 
en 25 ára og væru því gjaldgengir 
á fornbílaskrá. Aðeins tólf bílar af 
um 180 hafa verið keyptir á síðasta 
áratug. Þjálfun og endurmenntun 
slökkviliðsmanna um allt land 
hefur setið á hakanum á undan-
förnum árum. 

Eins og Fréttablaðið hefur 
fjallað um að undanförnu er 
útbreidd skoðun að gæta verði að 
uppbyggingu brunavarna í land-
inu. Brunavarnaáætlanir hafa 
ekki verið gerðar eða eru ekki upp-
færðar, en í lögum segir að bruna-
varnaáætlun eigi að tryggja að 
slökkvilið hvers svæðis sé þannig 
mannað, skipulagt, útbúið tækjum, 
menntað og þjálfað að það ráði við 
þau verkefni sem því eru falin.  

Fornbílaklúbbar?
Slökkviliðin í landinu eru 37 og 
bílakosturinn telur um 180 slökkvi-
bíla. Innan við fjórðungur bílaflot-
ans er yngri en 20 ára, og aðeins 
6% bílanna keypt á síðasta áratug. 

Jón Viðar Matthíasson, slökkvi-
liðsstjóri höfuðborgarsvæðisins, 
samsinnir því að búnað slökkvilið-
anna þurfi að bæta og endurnýja.

„Þetta er sá þáttur þessarar 
starfsemi sem þarf sífellt að vinna 
í. Þjóðin varð hins vegar fyrir 
áfalli og þá hægði allverulega á 
uppbyggingu á búnaði slökkvilið-
anna. „Samkvæmt skilgreiningu 
tryggingafélaganna er stór hluti 
bílaflota slökkviliðanna  fornbílar. 
Ég tek undir það að tölurnar er 
sláandi,“ segir Jón Viðar og  nefnir 
bilanahættu í samhengi við þá 
staðreynd að rekstur gamalla 
tækja geti verið flókinn. „Það er 
ekkert sjálfsagt að finna varahluti. 
Það þekkist að menn leiti fyrir sér 
á e-bay til þess,“ segir Jón Viðar. 

Bedford
Á árunum 1970 til 1972 var gert 
risaátak í að endurnýja búnað 
slökkviliðanna og voru um sjötíu 
bílar fluttir inn á þessu tímabili. 
Oft er talað um „Bedford-væð-
inguna“, eftir bílum af þessari 
gerð sem margir voru af 1962 
árgerð. Margir þessara bíla eru 
enn í notkun, þótt þeir sitji við 
hliðarlínuna ef mikið stendur til. 
Mun afkastageta og áreiðanleiki 
dælu Bedfordsins vera ástæðan 
fyrir því að þessum bílum hefur 
ekki verið fyrir löngu komið fyrir 
á safni.

Spurður hvort viðlíka átaks, 

á landsvísu, sé þörf svarar Jón 
Viðar að kannski sé sá tímapunkt-
ur að nálgast að huga verði að því. 
„Þarna þurfa menn hins vegar 
nýja hugsun. Samvinna og sam-
nýting verður að vera ofarlega á 
baugi. Fjárfestingarnar verða að 
byggja á greiningum hvað  hentar 
á hverju svæði fyrir sig,“ segir 
Jón Viðar, sem segir þetta eiga 
við um atvinnuslökkviliðin jafnt 
sem minni liðin úti um land. Hvað 
 varðar slökkvilið höfuðborgar-
svæðisins þurfi að huga að bíla-
kaupum. „Maður finnur samt á 
sveitarstjórnarmönnum að þeir eru 
meðvitaðir um þennan vanda. Það 
er enginn að líta fram hjá þessu, 
en vandinn er kannski það stór að 
hendur manna eru  bundnar. En við 
fáum þó góðan stuðning frá þessum 
stóru sveitarfélögum sem standa 
að baki okkur, og má nefna nýja 
og dýra bækistöð í Mosfellsbæ. 
 Þannig að stuðningurinn er ekki 
bara í orði heldur líka á borði.“

Búnaður slökkviliða er fleira 
en bílarnir, þó þeir komi fyrst 
upp í hugann. Sama skurk þarf 
við endur nýjun annars búnaðar, 
hlífðar fatnaðar til dæmis. Nefnt 
hefur verið að gróðureldar útheimti 
sérstakan búnað, léttari og með-
færilegri, en slíkt er vandfundið 
hér. 

Spurður um þjálfun og endur-
menntun slökkviliðsmanna segir 
Jón Viðar það renna í sama far-
vegi og tækjakaupin, vegna fjár-
hagsvandans. „Það liggur fyrir að 
endur menntun og þjálfun þarf að 
vera betri hjá öllum. Það liggur í 
hlutarins eðli að þessir þættir sitja 
á hakanum þegar glíma þarf við 
stærri mál,“ segir Jón Viðar.

Of mörg og smá
Jón Viðar heldur því fram að 
slökkviliðin í landinu séu of mörg 
og vanmáttug mörg hver. Víða eru 
slökkviliðsstjórar í hlutastarfi og 
geta engan veginn uppfyllt  kröfur, 
til dæmis um forvarnastarf, og 
margt sem fylgir stjórnsýslu dags-
ins í dag. 

Jón Viðar telur að líta megi til 
þess þegar málefni fatlaðra voru 
flutt til sveitarfélaganna frá rík-
inu, og þá þess að átta þúsund 
manns væru að baki hvers þjón-
ustusvæðis. Í Noregi til dæmis 
séu uppi raddir um að lögbinda lág-
marksfjölda íbúa að baki slökkvi-
liðs. „Það er engin  spurning í 
mínum huga að víða á landinu 
muni verða mjög til bóta að sam-
eina slökkvilið í stærri og sterkari 
einingar, og í raun aðeins tíma-
spursmál hvenær í þetta verður 
ráðist. Nú þegar hefur slökkvilið-
um fækkað verulega og atvinnu-
slökkviliðum fjölgað. Kröfurnar 

fara vaxandi og fólk er betur með-
vitað um þessa þjónustu. Sveitar-
félögin eru líka orðin meðvituð um 
það að ef þessi þjónusta er ekki 
ásættanleg þá spyrji bæði stór og 
lítil fyrirtæki sig þeirrar spurn-
ingar hvort fýsilegt sé að setja sig 
niður á viðkomandi svæði.“

Hröð uppbygging
Um þessar mundir er mikil upp-
sveifla í ferðaþjónustu, og eins og 
nauðsyn krefur fylgir uppbygg-
ing innviða. Hótel munu spretta 
upp sem gorkúlur ef áform ganga 
eftir, en færri ræða hvað verður að 
fylgja slíkri uppbyggingu.

„Það er alltaf hættan í hraðri 
uppbyggingu að ekki séu allir 
þættir teknir inn í jöfnuna. Aukin 
umferð fólks og farartækja  skapar 

  Það 
liggur fyrir að 

endurmenntun 
og þjálfun þarf 

að vera betri 
hjá öllum. Það 

liggur í 
 hlutarins eðli að þessir 
þættir sitja á hakanum 

þegar glíma þarf við stærri 
mál.

Jón Viðar Matthíasson,
slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Meirihluti bílaflotans eru fornbílar
Bílafloti slökkviliðanna er að stórum hluta kominn til ára sinna, og fellur undir skilgreiningar um fornbíla. Þjálfun er ekki sinnt eins og 
þörf krefur. Sameining slökkviliða er aðeins tímaspursmál, enda þarf að mæta kalli tímans til að uppfylla sívaxandi kröfur.

ELDUR Í HÖFÐA  Starf slökkviliðanna er hulið óvissu og verkefnin ólík. Það er því bráð nauðsyn að búnaður þeirra hæfi 
 verkefnunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

óumflýjanlega aukna áhættu. Þá 
er alltaf stóra spurningin, ef eitt-
hvað kemur fyrir, hvernig við 
erum í stakk búin til að bregðast 
við. Það er til dæmis ekkert gefið, 
þegar nýtt hótel er byggt á nýjum 
stað út um land, að til staðar séu 
innviðir í samræmi við það, og geti 
svarað kallinu,“ segir Jón Viðar og 
nefnir að í nýrri byggingareglu-
gerð er tekið sérstaklega til þess 
að ef viðbragðstími og burðir við-
komandi slökkviliðs á svæði eru 
ónógir þá skuli gert ráð fyrir því í 
viðkomandi byggingu – til að vega 

upp á móti löngum viðbragðstíma 
eða getu slökkviliðs. 

Jón Viðar nefnir sem dæmi 
þegar álver Alcoa Fjarðaáls við 
Reyðarfjörð var byggt, að þá 
tóku sveitarfélögin á svæðinu 
sig saman ásamt fyrirtækinu 
og byggðu upp atvinnuslökkvi-
lið. „Það hefur þegar sannað 
sig, og það hefur verið nefnt að 
þegar kviknaði í spennistöð verk-
smiðjunnar hafi starfsemin verið 
í hættu. Það er í raun þrekvirki 
slökkviliðsins á staðnum að þakka 
að ekki fór verr.“

Svavar 
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Búnaður og mannafli slökkviliða 2013

Atvinnuslökkviliðsmenn (17%)

Hlutastarfandi 
slökkviliðsmenn (83%)

FJÖLDI SLÖKKVIBÍLA
Heildarfj öldi slökkvibíla 179

FJÖLDI SLÖKKVILIÐSMANNA
Heildarfj öldi tæplega 1300

6-9 ára

221 

1,079 

6% 

15% 

35% 

25% 

19% 

10-19 ára 20-29 ára

30-39 ára 40-71 ára

Heimilid: Mannvirkjastofnun

26 bílar

11 bílar

34 bílar

44 bílar

62 bílar

Notaðir
bílar
Frábært úrval af notuðum 
bílum. Veldu þann sem hentar 
þínum þörfum best.

Notaðir
bílar

Þú finnur bílinn
á benni.is

Reykjavík
Bíldshöfða 10
Sími: 590 2035
Netf: notadir@benni.is

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330
Netf: svavar@benni.is

Opnunartími: Virkir dagar 10-18 og laugardaga 12-16

Hummer H3
Skráningarár 8/2006 | Sjálfskiptur
Bensín | Ekinn: 79.000 km.

Verð 2.690.000 kr.

GÓÐ

KAUP

SsangYoung Rexton RX290
Skráningarár 6/2005 | Sjálfskiptur
Dísel | Ekinn: 49.000 km.

Verð 1.990.000 kr.

GÓÐ

KAUP

Chevrolet Captiva
Skráningarár 10/2008 | Beinskiptur
Dísel | Ekinn: 86.000 km.

Verð 2.690.000 kr.

GÓÐ

KAUP
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í matreiðslu
Arnar Ingi 
Gunnarsson 

Slippbarinn

3. sæti 
í framreiðslu 
Sunnefa Hildur 
Aðalsteinsdóttir

Satt

1. sæti 
í framreiðslu
Jón Bjarni 
Óskarsson 

Satt 

1. sæti 
í matreiðslu
Karl Óskar 
Smárason 

VOX

Sem leiðandi afl í rekstri hótela og veitingastaða, teljum við það skyldu okkar að þjálfa alla okkar 
nema af alúð og metnaði. Þannig tryggjum við fagmennsku í íslenskri ferðaþjónustu til framtíðar.

Unga fólkið okkar var sigursælt á Íslandsmóti nema í matreiðslu og framreiðslu 2014. 
Við erum stolt af því að hafa þau innan okkar raða og óskum þeim hjartanlega til hamingju.
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Í apríl eiga öll grunn-
skólabörn í Grafarvogi 
og á Kjalarnesi, sem eru í 
matar áskrift í skólunum, 
að fá jafnnæringarríkan 
mat. Í þessum hverfum 
verður tekið fyrsta skrefið 
að því að innleiða þjónustu-
staðal í skólamötuneytum 
borgarinnar þannig að 
hráefni sé sambærilegt 
að gæðum og matseðlar næringar-
útreiknaðir í samræmi við ráðlegg-
ingar Embætti landlæknis.

Settur verður upp sameiginlegur 
gagnagrunnur fyrir matseðla fyrir 
tiltekna daga. Yfirmenn mötuneyta 
munu nýta grunninn við val á upp-
skriftum og matseðlum sem upp-
fylla orku- og næringarþörf barna 
miðað við aldur. 

„Þetta þarf ekki endilega að 
vera sami réttur í  grunnskólunum 
sama daginn, heldur verða til 
dæmis fiskidagarnir þeir sömu og 
hakkdagarnir þeir sömu. Þá er til 
dæmis boðið upp á spagettíbollur 
í einum skóla og lasanja í öðrum. 
Samsetning máltíðarinnar og nær-
ingargildi hennar verður sambæri-
legt,“ segir Helga Sigurðardóttir, 
næringarfræðingur og gæðastjóri 
mötuneyta skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkur. Að sögn Helgu má 
með sameiginlegum gagnagrunni 

áætla betur hráefnismagn 
og ná fram hagræði í inn-
kaupum. 

Samræmd þjónusta 
 verður tekin upp í skóla-
mötuneytum í fimm 
öðrum hverfum í  kjölfarið. 
„ Áætlað er að þjónustan 
verði tekin upp í tveimur 
til þremur hverfum næsta 
haust. Við munum meta 

hvernig þetta kemur út í Grafar-
vogi og á Kjalarnesi. Við gerum ráð 
fyrir að það verði einfaldara að inn-
leiða þetta í fleiri hverfi þegar við 
sjáum hverju þarf að breyta. Þegar 
kerfið hefur verið tekið upp í öllum 
grunnskólum bætast leikskólarnir 
og frístundaheimilin við.“

Í flestum grunnskólum borgar-
innar er gert ráð fyrir að börnin 
séu í matsal í 20 mínútur og yfir-
leitt í frímínútum í 20 mínútur á 
undan eða eftir, að því er Helga 
greinir frá. „Það kemur reglulega 
upp umræða um að mikið álag sé í 
matsalnum á svona stuttum tíma. 
Tíminn sem þau hafa í matsalnum 
mætti vera lengri ef maður hugs-
ar þetta frá upplifuninni að borða. 
Tuttugu mínútur eru ekki lang-
ur tími þegar þau þurfa að standa 
í biðröð, setjast til borðs og ljúka 
máltíðinni.“ 

 ibs@frettabladid.is

Jafnnæringarríkur matur
í öllum grunnskólunum
Samsetning máltíðar og næringargildi verður sambærilegt. Með sameiginlegum gagnagrunni má áætla betur 
hráefnismagn og ná fram hagræði í innkaupum. Börnin í matsal í 20 mínútur í flestum skólum.

Hálft glas af jógúrt eða skyri á 
dag getur dregið úr líkunum á að 
maður fái sykursýki 2 um fjórðung. 
Þetta eru niðurstöður nýrrar rann-
sóknar vísindamanna við Cam-
bridge-háskólann sem vitnað er í á 
fréttavef danska ríkisútvarpsins. 
Vísindamennirnir skoðuðu gögn 
um mataræði rúmlega fjögur þús-
und einstaklinga um 11 ára skeið.

Rannsóknin leiðir ekki í ljós 
hvers vegna sýrðar mjólkurvörur 
hafa þessi jákvæðu áhrif. Haft er 
eftir Kjeld Hermansen, lektor við 

Háskólann í Árósum, að það geti 
að hluta til verið vegna þess að lítið 
sé af kaloríum í sýrðum mjólkur-
vörum. Ástæðan geti jafnframt 
verið fjöldi hollra baktería í sýrðu 
mjólkurvörunum.

Vísindamennirnir rannsökuðu 
einnig tengslin milli neyslu fitu-
snauðrar mjólkur, eins og undan-
rennu og léttmjólkur, og hættunni á 
að fá sykursýki 2. Niðurstaðan var 
sú að 19 prósenta minni líkur voru á 
að fá sykursýki 2 ef slíkrar mjólkur-
vöru er neytt.  - ibs

Niðurstöður rannsóknar í Cambridge:

Skyr og jógúrt draga 
úr hættu á sykursýki

Á fræðslufundi um læsi og les-
skilning barna í leik- og grunnskól-
um, sem haldinn verður í sal Garð-
yrkjufélags Íslands í Síðumúla 1 
þriðjudaginn 18. mars, verður rætt 
um málið frá reynslu foreldra og 
fagmanna.

Fjallað verður meðal annars um 
niðurstöður  PISA-könnunarinnar, 
hvernig foreldrar og kennarar 
skapa börnum bestu mögulegu 

þroskaskilyrði er varðar mál og tal 
og framtíðarsýn varðandi áherslur 
á læsi og stærðfræði í leikskólum.

Jafnframt verður fjallað um 
framtíð lesblindra á Íslandi, 
kennslu gegnum leik og hreyfingu, 
nýjungar á markaðnum og mögu-
leika fyrir öll börn, að því er segir 
í fréttatilkynningu frá ABC leik-
föngum sem standa fyrir fræðslu-
fundinum.  - ibs

Fræðslufundur um læsi og lesskilning:

Rætt um PISA og 
möguleika barna

Um 12 þúsund grunnskólabörn eru í mataráskrift í skólamötuneytum borgar-
innar. 

Fjöldi hádegisverða er um 2,1 milljón matarskammtar.
Samkvæmt þjónustukönnun skóla- og frístundasviðs eru 68 prósent foreldra 

ánægð með mötuneyti grunnskólanna.
Í fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir 2014 var úthlutað viðbótarfjármagni til að 

bæta gæði hráefnis í skólamötuneytunum. Um er að ræða 87 milljónir til grunn-
skólanna.

Tólf þúsund börn í mataráskrift

Í SKÓLAMÖTUNEYTI  Yfirmenn mötuneyta munu nýta sameiginlegan gagnagrunn 
við val á uppskriftum og matseðlum sem fylla orku- og næringarþörf barna miðað 
við aldur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HELGA SIGURÐ-
ARDÓTTIR 

MJÓLKURVÖRUR  Neysla á jógúrt og skyri minnkar líkur á sykursýki 2 um fjórðung. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Netkórinn
SYNGJUM 

STYRKINN INN

SYNGDU „HRAUSTA MENN“  
OG SENDU INN MYNDBAND

ARION BANKI STYRKIR HVERJA INNSENDINGU Í NETKÓRINN

WWW.MOTTUMARS.IS/NETKORINN

Sá sem hættir að reykja dregur 
ekki bara úr hættunni á að fá 
krabbamein og hjarta- og lungna-
sjúkdóma, heldur getur hann 
einnig losnað við kvíða og þung-
lyndi. Þetta kemur fram í grein 
í British Medical Journal sem 
vitnað er í á fréttavef Dagens 
Nyheter.

Rannsókn breskra vísinda-
manna hefur leitt í ljós að það er 
gott fyrir andlega heilsu manna 
að hætta reykingum. Áhrifin eru 
sögð jafn mikil eða jafnvel meiri 
heldur en ef þunglyndislyf hefðu 
verið tekin inn.

Vísindamennirnir skoðuðu 
gögn 26 rannsókna þar sem and-
leg heilsa reykingamanna var 
könnuð bæði áður og eftir að þeir 
höfðu alveg hætt að reykja. Þátt-
takendur í rannsókninni höfðu 
reykt um 20 sígarettur á dag og 
var þeim fylgt eftir í hálft ár 
eftir að þeir hættu reykingum. 
Greinileg merki sáust um að 
kvíði, þunglyndi og streita hafði 
minnkað. - ibs

Þegar reykingum er hætt:

Kvíði,  depurð 
og streita 
minnkar

REYKINGAR  Áhrifin af því að hætta að 
reykja eru sögð jafn mikil eða jafnvel 
meiri heldur en ef þunglyndislyf hefðu 
verið tekin. NORDICPHOTOS/AFP
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

Fyrst og 
fremst 
stolt

Vörður tryggingar er fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja 
til að hljóta Jafnlaunavottun VR. Vottunin staðfestir að 
hjá Verði ríkir sanngirni og réttlæti þar sem greidd eru 
jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf  óháð kyni.
 
Af því erum við fyrst og fremst stolt.
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Íslenska hugbúnaðarfyrirtækið 
Gebo Kano setur á næstu dögum 
í loftið nýjan íslenskan þrautaleik 
fyrir i-Phone og i-Pad. 

Þrautirnar er í anda hinnar 
aldagömlu kín-
versku tang-
ram-þrautar en 
formin hannar 
Kristján Sætr-
an Bjarnason. 

Útlit leiksins 
og yfirbragð 
er hannað til 
að vera róandi 
og hefur fengið 
mikið lof frá 
erlendum leikjaútgefendum. 

Fyrstu hundrað þrautir IKUE 
eru ókeypis en hægt er að kaupa 
viðbótarpakka sem inniheldur 
400 fleiri þrautir.  - ssb

Nýr íslenskur app-leikur:

Þrautaleikur 
fyrir lengra 
komna

NEYTENDUR Leitarrisinn Google 
hefur breytt útliti sínu. 

Sé leitarorði slegið upp 
eru auglýsingar ekki lengur 
aðgreindar frá hefðbundnum 
leitar niðurstöðum með appelsínu-
gulum lit heldur er lítið gult 
merki látið nægja. 

Keyptar auglýsingar eru eftir 
sem áður efstu  leitarniðurstöður 
Google og geta verið villandi 
fyrir almenna notendur. Google 
hefur gefið það út að breyting-
arnar séu gerðar með það fyrir 
augum að einfalda útlit þessarar 
vinsælustu leitarvélar heims. 
 - ssb

Auglýsingar ekki aðgreindar:

Google breytir 
útliti sínu

Á HRAÐFERÐ  Maður við merki leitar-
risans Google í Frankfurt í Þýskalandi.

Milljarða eignatjón, óþægindi 
og jafnvel heilsutjón verður 
vegna vatnsleka, raka og myglu 
á íslenskum heimilum ár hvert. 

Sumt af því bæta trygginga-
félögin og er kostnaður þeirra 
við vatnstjón tæpir tveir 
 milljarðar á síðasta ári. Í um 
þrjátíu prósent tilfella, eða 
í 1.500 tilfellum af 5.200, er 
vatnstjónið ekki bótaskylt. 

Kostnaður vegna tjóns sem 
ekki fæst bætt er ekki þekktur 
en ef reiknað er meðaltjón sem 
tryggingafélögin bæta einstak-
lingum, sem er þrjú hundruð 
þúsund krónur, þá má áætla 
að einstaklingar þurfi að taka 
á sig tæplega fimm hundruð 
milljónir króna á ári vegna 
vatnstjóna sem ekki eru bóta-
skyld. Jafnvel þótt tjón séu 
bótaskyld þurfa  einstaklingar 
að greiða eigin áhættu, eða 
sjálfsábyrgð, upp á tæpar þrjú 
hundruð milljónir á ári. 

Samstarfshópur um varnir 
gegn vatnstjóni var stofnaður 
á síðasta ári vegna þess mikla 
kostnaðar sem fylgir vatns-
tjóni og fjölda tilvika. Til sam-
anburðar er kostnaður vegna 
eignatjóns í eldsvoðum 1.239 
milljónir árið 2013 eða tæplega 
helmingi minni en vegna vatns-
tjóna. 

Samstarfshópurinn hefur 
gefið út leiðbeiningar fyrir 
almenning til að draga úr tjóni 
vegna vatnsleka. Annars vegar 
leiðbeiningar til að minnka 
líkur á vatnstjóni, til dæmis 
með réttu viðhaldi og endur-
nýjun lagna með aðstoð fag-
manna. Hins vegar með því að 
leiðbeina um fyrstu viðbrögð 
við leka; meðal annars loka 
strax fyrir vatnsinntak, hafa 
samband við tryggingafélagið 
og þurrka vel upp eftir vatns-
tjón svo ekki myndist raki og 
mygla í húsum. 

 erlabjorg@frettabladid.is

Vatnstjón kostuðu á þriðja 
milljarð króna á síðasta ári
6.700 vatnstjón urðu árið 2013 eða um 18 tilvik á dag. Það má ætla að einstaklingar hafi þurft að taka á sig 
samtals 753 milljónir króna vegna vatnsleka á árinu vegna sjálfsábyrgðar og vatnstjóna sem ekki eru bótaskyld. 

Birna Ásmundsdóttir 
Olsen og maðurinn 
hennar lentu í því 
óláni að vatn lak úr 
gömlum ofni inni í 
stofu. „Nágrannar 
okkar vöktu okkur 
snemma á sunnu-
dagsmorgni og 
sögðu okkur að vatn 
læki niður loftið í 
þeirra íbúð,“ segir 
Birna. „Ef þau hefðu 
ekki orðið vör við 
lekann þá hefði 
þetta orðið miklu 
verra.“ 

Birna segir að 
miklar skemmdir 
hafi orðið á parket-
inu og það hafi verið 
rifið upp og þurrkað. 

Að auki voru stórir, háværir blásarar í stofunni í fleiri daga til að þurrka 
gólfið og svo þurfti að setja nýja ofna í stofuna og leggja parketið. „Þetta 
var svakalegt umstang. Við þurftum að tæma alla skápa og færa dót til og 
frá. Það er ekki gaman að lenda í þessu en sem betur fer var allt tilbúið 
tveimur dögum fyrir löngu planaða afmælisveislu í húsinu.“ 

Svakalegt umstang að lenda í vatnstjóni

OFNINN LAK  Birna Ásmundsdóttir Olsen við ofninn sem 
lak og eyðilagði parketið í stofunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

VATNSTJÓN  Það 
geta fylgt því 
mikil óþægindi 
og rask að verða 
fyrir vatns-
tjóni og oft þarf 
að endurnýja 
innréttingar, 
gólfefni og flísar.  
FRÉTTABLAÐIÐ/VÍS  

Ef vatn kemur að utan, 
til dæmis frá svölum eða 
þaki. 
Ef tjón verður vegna 
 lélegs viðhalds, til 
dæmis við bað, sturtu, 
blöndunar tæki eða flísar.

➜ Tjón sem ekki 
er bætt af 
tryggingum 

5.200 
bótaskyld tilvik eða um 14 á dag

1.500 
tilvik sem ekki eru bótaskyld eða um 
4 á dag 

2.242 milljónir
er heildarkostnaður vegna vatnstjóna 

300 milljónir 
er kostnaður einstaklinga vegna eigin 
áhættu

455 milljónir 
er áætlaður kostnaður einstaklinga 
vegna óbætts tjóns einstaklinga

343 tilvik 
verða á ári sem kosta yfir milljón 
krónur eða næstum eitt á dag

VATNSTJÓN 2013
KOSTNAÐUR OG 
FJÖLDI TILVIKA

Vilborg Arna Gissurardóttir er 
pólfari og sendiherra SOS 
barnaþorpanna. Hún er nú 

búin að klífa sex af sjö 
hæstu tindum heims og 
stefnir á að gera heim-
ildarmynd um ferðalög 
sín. „Bestu kaupin voru 
klárlega kvikmyndatökuvél 
sem ég keypti í fyrra, 
alvöru Canon-vél og mikil 
fjárfesting. Ég keypti hana 

af því mig langaði til að 
gera eitthvert efni úr þessum 

leiðöngrum mínum og stefni á 
að gera heimildarmynd.“ Vilborg 
keypti vélina daginn áður en hún 

kleif fyrsta tindinn af sjö. „Fyrst 
var ég lengi að klóra mig fram úr 
hvernig ætti að kveikja á henni 
og nota hana en síðan þá hef ég 
lært mikið.“ 

„Verstu kaupin mín eru hins 
vegar forláta samfestingur úr 
Karen Millen sem ég keypti fyrir 
einhverjum árum, Hann var alltof 

lítill á mig og var ekki til í minni 
stærð. Ég hugsaði með mér að ég 
myndi passa í hann einn daginn og 
keypti hann númeri of lítinn. Hann 
var dýr á sínum tíma. Ég á hann enn 
í dag og hef aldrei farið í hann.“

  - áós  

NEYTANDINN Vilborg Arna Gissurardóttir

Keypti kvikmyndatökuvél 
og sér ekki eftir því

VILBORG ARNA 
GISSURARDÓTTIR



Sími 412 2500  -  sala@murbudin

GÆÐAMÁLNING - GOTT VERÐ!

Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

LF Veggspartl 
0,5 litrar

795

ensill Mako p
50mm

225

Málningarlímband
25mmx50m

225

Deka Gólfmálning
grá 3 lítrar

4.295

Bakki, grind og rúllaBakki, grind og rúllaB kki i d úll

1.190

n.is  -  www.murbudin.is

Framlengingarskaft aaaaaaaarsrsrssrsrsrssrssrssrrssskakkakakakakakakakakakakakkkkkkkkk
fyrir rúllur Tia-EP 1,2 metrar PPPPPP 11,1,1,1,1,11,1,1 22222 2222 2 2222 

25cm Málningar-5
rúlla og grindúlla og gr

720

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

DDDDDeeeeekkkkaaaCCCCCCrrryyyyyylllllll 7777777 
IIInnnnnniimmáállnniiinngg.. 11110000 lllíííttttrraarr

Mako málaramotta 1x3 metrarMako málaramotta 1x3 metrar

995Málningarpappi
20mx80cm

695

Málningarfata  12 lítra

490

Áltrappa 3 þreprrraaapapapapaaaapaaa
þolir 150 kg EN:131r r r r rrr 1511151 0 kg EN:131111

3.990

Kynntu þér verðið á
Deka gæðamálningu
og málningavörum 
í Múrbúðinni.

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

SMIG Med veggspartl 5 kg.SMIG Med veggspartl 5 kg

1.390



13. mars 2014  FIMMTUDAGUR| FRÉTTIR VIÐSKIPTI | 18

Virðing
RéttlætiVR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Síðustu 
forvöð 
að kjósa!
Kosningu til stjórnar VR kjörtímabilið 2014 – 2016 
lýkur kl. 12:00 á hádegi á morgun 14. mars.
 
Kosning er á Mínum síðum á www.vr.is
 
Láttu þig málið varða og hafðu áhrif með því að kjósa!

Forstjórar tveggja af stærstu 
íslensku sjávarútvegsfyrir-
tækjum landsins, telja að stjórn-
völd og Seðlabankinn haldi uppi 
óeðlilega sterku gengi krónunn-
ar, sem dragi úr tekjum þeirra í 
íslenskum krónum. Þetta sögðu 
 Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri 
HB Granda, og Eiríkur Tómasson, 
forstjóri Þorbjarnar, í viðtali við 
fréttastofu Bloomberg í gær.

Eiríkur sagði að gengi 
 krónunnar væri falsað eftir að 
gjaldeyrishöft voru tekin upp 
á Íslandi árið 2008. „Við erum 
að nota gengi sem er óraun-
hæft og dregur úr tekjum okkar 
í íslenskum krónum,“ sagði 
 Eiríkur. Vilhjálmur sagðist efins 
um núverandi gengi krónunnar. 
„Seðlabankinn hlýtur einnig að 
vera efins, þar sem hann er til-
búinn til að greiða hærra verð 
fyrir evruna á uppboði en það 
verð sem hún er skráð á opinber-
lega,“ segir Vilhjálmur í viðtal-
inu við Bloomberg.

Í frétt Bloomberg var tekið 
fram að evran kostaði aðeins 155 
krónur hérlendis en 239 krónur 
erlendis.

Undir þetta tekur Kolbeinn 
Árnason, framkvæmdastjóri 
LÍÚ, sem segir  sjávarútveginn 
gríðarlega háðan því hvert gengið 
á gjaldmiðlinum sé. „Við  hljótum 
að leggja áherslu á að það sé rétt 
skráð,“ sagði Kolbeinn. Hann 
sagði hið tvöfalda skráða gengi 
krónunnar skapa ástand sem 
feli í sér gríðarlega mikla mis-
munun eftir því hvort verið sé að 
búa til gjaldeyri í gegnum reglu-
lega starfsemi, líkt og sjávarút-
vegurinn gerir, eða þegar öðrum 
aðilum er hleypt inn í landið með 
krónur á allt öðru gengi. „Þetta 
er birtingarmynd þessara gjald-
eyrishafta sem vonlaust er að búa 
við,“ sagði Kolbeinn sem kallar 

eftir skýrri stefnu stjórnvalda. 
„Það þarf að marka skýra stefnu 
í því hvernig á að aflétta  þessum 

höftum þannig að allir sitji við 
sama borð og að gengi gjald-
miðilsins sé rétt skráð. Stöðug-
leiki þarf að ríkja til framtíðar í 
gjaldeyrismálum.“

Hafsteinn Gunnar Hauksson, 
hagfræðingur hjá greiningar-
deild Arion banka, sagði í samtali 
við Fréttablaðið að  krónan hefði 
sannarlega styrkst að undan-
förnu, það sé að gerast eins og 
hreyfingar með krónuna hafa 
verið eftir að höft voru sett á, þá 
gerist það vegna  undirliggjandi 
innflæðis og útflæðis af gjald-

eyri sem hefur einkum með 
utanríkisverslun að gera. En um 
 þessar mundir gæti einnig haft 
áhrif að greiðslubyrði innlendra 
aðila í erlendri mynt er almennt 
séð léttari í ár en í fyrra. 

„Seðlabankinn er búinn að 
vinna heilmikið á móti styrk-
ingu krónunnar, hann er búinn 
að vera að kaupa gjaldeyri út 
úr bankakerfinu, frá viðskipta-
vökum, þannig að hann er að 
leggjast gegn þessari styrkingu 
og safna sér í forðann um leið,“ 
sagði  Hafsteinn. fanney@frettabladid.is

Útvegsmenn ósáttir við 
of sterkt gengi krónunnar
Forstjórar sjávarútvegsfyrirtækjanna HB Granda og Þorbjarnar segja stjórnvöld og Seðlabankann halda uppi 
óeðlilega sterku gengi krónunnar. Hagfræðingur Arion banka segir Seðlabankann þvert á móti vinna gegn 
styrkingu krónunnar. Bankinn hafi keypt gjaldeyri út úr bankakerfinu og safnað í eigin gjaldeyrisforða.

HAFSTEINN G. 
HAUKSSON

KOLBEINN 
ÁRNASON

ÚTVEGSMENN  Forstjórar HB Granda og Þorbjarnar segja gengi krónunnar draga úr tekjum fyrirtækjanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hlutafjárútboð Sjóvár-Almennra 
trygginga hf. hefst 27. mars og 
stendur yfir til 31. sama mánaðar. 
Boðnir verða til sölu 366.279.829 
hlutir sem samsvarar 23 prósent-
um af útgefnum hlutum í félaginu.

Hermann Björnsson, forstjóri 
Sjóvár, segir að það hafi legið fyrir 
af hálfu eigenda frá því þeir komu 
inn árið 2011 að þeir vildu fara 
með fyrirtækið á markað. „Það er 
mikil spenna af hálfu bæði stjórn-
enda og starfsmanna fyrirtækisins 
enda mikil vinna sem liggur þarna 
að baki. Sú vinna er bæði gefandi 
og góð, í henni felst oft mikil nafla-
skoðun. Allar áherslur hafa miðað 
að því undanfarið að innviðirnir 
væru eins og best er á kosið þegar 
við færum á markað. Nú er loksins 
komið að þessu og okkur líst bara 
mjög vel á þetta,“ sagði Hermann í 
samtali við Fréttablaðið í gær.

Fjárfestum verða boðnar tvær 
áskriftarleiðir, tilboðsbók A, þar 
sem 10 prósent af útgefnu hlutafé 
stendur til boða. Þar verður fjár-
hæð áskrifta á bilinu 100 þúsund 
 krónur til 10 milljónir en öllum 
hlutum tilboðsbókarinnar verður 
úthlutað á sama verði, 10,7 til 11,9 
 krónur á hlut, sem jafngildir um 
17-19  milljarða króna markaðsvirði.

Tilboðsbók B inniheldur 13 pró-
sent af útgefnu hlutafé, þar sem lág-
marksverð er 11,9 krónur á hlut en 

hámarksverð er ekkert. Lágmarks-
fjárhæð áskrifta verður 10.000.001 
króna og verður hámarksáskrift í 
tilboðsbók B 9,99 prósent af útgefnu 
hlutafé félagsins. Þá verður öllum 
hlutum í tilboðsbók B einnig út-
hlutað á sama verði.

Skráningarlýsing Sjóvár var birt 
í gær og hlutafjárútboðið verður 
sem fyrr segir frá 27. til 31. mars. 
Niðurstöður verða birtar þann 3. 
apríl og Kauphöllin birtir í kjöl-
farið svar við umsókn útgefanda 
um töku til viðskipta. Eindagi við-
skiptanna verður þann 9. apríl og 
hlutirnir afhentir daginn eftir, 
þann 10. apríl. Fyrsti mögulegi 
viðskiptadagur með bréf í Sjóvá 
á aðalmarkaði Kauphallarinnar 
 verður því þann 11. apríl 2014.  - fbj

23 prósenta hlutur í Sjóvá verður boðinn til sölu:

Sjóvá fer á markað 
eftir tvær vikur

MIKIL SPENNA  Bæði starfsmenn og 
stjórnendur Sjóvár eru spenntir fyrir 
skráningu félagsins á markað.
  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Mál slitastjórnar Glitnis gegn 
Lárusi Welding og Guðmundi 
Hjaltasyni, fyrrverandi stjórn-
endum bankans, vegna Vafnings-
málsins svokall-
aða var fellt 
niður í Héraðs-
dómi Reykjavík-
ur í gær.

Um var að 
ræða skaða-
bótahluta máls-
ins en Lárus 
og Guðmundur 
voru sýknaðir 
í Hæstarétti í 
febrúar vegna 
þess.

Slitastjórnin 
hafði í skaða-
bótahlutanum 
farið fram á að 
Lárus og Guð-
mundur greiddu 
hátt í sextán milljarða króna en 
samþykkti í gær að greiða máls-
kostnað mannanna að fjárhæð 1,5 
milljónir fyrir hvorn.  - sáp, sks

Slitastjórn Glitnis banka:

Felldu niður 
skaðabótamál

Landsbankinn lauk í dag sölu 
á óverðtryggðum flokki sér-
tryggðra skuldabréfa sem skráð-
ur er í Kauphöllina.

Samkvæmt tilkynningu frá 
bankanum var útgáfan, LBANK 
CB 16, stækkuð um 1,5 milljarða 
króna á ávöxtunarkröfunni 6,4 
prósent. Áður hefur Landsbank-
inn gefið út 1,92 milljarða króna í 
sama flokki og nemur því heildar-
stærð flokksins 3,42 milljörðum.

Stefnt er að því að bréfin verði 
tekin til viðskipta í Kauphöllinni 
þann 18. mars en 
Straumur fjár-
festingabanki 
sinnir við-
skipta-
vakt. 

 - fbj

Sala Landsbankans:

Stækka skulda-
bréfaflokk

LÁRUS WELDING

GUÐMUNDUR 
HJALTASON



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Mazda CX-5 4WD 2,0i SkyActiv bensín. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,6 l/100 km. og 5,5 l/100 km. með sjálfskiptingu og 2,2 lítra SkyActiv dísilvél.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

TOP SAFETY PICK 2014
  Bandaríska umferðaröryggisstofnunin IIHS

BÍLL ÁRSINS Í JAPAN 2012-2013
    ein virtustu verðlaun bílgreinarinnar

AUTOMOBILE ALL-STAR 2013

L’ANNUEL DE
L’AUTOMOBILE

2014
    The Best Cars in America, AUTOMOBILE

BESTI SPORTJEPPINN 2014
     L’Annuel de l’automobile

MESTA ÁNÆGJAN

MAZDA CX-5 er sigurvegarinn í sínum 
flokki í ánægjukönnun J.D. Power en 
niðurstöðurnar byggja á svörum frá 
83.000 eigendum nýrra bíla. 

LÆGSTI 5 ÁRA 
REKSTRARKOSTNAÐURINN
Mazda bílar hafa lægsta 5 ára rekstrarkostnaðinn 
skv. könnun Kelley Blue Book.

BESTI SPORTJEPPINN 2013 
       Best Crossover, Auto Express

BESTI SPORTJEPPINN
     Best SUV, Green Awards WHATCAR

Mazda CX-5 er vel að þessum verðlaunum kominn. Hann er búinn SKYACTIV spartækni MAZDA, er einstaklega fallegur á að líta og með miklum staðalbúnaði: skynvætt fjórhjóladrif (4WD), 
snjallhemlunarkerfi (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerfi (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi, 17” álfelgur, nálægðarskynjari, 
upplýsingasnertiskjár í mælaborði, hraðastillir (cruise) og regnskynjari í framrúðu. Dráttargetan er 1800-2000 kg og veghæðin er 21 cm. Komdu í reynsluakstur.

BEINSKIPTUR 4WD FRÁ 5.590.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR 4WD FRÁ 5.890.000 KR.

J.D. Power | 2013
    Kelleys Blue Book

_ _ _ _

_
_ _   _
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Þegar nýtt þing kom saman í fyrra-
sumar að loknum alþingiskosningum 
höfðu sumir þingmenn á orði að nú væri 
komið nýtt þing með mörgum nýjum 
þingmönnum og þörf væri á að breyta 
umræðuhefðinni í þingsal.

Þessar hugmyndir skutu líka upp koll-
inum í haust þegar þing kom saman á 
ný, en hvað gerist svo? Þingheimur er 
fallinn í sömu umræðuhefðina, en nú er 
sú breyting á að þeir sem þrösuðu mest 
þegar stjórn Jóhönnu var við völd, sitja 
nú við völd, en fyrrverandi stjórnar-
meirihluti hefur að manni sýnist tekið 
upp nákvæmlega sömu vinnubrögðin 
og stjórnarandstaðan fyrir ári, – er það 
dapurlegt í meira lagi.

Þið þingmenn verðið að gæta virðing-
ar ykkar og færa umræðuhefðina upp á 
annað plan en okkur almenningi þessa 
lands, háum og lágum, hefur verið boðið 
upp á að undanförnu. 

Ég er ekki að tala um efnisatriði 
og afstöðu til einstakra mála, heldur 
 hvernig þingmenn haga sér í þingsal.

Mér finnst hlutverk háttvirts þingfor-
seta, bæði nú og í fyrra hálf aumkunar-
vert, svo ekki sé meira sagt. Það er eig-
inlega sama hvað hann tekur til bragðs 
og sama hvað hann segir og reynir að 
bæta umræðuhefðina, – ekkert  breytist 

– fólk fær meiri og meiri skömm á 
þinginu. Það verður bara að segja þetta 
eins og er.

Þingmenn vísa oft til fjölmiðla þegar 
þessi mál ber á góma og kenna þeim um 
hvernig komið er með álit  þjóðarinnar 
á háttvirtu Alþingi. Þeir ættu hins 
vegar að líta í eigin barm, því fjölmiðlar 
eru aðeins að spegla ástandið sem við 
þeim blasir í þingsölum, og reyndar 
getur almenningur nú á dögum fylgst 
nákvæmlega með hvað er gerast þar 
innan dyra, vegna beinna útsendinga frá 
Alþingi.

Hafa þingmenn kannski ekki áttað sig 
á að fjöldi manna fylgist með umræðum 
á þinginu á degi hverjum, – ekki síst 
þegar von er á átökum um einstök mál?  

Fjölmiðlar reyna hins vegar eftir 
bestu getu að skýra frá því sem frétt-
næmt er hverju sinni, og lái þeim sem 
hver sem vill.  

Alþingi í sama farið
STJÓRNMÁL

Kári Jónasson
fv. fréttamaður

➜ Þingmenn vísa oft til fjölmiðla 
þegar þessi mál ber á góma og 
kenna þeim um hvernig komið er 
með álit þjóðarinnar á háttvirtu 
Alþingi. Þeir ættu hins vegar að líta 
í eigin barm...

Ætlar þú að breyta 
um lífsstíl?

Heilsulausnir
Hentar  einstaklingum sem glím
offitu, hjartasjúkdóma og/eða s

Námskeiðin hefjast mánudagin

Mánud., miðvikud. og föstud. 
kl. 07:20, 12:00  eða 17:30

Kynningarfundur fimmtud. 13. ma
Allir velkomnir

www.heilsuborg.is

ma við
sykursýki. 

nn  24. mars 

rs kl. 18:30

Engin tjaldútilega
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra átti afmæli í gær en 
þá fagnaði hann 39 ára afmæli sínu. 
Hann fékk fjöldann allan af afmælis-
kveðjum á Facebook-síðu sinni frá 
vinum og vandamönnum. Sigmundur 
þakkaði pent fyrir sig og sagði 
að gott yrði að ná svolitlum 
tíma með fjölskyldu sinni á 
afmælisdaginn. Þá sagðist 
hann ætla að njóta síðasta 
ársins fyrir fertugt. Hann taldi 
þó að gefnu tilefni rétt 
að taka fram að sögu-
sagnir um að hann 
hafi dvalið nætur-
langt í tjald útilegu 
á Þingvöllum með 
Jóhönnu Sigurðar-
dóttur og drukkið 

með henni uppáhaldskoníak Össurar 
Skarphéðinssonar ættu ekki við rök 
að styðjast.

1/45
Brynhildur Pétursdóttir, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, lagði fram skrif-

lega fyrirspurn til forsætisráðherra 
um styrkveitingar til menningar-
minja. Styrkveitingar hans hafa 
verið nokkuð í umræðunni, 
en um virðist vera að ræða 
styrkveitingar þar sem engar 

formlegar umsóknir 
um styrki hafa 
legið fyrir. 
Brynhildur spyr 
meðal annars 
um verkreglur 
í ráðuneytinu 
um styrkveit-

ingar og hvort þeim hafi verið fylgt. 
Þá spyr hún hvort styrkirnir hafi 
verið auglýstir og hvort jafnræðis-
reglum hafi verið fylgt. Brynhildur 
vakti einnig athygli á því að hún 
hafi beðið um sérstaka umræðu um 

þetta mál fyrir um tveimur vikum 
en ráðherra hafi ekki mætt 
í slíka umræðu. Hún vakti 
athygli á því að ráðherrar 
brygðust almennt hratt og 
vel við beiðnum um sérstaka 

umræðu, en forsætisráðherra 
hefði aðeins mætt í eina 

af 45 slíkum umræðum 
síðan ný ríkisstjórn 
tók við. Ætli hann sé 
upptekinn í tjald-
ferðalögum?  
 fanney@frettabladid.is

U
ndarlegt mál, sem hófst með því að fyrrverandi ríkis-
stjórn gekk á bak orða sinna gagnvart Má Guðmunds-
syni seðlabankastjóra og lét lækka laun hans, hefur 
orðið furðulegra eftir því sem frá líður.

Launalækkun Más var liður í almennri launa-
lækkun ríkisforstjóra, samkvæmt þeirri misráðnu stefnu fyrri 
ríkisstjórnar að enginn ríkisstarfsmaður ætti að hafa hærri laun 
en forsætisráðherra. Ástæðan fyrir því að það var vitlaus stefna 
er að ríkið verður að vera samkeppnisfært um fólk sem er miklu 

hæfara, eftirsóttara og þar af 
leiðandi dýrara en flestir þeir 
sem setið hafa á stóli forsætis-
ráðherra undanfarin ár. Gagn-
vart nýráðnum seðlabankastjóra 
var ráðstöfunin enn sérkenni-
legri en ella af því að ríkisvaldið, 
sem beitti sér fyrir launalækk-

uninni, var nýbúið að semja við hann um mun hærri laun.
Málshöfðun seðlabankastjórans gagnvart Seðlabankanum var 

svo enn ein furðulega og fordæmalausa vendingin. Dómstólar, 
bæði héraðsdómur og Hæstiréttur, komust hins vegar að þeirri 
niðurstöðu að ríkið hefði verið í fullum rétti að lækka laun seðla-
bankastjórans eins og annarra ríkisforstjóra.

Eftir að upplýst var að Seðlabankinn hefði greitt málskostnað 
Más vegna málarekstursins hafa Már og Lára V. Júlíusdóttir, 
fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans, haldið því 
fram að um prinsippmál hafi verið að ræða, sem varðaði sjálf-
stæði bankans; að mikilvægt hafi verið að fá úr því skorið hvort 
stjórnvöldum væri stætt á því að lækka laun seðlabankastjórans 
einhliða. Már Guðmundsson hefur réttilega bent á fordæmi fyrir 
slíku erlendis frá og að stjórnvöld gætu viljað klekkja á seðla-
bankastjóra ef þau væru til dæmis óánægð með vaxtastefnuna.

Það er vissulega mikilvægt að standa vörð um sjálfstæði Seðla-
bankans, líka að þessu leyti. En í þessu tiltekna máli er ekki um 
það að ræða að aðgerð stjórnvalda hafi beinzt að seðlabankastjór-
anum sérstaklega. Launalækkunin var almenn aðgerð, sem gekk 
jafnt yfir stóran hóp embættismanna og stjórnenda ríkisstofnana.

Annað sem bendir til að þessi skýring sé eftirá- eða hentiskýr-
ing, er sú leynd sem virðist hafa hvílt yfir ákvörðun bankaráðs-
formannsins um að greiða málskostnað bankastjórans. Banka-
ráðsmenn segjast ekki hafa vitað af henni og lögmaður bankans í 
málinu sem Már höfðaði vissi ekki af henni. Það sem er svo sýnu 
alvarlegast, er að þegar þáverandi fjármálaráðherra leitaði eftir 
svörum hjá bankanum til að geta upplýst Alþingi, greindi bankinn 
ekki frá ákvörðuninni um að greiða málskostnað bankastjórans, 
þrátt fyrir að hún hefði þá þegar verið tekin. Seðlabankinn hefur 
nú viðurkennt að sú upplýsingagjöf hafi verið „villandi“.

Þetta mál er ekki smámál eða stormur í vatnsglasi, eins og 
Lára V. Júlíusdóttir orðaði það í Fréttablaðinu í gær. Það snýst 
um meðferð almannafjár og líka gegnsæi og traust í opinberri 
stjórnsýslu. Ef forsvarsmenn Seðlabankans voru svona vissir 
um að um mikilvægt prinsippmál væri að ræða, áttu ákvarðanir 
um að greiða málskostnað bankastjórans að sjálfsögðu að vera 
opinberar. Pukrið gefur hins vegar til kynna að þeim hafi ekki 
liðið vel með þær.

Undarlegt launamál verður enn furðulegra:

Prinsipp og pukur 
í Seðlabankanum



FIMMTUDAGUR  13. mars 2014  | SKOÐUN | 21

Kæri Illugi. 
Ég tel mig hafa dottið 
niður á allsherjarlausn 
á vandamálum íslenska 
menntakerfisins. Ég vona 
að þú fyrtist ekki við, að 
illa launuð framhalds-
skólakennslukona úti á 
landi, ókjörin til þingsetu 
og óbreyttur þegn hafi 
orðið þér fyrri til. 

Lausnin er mjög ein-
föld. Hún felst í því, að 
þú gerir starfslokasamn-
ing við alla framhaldsskólakenn-
ara 60 ára og eldri. Ég er ekki 
að tala um útbólgna starfsloka-
samninga í anda hvítflibbaræn-
ingjanna sem keyrðu bankana 
í þrot og stýrðu þjóðarskútinni 
á sker. Mín hugmynd rúmast 
innan almenna tugakerfisins 
sem óbreyttir þegnar landsins 
lifa og hrærast í. Hún gengur út 
á, að hver kennari fengi hálfa 
milljón í mánaðarlaun til ævi-
loka fyrir að hætta kennslu. Og 
það strax. Upphæðin yrði auðvi-
tað að vera tengd við allar mögu-
legar og ómögulegar vísitölur, 
vera verðtryggð í bak og fyrir, 
með belti og axlabönd, svo verð-
bólgan éti ekki upp hverja krónu 
strax á fyrstu önn starfsloka.  

Eins og þú veist er kennara-
stéttin í framhaldsskólunum 
orðin nokkuð öldruð og starfs-
lokasamningurinn myndi losa 
um fjölmargar stöður. Þá væri 
lag að skera eitt skólaár ofan af 
framhaldsskólanum og fækka 
kennurum. Þið þríeykið, þú, 
SDG og BB gætuð gert stöður 
þeirra verulega eftirsóknarverð-
ar með því að hækka kennara-
launin svo um munar. Annað er 
hreinn ómöguleiki. Myndarleg 

 hækkunin myndi laða að 
skólunum ungt, frískt og 
drífandi fólk, alið upp á 
tækniöld við tölvuleiki. 

Flugur steinrotaðar
Með þessu móti yrðu 
margar flugur stein-
rotaðar í einu höggi. 
Kennarastarfið yrði 
aftur eftir sóknarvert og 
launað í samræmi við 
menntun, eðli og mikil-
vægi starfsins og skóla-

kerfinu yrði loksins fleytt inn í 
upplýsinga- og tækniveröld 21. 
aldarinnar. Nemendur þyrftu 
ekki lengur að velta því fyrir sér 
hvort risaeðlur hefðu verið uppi 
á unglingsárum kennara þeirra. 
Þeir myndu ekki hætta í skóla 
vegna leiðinda yfir gamaldags 
og hallærislegum kröfum um 
læsi og ritfærni. 

Upplýsinga- og tæknivæðing 
menntakerfisins myndi gjörbylta 
skólaumhverfinu og kennsluhátt-
um. Skólahúsnæði yrði næstum 
óþarft þannig að rekstur þess 
yrði ekki lengur byrði á ríki og 
sveitarfélögum. Autt húsnæðið 
mætti nota sem fangelsi, sem 
stöðugur skortur er á í seinni tíð, 
einhverra hluta vegna, og sem 
elli- og hjúkrunarheimili fyrir 
alla eldri borgara þessa lands 
sem glötuðu ævisparnaði sínum í 
bankahruninu. 

Starfslokakennararnir, 
 aldraðir en frískir og sprækir, 
enda með hálfa milljón á mán-
uði til æviloka, yrðu síður til 
vandræða innan velferðarkerfis-
ins; horrim og eymd myndu ekki 
gera þá að þungum bagga, hvorki 
hjá félagsmálayfirvöldum né 
innan heilbrigðisgeirans. 

Miklir fjármunir
Með þessa miklu fjármuni milli 
handanna – hálf milljón á mán-
uði eru miklir fjármunir í höndum 
kennara, skal ég segja þér Illugi 
– gætu þeir líka orðið öflug orku-
sprauta inn í verslun og þjónustu. 
Þeir gætu farið að eyða í ýmislegt, 
bæði þarft og óþarft, sem myndi 
hjálpa til við að koma hinum marg-
umtöluðu hjólum efnahagslífsins 
í gang í því vesæla og einangraða 
kotsamfélagi sem þú og þínir eru 
að undirbúa að skapa okkur til 
framtíðar hér á hjara veraldar. 

Ég fæ ekki betur séð en að þessi 
lausn yrði til hagsbóta fyrir alla, 
ekki bara fyrir menntakerfið 
heldur samfélagið allt. Allir vinna, 
allir græða. Við gætum kannski 
meira að segja náð svo langt að 
aflétta gjaldeyrishöftunum og 
þannig notað starfslokalaunin, 
vísitölutengd og verðtryggð í bak 
og fyrir, til að flytja á suðrænni 
slóðir. Jafnvel innan Evrópusam-
bandsins.

Hvað finnst þér, kæri Illugi? Er 
þetta framfylgjanlegt? Fyndist þér 
frekt ef ég færi fram á einkarétt 
á lausninni og einhverja þóknun 
fyrir að hafa dottið ofan á hana? 
Greidda í gjaldeyri, að sjálfsögðu.

Með bestu kveðjum og von um 
skjót svör.

Bréf til Illuga

Samkvæmt fjölmiðlum, 
RÚV, Stöð 2 og Frétta-
blaðinu, lofuðu formenn 
Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknar fyrir alþingiskosn-
ingarnar 2013 að þjóðar-
atkvæðagreiðsla yrði um 
hvort halda ætti viðræðum 
við ESB áfram. Ekki var 
minnst á að slíta bæri þessu 
viðræðuferli. Eftir kosn-
ingarnar endurtóku bæði 
Bjarni Ben. og Sigmundur 
Davíð (Laugarvatni 22. maí 2013) 
þetta fallega loforð.

Á vefnum Vísi.is segir Gunnar 
Bragi að Framsóknarflokkurinn 
hafi ekki gefið nein loforð um þjóð-
aratkvæðagreiðslu á þessu kjör-
tímabili. Einungis hafi verið um 
að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu 
ef Framsókn lenti í stjórn með 
 Evrópusinnuðum flokki til að hafa 
þannig hemil á honum. Þetta átti 
að vera varnagli gegn gallhörðum 
aðildarsinnum Samfylkingarinnar, 
eins og Frosti Sigurjónsson hafði á 
orði. Hér vandast nú málið fyrir 
ykkur framsóknarmenn, því hvers 
vegna var þá Sigmundur Davíð að 
lofa þjóðaratkvæðagreiðslu um 
þetta mál eftir kosningar, þegar 
fyrir lá að Samfylkingin yrði ekki 
með Framsókn í ríkisstjórn heldur 
Sjálfstæðisflokkurinn?

Stenst engan veginn
Staðreyndin er því að sjálfsögðu 
sú, að þessi varnaglakenning ykkar 
stenst engan veginn og er með ein-
dæmum fáránleg í þokkabót. Gátuð 
þið ekki fundið eitthvað aðeins trú-
verðugra en þessa endemis þvælu?  

Varðandi sannfæringu þing-

manna við atkvæðagreiðslur 
á Alþingi, sem Gunnar Bragi 
dregur mjög í efa, þá er afar 
eðlilegt að spyrja hann um 
eftirfarandi vegna grein-
ar Inga F. Vilhjálmssonar í 
helgarblaði DV:
1) Hversu mikinn þátt  spilar 
sannfæring Þórólfs Gísla-
sonar, fyrrverandi yfir-
manns þíns, í ákvarðana-
töku þinni á hinu háa og 
virðulega þjóðþingi okkar 

Íslendinga?
2) Eru lætin og yfirgangurinn í 
þér varðandi slitatillöguna nokkuð 
vegna sérstakrar hagsmunagæslu 
í þágu hins volduga kvótakóngs á 
Sauðárkróki?

Að lokum vil ég geta þess að 
framlagningin á þingsályktuninni 
um slit á viðræðum við ESB í miðri 
umræðu um skýrslu Hagfræði-
stofnunar Háskólans var alls ekki 
sjálfsögð og eðlileg eins og Gunnar 
Bragi hélt fram. Þetta athæfi hans 
var ekki aðeins fautaskapur, heldur 
einnig algjör rökleysa, því að þessi 
skýrsla átti að vera grundvöllur 
fyrir málefnalegri umræðu á þing-
fundum og síðan átti að taka málið 
fyrir í þingnefnd, þar sem sér-
fræðingar yrðu kallaðir til að veita 
þingmönnum svör við spurningum 
þeirra. Þetta þýðir að ákvörðunin 
um slitin var tekin áður en forsend-
ur fyrir henni lágu fyrir og þar af 
leiðandi var hér um að ræða óhóf-
lega valdbeitingu vegna ótta við 
óhagstæðar niðurstöður um skýrsl-
una og til þess að ljúka þessu máli, 
áður en hin stórhættulega skýrsla 
frá Alþjóðastofnun Háskóla Íslands 
birtist.

Varnaglar 
og valdbeiting➜ Hvað fi nnst þér, kæri 

Illugi? Er þetta framfylgjan-
legt? Fyndist þér frekt ef 
ég færi fram á einkarétt 
á lausninni og einhverja 
 þóknun fyrir að hafa dottið 
ofan á hana? Greidda í gjald-
eyri, að sjálfsögðu.

EVRÓPUMÁL

Tryggvi 
Gunnarsson
kennari

KJARAMÁL

Jórunn 
Tómasdóttir
framhaldsskóla-
kennari

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
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Stuðningur við landbúnað-
inn er með tvennum hætti, 
beingreiðslur til bænda 
og tollvernd. Ríkisvaldið 
gerir samninga við bænd-
ur þar sem meðal annars 
er kveðið á um beinan 
stuðning við framleiðslu 
mjólkur, kindakjöts og 
nokkurra tegunda græn-
metis. Útgjöld ríkissjóðs 
vegna beingreiðslna nema 
11,8 milljörðum króna á 
þessu ári sem er um 2% af 
heildarútgjöldum ríkisins. Upp-
hæðin er ámóta og ríkið greiðir 
í vaxtagjöld af lánum í tæpa tvo 
mánuði. Fyrir þessa fjármuni fá 
neytendur innlendar búvörur á 
góðu verði og bændum er gert 
kleift að útvega hráefni í umsvifa-
mikinn matvælaiðnað sem skapar 
fjölda fólks atvinnu um allt land.

Meira en krónur og aurar
Stuðningur við landbúnað gerir 
okkur mögulegt að viðhalda byggð 
og atvinnu um mestallt Ísland. 
Bændur eru  mikilvægur hlekkur 
í byggðastefnu landsins. Þeir eru 
vörslumenn lands, byggja sveitirn-
ar og nýta landsins gæði. Það væri 
lítt eftirsóknar vert að ferðast um 
sveitirnar ef ekkert væri fólkið 
eða búsmalinn. Í menningarlegu 
tilliti á landbúnaðurinn langa 
sögu. Stór hluti þess að reka ferða-
þjónustu í landinu byggir á því að 
sveitirnar séu í byggð og að þar 
sé grundvöllur fyrir nauðsyn-
legri þjónustu. Má þar nefna vega-
kerfi, fjarskipti, björgunarsveitir 
og aðgang að rafmagni og heitu og 
köldu vatni. 

Í umræðu um styrki til 
landbúnaðarins er mikil-
vægt að minna á það 
að allar þjóðir, sem við 
berum okkur saman við, 
styðja við sinn  landbúnað. 
Margar þjóðir líta á það 
sem metnaðarmál og sjálf-
sagðan hlut af því að vera 
sjálfstæð þjóð að fram-
leiða eins mikinn mat og 
náttúrulegar aðstæður 
leyfa. 

Tollverndin skiptir máli
Hinn angi stuðnings við landbún-
að felst í því tollaumhverfi sem hér 
er við lýði. Þar ákvarðar ríkisvald-
ið tolla sem lagðir eru á nokkrar 
búvörur. Einkum er að ræða mjólk-
urvörur, kjötvörur og blóm. Einnig 
nýtur útiræktað grænmeti eins og 
gulrófur og kartöflur tollverndar 
þegar íslenska framleiðslan annar 
eftirspurn. Þegar íslensku vörurn-
ar eru ekki til, eru erlendu vörur-
nar fluttar til landsins án tolla. 
Bændur hafa ekki lagst gegn breyt-
ingum á fyrirkomulagi tollverndar 
en jafnframt lagt áherslu á að tollar 
séu ekki lagðir niður einhliða. 

Lægra hlutfall
Íslendingar verja lægra hlutfalli 
útgjalda sinna í mat en margar 
aðrar þjóðir. Samkvæmt tölum 
Eurostat voru útgjöld neytenda á 
Íslandi til matvörukaupa 13% af 
heildarútgjöldum árið 2013. Aðeins 
átta lönd á EES-svæðinu eru með 
lægra hlutfall. Meðaltalið innan 
ESB er 14%. Við eyðum lægra hlut-
falli af útgjöldum okkar í mat en 
Svíþjóð, Finnland, Kýpur, Frakk-

land, Belgía, Ítalía og Noregur svo 
dæmi séu tekin. Verðlag er hlut-
fallslega hátt hérlendis á brauði, 
innfluttum ávöxtum, grænmeti 
og kornvörum. Vörur sem í flest-
um tilvikum bera enga tolla. Þetta 
segir okkur að verslun á Íslandi er 
einnig kostnaðarsöm atvinnugrein 
og vitað er að framlegð í þeirri 
grein er góð.

Sóknaráætlun fyrir landbúnað
Bændur eru alltaf tilbúnir til þess 
að ræða breytingar á starfsskil-
yrðum greinarinnar. Á nýliðnu 
búnaðar þingi var áréttaður vilji 
bænda til þess að fara yfir það með 
stjórnvöldum hvað hefur tekist vel 
og hvað miður í landbúnaði á síð-
ustu árum. Samtökin hafa ályktað á 
þá leið að unnin verði sóknaráætlun 
fyrir landbúnað í samvinnu bænda 
og stjórnvalda. Landbúnaðarráð-
herra hefur sagt að settur verði á 
fót starfshópur sem hafi það hlut-
verk að móta tillögur um aukna 
matvælaframleiðslu á Íslandi.

Það er allra hagur að fram-
leiðsluumhverfi landbúnaðarins 
sé með þeim hætti að hægt sé að 
stunda kraftmikinn landbúnað 
hér á landi. Tækifæri í matvæla-
framleiðslu á Íslandi eru mörg og 
við eigum að nýta þau til að skapa 
meiri velsæld. Þeir sem kjósa að 
tala með þeim hætti um landbún-
að eins og hann sé baggi á þjóðinni 
og skipti ekki máli verða að svara 
þeirri spurningu hvort við eigum 
yfir höfuð að byggja sveitirnar, 
draga saman seglin í búvörufram-
leiðslu og treysta á aukinn innflutn-
ing matvæla. Er það raunverulegur 
vilji almennings?

Í hverju felst stuðningur 
við landbúnaðinn?

LANDBÚNAÐUR

Sindri 
Sigurgeirsson
formaður Bænda-
samtaka Íslands

Mikil umræða hefur 
nú verið, eins og oft 
áður, um landbúnað og 
styrkjaumhverfið sem 
hann býr við. Þar hefur 
farið mikinn Þórólfur 
Matthíasson, prófessor 
í hagfræði, og talar um 
íslenska bændur á fram-
færi skattgreiðenda 
við að mjólka og smala 
kindum. Þó svo að ríkis-
styrktur landbúnaður 
tíðkist um allan heim.

En svo er önnur skemmtileg 
umræða sem skýtur oft upp koll-
inum. Styrkir til menninga og 
lista.

Andstæðingar þeirra styrkja 
hrópa hátt og snjallt að þeir sem 
geti ekki selt sína vöru, listina, 
og lifað af því eigi bara að finna 
sér eitthvað annað að gera.

Landbúnaður + Menning
Ég vil meina að þessir tveir hlut-
ir, styrkir til landbúnaðar og 
styrkir til menninga og lista, séu 
í raun sami hluturinn. Þó að mér 
finnist að framlög til menninga 
og lista mættu vera enn meiri.

Allt snýst þetta um að tryggja 
og styrkja stoðir íslenskrar 
framleiðslu. Hvort tveggja er 
nefnilega nauðsynlegt okkar 
samfélagi. Mönnum er oft tíð-
rætt um matvælaöryggi, og að 
sama skapi tel ég að tryggja 
þurfi menningaröryggi okkar 
Íslendinga.

Raunveruleiki þessa máls er 
ekki svo ferkantaður að hann sé 
einfaldlega hægt að útskýra með 
hagfræðilíkani. Það er kannski 

þess vegna sem hann er sumu 
fólki svo torskilinn.

Í raun lít ég ekki á þessi fram-
lög ríkisins sem styrki. Mér 
fyndist réttara að tala um þetta 
sem niðurgreiðslur til neytenda.

Ef ekki kæmu til þessi fram-
lög ríkisins væru þessar vörur 
þeim mun dýrari. Þetta er lykil-
atriði, sem ég held að margir 
sjái ekki.

Ef beingreiðslur til bænda 
væru ekki greiddar, þá þyrftu 
neytendur að borga hærra verð 
fyrir kjötið og mjólkina í búð-
inni. Eða þá að þessi framleiðsla 
myndi lognast út af.

Sjálfsagt getur fólk spurt 
sig: „En þurfum við virkilega á 
þessu að halda?“

Við gætum alveg flutt inn 
þann mat sem við þurfum.Við 
getum meira að segja flutt inn 
menningu og list.

Það væri kannski auðveldasta 
leiðin. Sem er sjaldnast sú rétta.

Þetta snýst um það hvort við 
viljum tryggja íslenska fram-
leiðslu og fjölbreytt samfélag.

Sem ég vona að flestir vilji.

Af landbúnaði og 
listum

STYRKIR

Einar Freyr 
Elínarson
bóndi

➜ Ef beingreiðslur 
til bænda væru ekki 
greiddar, þá þyrftu 
neytendur að borga 
hærra verð fyrir 
kjötið og mjólkina 
í búðinni. Eða þá 
að þessi framleiðsla 
myndi lognast út af.
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Alþjóðageirinn 
var umfjöllunar-
efni  nýafstaðins 
Viðskiptaþings. 
Eitt af aðalum-
fjöllunarefnum 
þingsins var 
„1.000  milljarða 
áskorunin“ svo-
kallaða. Til að 
standa undir 
sjálfbærum 
langtímahag-
vexti án auk-
innar erlendrar 
skuldsetningar þurfum við að auka 
útflutning um þá upphæð á næstu 
20 árum. Ef mæta á þeirri áskor-
un án þess að ganga á takmarkað-
ar náttúruauðlindir gegnir vöxtur 
alþjóðageirans lykilhlutverki.

Gjaldeyrishöftin og áhrif 
þeirra á vaxtarmöguleika voru 
mikið rædd á þinginu en skaðsemi 
þeirra kemur hvað skýrast fram 
í alþjóðageiranum. Nú eru rúm 
fimm ár liðin frá setningu haft-
anna og engin opinber áætlun um 
afnám þeirra liggur fyrir. Það er 
enginn vafi á að viðfangsefnið er 
flókið og að vanda þarf til verks í 
þeirri vinnu. En ekki síður mikil-
vægt er að átta sig á þeim fórnar-
kostnaði sem fólginn er í frekari 
töfum á afnámi hafta og áhrifum á 
framtíðarlífskjör í landinu.

Fórnarkostnaðurinn 80 ma. kr.?
Kostnaði vegna gjaldeyrishafta 
má skipta í beinan kostnað vegna 
umsýslu annars vegar og óbein-
an kostnað vegna efnahagslegra 
áhrifa hins vegar. Beini kostnað-
urinn – í formi eftirlits, útboða, 
undanþágubeiðna, ráðgjafar og 
annarrar umsýslu vegna haftanna 
– er umtalsverður. Hann má sín þó 
lítils í samanburði við þann óbeina 
kostnað sem hlýst af höftunum 
í formi minni nýliðunar og hæg-
ari vaxtar fyrirtækja í alþjóða-
geiranum. 

Það er erfitt að mæla töpuð 
tækifæri, en þróun síðustu ára 
gefur engu að síður  vísbendingar 
um þann skaða sem höft á fjár-
magnsflutningum hafa valdið 
innan alþjóðageirans. 

Þegar flæði fjármagns var 
frjálst jókst útflutningur geirans 
hratt, eða um 8% á ári yfir 15 ára 
tímabil. Bæði fyrir og eftir þann 
tíma, þegar fjármagnshöft voru til 

staðar, varð aftur á móti stöðnun 
og jafnvel samdráttur í útflutningi 
geirans.

Miða mætti við sögulegan vöxt 
alþjóðageirans utan hafta sem efri 
mörk í mati á neikvæðum áhrifum 
fjármagnshafta. Neðri mörk væru 
að neikvæð áhrif haftanna á þenn-
an vöxt væru engin. Ef notast er 
við varfærið mat og gert ráð fyrir 
að kostnaðurinn liggi þar mitt á 
milli fæst að útflutningstekjur árs-
ins 2013 væru um 80 ma. kr. hærri 
án hafta heldur en raunin varð. 
Sá mismunur jafngildir um einni 
milljón króna í gjaldeyristekjur á 
hverja íslenska fjölskyldu. 

Aldrei verður hægt að meta 
nákvæmlega hvað höftin kosta 
okkur í formi tapaðra tækifæra. 
Þessari áætlun er því hvorki ætlað 
að vera nákvæm né tæmandi, 
 heldur einungis að gefa hugmynd 
um hver raunverulegur fórnar-
kostnaður haftanna gæti verið. Sé 
hann í líkingu við þær tölur sem 
hér eru nefndar er ljóst að skaðinn 
er þegar orðinn mikill fyrir lífs-
kjör í landinu.

Afnám með heildstæðum hætti
Á undanförnum vikum hefur 
umræða um afnám hafta aukist 
til muna. Það er jákvæð þróun 
enda er mikil hætta fólgin í því 
að áhættufælni og vanafesti færi 
afnám hafta aftar á forgangslista 
stjórnvalda. Enn fremur er upplýst 
umræða grundvöllur þess að sátt 
ríki um þann tímabundna efna-
hagslega óstöðugleika sem getur 
fylgt afnámi. Þar sem höftin hafa 

takmörkuð áhrif á daglegt líf ein-
staklinga er mikilvægt að gagnsæi 
ríki um þann skaða sem þau valda 
fyrir framtíðarlífskjör í landinu.

Umræðan hefur í of miklum 
mæli verið bundin við úrlausn 
gjaldeyrisþáttar slitameðferðar 
föllnu bankanna. Þrátt fyrir að 
farsæl lausn í því máli sé lykil-
hluti af úrlausn vandans  verður 
hann ekki leystur nema lögð 
sé fram heildstæð og varanleg 
útfærsla til afnáms hafta. Í því 
felst að fyrirtækjum í alþjóðleg-
um rekstri verði gert kleift að 
fjárfesta og byggja upp starfsemi 
sína á erlendri grundu við fyrsta 
tækifæri. Aðeins þannig verða 
forsendur fyrir áðurnefndri 1.000 
milljarða aukningu í útflutningi á 
næstu tuttugu árum.

Hvað kosta höftin?

Fæðing barns er krafta-
verk. Foreldrarnir fagna, 
afinn og amman fagna, 
fjölskyldan fagnar. Allir í 
fjölskyldunni trúa því að 
með stuðningi samfélags-
ins verði henni gert kleift 
að koma barninu til manns. 
Barnið fái tækifæri til að 
vaxa og dafna, njóta hæfi-
leika sinna, hamingju og 
tækifæra til að taka virk-
an þátt í samfélaginu. 

Sem betur fer eiga flest 
börn hamingjuríka æsku og taka 
jöfnum, nokkuð átakalausum 
skrefum út þroska sinn allt til full-
orðinsára. Foreldrarnir reyna að 
styðja börnin sín eftir bestu getu, 
liggja ekki á lofi þegar vel gengur 
og leita óhræddir eftir stuðningi 
hjá vinum og vandamönnum þegar 
á móti blæs.

Því miður eru ekki öll börn 
jafnheppin. Sum börn fæðast fötl-
uð eða greinast með ýmiss konar 
skerðingar í upphafi ævinnar. 
Fæstar þessar skerðingar eru 
lengur feimnismál í íslensku sam-
félagi. Hækkandi menntunarstig 
hefur skilað sér í auknum skiln-
ingi og betri þjónustu við einstak-
linga með ólíkar fatlanir og aðrar 
skerðingar.

Því er þó ekki þannig farið með 
allar gerðir skerðinga. Sem dæmi 
má nefna geðröskun og geðfötlun 
meðal barna og ungmenna. For-
eldrar barna og ungmenna með 
geðraskanir tala sjaldnast hátt 
um veikindi barna sinna jafnvel 

þó veikindin hvíli þungt 
á þeim og fjölskyldum 
þeirra. „Stelpan/strák-
urinn minn er alveg að 
fara með mig í þessari 
maníu sinni eða þung-
lyndi sínu,“ heyrist 
sjaldan á kaffistofunni 
þó vandinn leynist víða 
inni á heimilum.

Þjónustu ábótavant
Með sama hætti og 
skilningsskortur er 

ríkjandi er þjónustu við hóp barna 
með geðraskanir ábótavant. Eins 
og fram hefur komið í fjölmiðlum 
hefur biðlisti eftir þjónustu við 
börn undir 18 ára aldri á Barna- 
og unglingageðdeild Landspítalans 
(BUGL) sjaldan verið lengri. Ekki 
tekur betra við þegar ungmenni 
hafa náð 18 ára aldri því ekkert 
úrræði er sérstaklega ætlað fólki 
með geðraskanir á aldrinum 18 til 
25 ára í íslensku samfélagi. 

Hópur ungs fólks með geðrask-
anir og vímuefnavanda fer vaxandi. 
Hans bíða aðeins almennar sjúkra-
meðferðarstofnanir eins og Vogur. 
Því miður bendir ýmislegt til þess 
að slíkar stofnanir búi ekki yfir 
nægilegri fagþekkingu til að taka 
við geðsjúkum og alls ekki ung-
mennum. Jafnvel eru dæmi um að 
ungu fólki sé vísað úr meðferð við 
fíkniefnavanda á grundvelli dæmi-
gerðrar hegðunar af völdum geð-
röskunar. Ef foreldrar ungmenn-
anna eru ekki tilbúnir að taka við 
þeim bíður þeirra aðeins – gatan. 

Við þurfum að skoða hug 
okkar og svara lykilspurningu. 
Ber samfélagið ekki ábyrgð á að 
koma „öllum“ börnum til manns? 
Íslenskt velferðarsamfélag verð-
ur að horfast í augu við gleymdu 
börnin sín. Okkur ber skylda til 
að tryggja þeim og aðstandendum 
þeirra nægilegan stuðning til að 
þau nái að lifa hamingjuríku lífi 
og taka virkan þátt í samfélaginu. 

Auka verður fræðslu um geð-
sjúkdóma til að vinna gegn for-
dómum, bæta þjónustu við yngri 
börn og síðast en ekki síst setja 
á stofn uppbyggilegt, félags-
legt úrræði fyrir ungmenni á 
 aldrinum 18 til 25 ára með tví-
þættan geðrænan og vímuefna-
neysluvanda. 

Oft hefur verið þörf en nú er 
nauðsyn að bregðast hratt við til 
að koma í veg fyrir mikla óham-
ingju og framtíðar-, samfélags-
legan vanda.

Gleymdu börnin

Grætur þú á golfvell-
inum? Eru augun eins 
og eldhnettir eftir sund-
sprett? Ef svo er, kann 
að vera að þú sért með 
þurr augu eða hvarma-
bólgu. Þessir sjúkdómar 
eru oft vanmeðhöndlaðir 
og kveður stundum svo 
rammt að því að einstak-
lingar hafa þolað einkenni 
sjúkdómanna alla ævi án 
þess að segja nokkrum 
manni frá.

Margt bendir til þess að tíðni 
þeirra hafi stóraukist á undanförn-
um áratugum. Kemur þar margt 
til. Bústaðir manna og vinnustaðir 
eru þurrari en áður, tölvur og ýmis 
önnur tæki hita loftið og þurrka. 
Flugferðalögum hefur fjölgað og 
eru gervitár staðalbúnaður margra 
sem vinna við flug. Klór í sundlaug-
um eykur oft á einkenni fólks með 
þurr augu og hvarmabólgu og ekki 
er ósennilegt að eldfjöllin íslensku 
og hveraloftið geti einnig haft áhrif. 
Fólki með þurr augu og hvarma-
bólgu líður nefnilega betur víðast 
hvar annars staðar en á Íslandi. 

Mörg lyf valda augnþurrki, þar á 
meðal verkjalyf, lyf við magabólg-
um, þunglyndi og ofnæmi. Ýmsir 
sjúkdómar geta minnkað tárafram-
leiðslu í tárakirtlum svo sem hinir 
ýmsu gigtarsjúkdómar. Talið er 
að fimmtungur fólks í vestrænum 
þjóðfélögum sé með einkenni þurra 
augna og upp undir 40% einstak-
linga eru með einhver ummerki 
hvarmabólgu. Margir þjást af þeim 
báðum og einkenni sjúkdómanna 

eru margvísleg. Einkenni 
þurra augna eru meðal 
 annars erfiðleikar við að 
opna augun á morgnana, 
táraflóð í roki og aðskota-
hlutartilfinning í augum. 
Einkenni hvarmabólgu eru 
aðallega sviði,  stírumyndun 
í augum og ljósfælni. 
Báðum sjúkdómunum 
fylgir síðan roði í augum. 

Ljóst er að bæta má 
þekkingu landsmanna 

á sjúkdómunum verulega með 
virkri uppfræðslu. Jafnframt er 
hægt að bæta meðferð með mark-
vissari uppvinnslu á þurrum 
augum og hvarmabólgu.  Erlendis 
hefur víða verið komið upp svo-
kallaðri „ þurraugnaþjónustu“, 
eða „þurraugnaklíník“ (dry eye 
clinic), sem beinist að því að 
meðhöndla þessa sjúkdóma á 
sérhæfðari og markvissari hátt. 
Margt bendir til þess að ekki sé 
vanþörf á slíku hér á landi og 
höfum við í Augljósi nú komið upp 
slíkri aðstöðu. 

Farið er í gegnum hvert og eitt 
tilfelli með útfyllingu á tæmandi 
spurningalistum. Uppvinnsla af 
hornhimnusérfræðingi fylgir í 
kjölfarið og síðan er útbúin mark-
viss meðferðaráætlun í  kjölfarið, 
sem byggir að verulegu leyti 
á fræðslu þar sem sjúklingur 
 gegnir lykilhlutverki í meðferð 
sjúkdómanna – segja má að hann 
sé besti læknirinn. Oft er um að 
ræða meðferð sem endist sjúk-
lingi lífið út og því er skipulögð 
eftirfylgni innifalin í áætluninni. 

Er þörf á þurr-
augnaþjónustu?
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Jóhannes Kári
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➜ Umræðan hefur í of 
miklum mæli verið bundin 
við úrlausn gjaldeyrisþáttar 
slitameðferðar föllnu bank-
anna. Þrátt fyrir að farsæl 
lausn í því máli sé lykilhluti 
af úrlausn vandans verður 
hann ekki leystur nema lögð 
sé fram heildstæð og varan-
leg útfærsla til afnáms hafta. 
Í því felst að fyrirtækjum í al-
þjóðlegum rekstri verið gert 
kleift að fjárfesta og byggja 
upp starfsemi sína á erlendri 
grundu við fyrsta tækifæri.

HEILBRIGÐISMÁL

Anna Gunnhildur 
Ólafsdóttir
framkvæmdastjóri 
Geðhjálpar

➜ Auka verður fræðslu um 
geðsjúkdóma til að vinna 
gegn fordómum, bæta 
þjónustu við yngri börn og 
síðast en ekki síst setja á 
stofn uppbyggilegt, félags-
legt úrræði fyrir ungmenni 
á aldrinum 18 til 25 ára með 
tvíþættan geðrænan og 
vímuefnaneysluvanda.
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Hjá Reykjavíkurborg starfa 
rúmlega þrjátíu sálfræðingar 
sem sinna sérfræðiþjónustu við 
leik- og grunnskóla borgarinnar 
á þjónustumiðstöðvum Reykja-
víkurborgar. Starfið er afar 
margbreytilegt en felur í megin-
dráttum í sér skimun,  greiningu, 
ráðgjöf, fræðslu, stuðning, hóp-
meðferð, eftirfylgd og aðra 
aðkomu vegna vanda barna í 
leik- og grunnskólum. 

Þjónustumiðstöðvar borgar-
innar eru opnar öllum íbúum 
og þangað geta allir  foreldrar 
og starfsfólk sent inn erindi 
þegar áhyggjur af barni vakna. 
Á þjónustumiðstöðvunum er 
hvert erindi metið vandlega enda 
mikil vægt að þau séu afgreidd 
með réttum hætti. Stundum 
þarf tiltölulega lítið að gera til 
að leysa vanda en oft á tíðum er 
um mjög flókin mál að ræða sem 
krefjast mikillar sérfræðiþekk-
ingar sálfræðinga. Unnið er í 
nánu samstarfi við barnið, for-
eldra, starfsfólk skóla, ýmsa sér-
fræðinga og aðra oft yfir mjög 
langan tíma. Stundum þarf að 
vísa máli barnsins áfram t.d. á 
Greiningarstöð ríkisins, Barna- 
og unglingageðdeild, Þroska- 
og hegðunarstöð, til sjálfstætt 
starfandi barnalæknis eða á 
aðrar viðkomandi stofnanir.

Greiningar og stuðningur 
Sálfræðingar sinna einnig 
endur mati vegna barna sem 
þegar hafa fengið greiningu en 
þurfa endurmat á einkennum 
sínum að vissum tíma liðnum 
eða vegna beiðni ýmissa aðila 
svo sem annars fagfólks. Grein-
ingar á hegðunarvanda og geð-
rænum vanda barna og unglinga 
eru alltaf töluvert í umræðunni 
og ekki að ósekju. Þær eru tíma-

frekar enda þarf mjög að vanda 
til verka og margir að koma að. 
Ekki er nóg að greina vanda 
barnsins því mestu máli skiptir 
fyrir barnið sjálft að það fái rétt-
an stuðning í kjölfarið. Vönduð 
og ítarleg greining á flóknum 
vanda er forsenda þess að hægt 
sé að veita barninu sem besta 
viðeigandi þjónustu í kjölfarið en 
oft er hægt að styðja börn með 
almennari leiðum þangað til hún 
liggur fyrir. 

Í báðum tilvikum sinna sál-
fræðingar í sérfræðiþjónustu 
mikilvægu og víðtæku ráðgjafar-
hlutverki fyrir hina ýmsu aðila 
eins og starfsfólk skóla, for-
eldra og börnin sjálf. Einnig sjá 
sálfræðingar um að halda hóp-
námskeið fyrir börn og foreldra 
þeirra til þess að veita fræðslu 
og hópmeðferð vegna ýmiss 
konar vanda eins og til dæmis 
kvíða eða þunglyndi eða kenna 
gagnreyndar uppeldisaðferðir. 

Sálfræðingar sinna einnig 
mörgum bráðamálum í hverjum 
mánuði þar sem bregðast þarf 
tafarlaust við vegna alvarlegs 
vanda unglinga eða barna. Sá 
vandi gæti t.d. stafað af ýmiss 
konar áhættuhegðun, neyslu, 
sjálfsskaða, slakri skólasókn 
eða áföllum. Þetta eru einungis 
helstu verkefni okkar því ekki 
er hægt að telja þau öll upp í svo 
stuttum pistli.

Gífurleg aukning mála
Við sem störfum við sérfræði-
þjónustu gegnum afar fjöl-
breyttu og skemmtilegu starfi. 
Eins og víða hefur álag í starfi 
okkar aukist verulega undan-
farin ár, fjöldi mála hefur 
aukist gífurlega, fleiri mál 
eru mjög alvarleg, krafan um 
sífellt víðtækari sérfræðiþekk-

ingu eykst stöðugt og í kjölfar 
þess að aðrar stofnanir hafa 
 takmarkað aðgengi að sér hefur 
álagið aukist á okkur sem störf-
um í framlínunni. Við gerum 
okkur grein fyrir því að ábyrgð 
okkar er gríðarleg enda erum 
við oft fyrsti sérfræðingurinn 
sem kemur að máli barnsins, 
greinir vanda þess og höfum 
úrslitaáhrif um afdrif þess. Það 
getur haft ómæld áhrif á far-
sæld og lífshlaup þess barns og 
fjölskyldu þess sem við veitum 
þjónustu hverju sinni. 

Þessi mikla ábyrgð og  flókið 
hlutverk okkar er því miður í 
hrópandi ósamræmi við það 
sem við fáum greitt fyrir störf 
okkar og það þykir okkur mjög 
miður. Það hefur leitt til þess að 
gott og reynslumikið fólk hefur 
horfið frá störfum hjá Reykja-
víkurborg til annarra og betur 
launaðra starfa. Þessu viljum 
við breyta. Við viljum að laun 
okkar endurspegli það mikil-
væga hlutverk sem við gegnum 
þannig að í þessi vandasömu 
störf  veljist einungis afar hæft 
fólk sem getur unað hag sínum 
vel um langa tíð í öflugri stétt 
sálfræðinga við sérfræðiþjón-
ustu skóla. 

Við eigum að bjóða börnunum 
okkar upp á það besta sem völ 
er á. Þau eru framtíðin og það 
er okkur öllum í hag að sú fram-
tíð verði sem björtust.

Hvað gera sálfræðingar sem 
starfa í sérfræðiþjónustu?

„Ertu með áhættumat 
fyrir verkið,“ spurði 
ég málarann sem var 
að fara að mála þakið 
hjá mér“. „Áhættumat? 
Ég kann ekki að gera 
áhættumat“, sagði hann. 
„Jú, víst, þú ert alltaf að 
gera áhættumat“. „Hvað 
áttu við?“ „Þegar þú 
ferð í sumarbústaðinn 
þinn fyrir austan fjall, 
þá gerir þú áhættumat 
mörgum sinnum á leið-
inni í huganum. Þegar þú tekur 
fram úr næsta bíl þá gerir þú 
áhættumat, þú metur hættuna 
af ástandi vegarins, bílnum sem 
kemur á móti, aðliggjandi vega-
mótum og farartækjum sem 
koma á eftir þér. Þegar þú hefur 
fullvissað þig um að líkurnar 
á því að þú komist heill fram 
úr bílnum eru yfirgnæfandi þá 
framkvæmir þú aðgerðina. Ef 
ekki þá hættirðu við. Þetta er 
áhættumat“. „Já, þú meinar.“ 

Þessi tilbúna saga hér að 
ofan er sögð til að sýna fram 
á að einfaldasta slysavörnin, 
gerð áhættumats, er ekki flókin 
aðgerð. Telja má fremur ólíklegt 
að áhættumat sé gert fyrir við-
haldsvinnu í heimahúsum eða 
öryggismál yfir höfuð rædd í 
því samhengi. Oft eru þeir sem 
vinna á þessum vettvangi ein-

yrkjar eða fyrirtæki 
með fáa starfsmenn 
sem ekki eru vön því að 
gera áhættumat starfa. Í 
Reglum 547/1996 segir: 
„Verkkaupi, skal ,…, 
gera ráðstafanir sem 
tryggja að við fram-
kvæmd verksins verði 
unnt að gæta fyllsta 
öryggis.“ Athuga ber að 
það er ekkert í lögum 
og reglum sem undan-
skilur verkkaupa frá 

þessum reglum í þeim tilvikum 
sem verktakavinna fer fram á 
 persónulegri eign verkkaupa 
eins og t.d. íbúðarhúsi. 

Siðferðisleg skylda
En hvaða kröfur gerum við sem 
verkkaupar þegar við erum að fá 
einhvern til að vinna fyrir okkur 
verk sem felur í sér margvísleg-
ar hættur? Ef það er svona lítið 
mál að gera áhættumat af hverju 
er það þá ekki gert? Nú er það 
auðvitað svo að almenningur er 
ekki sérfróður um öryggismál 
og getur í mörgum tilfellum ekki 
metið hvort öryggisráðstafanir 
eru fullnægjandi. 

Hins vegar er það oft svo aug-
ljóst mál að ekki er rétt staðið 
að framkvæmdum að hver leik-
maður getur séð að hér er ekki 
allt í lagi. Hver kannast ekki við 

að hafa séð ótrygga stiga eða 
vinnupalla samsetta af van-
efnum einhvers staðar þar sem 
vinna við íbúðarhúsnæði fer 
fram? Hvað gerist ef verktaki 
sem er að vinna í heimahúsi 
slasast við vinnu sína? Ef í ljós 
kemur að allar öryggisreglur 
hafa verið brotnar við vinnuna 
og verkkaupi hefur látið undir 
höfuð leggjast að krefjast þess 
af verktaka að lágmarkskröfum 
um öryggi hafi verið sinnt, hver 
er þá ábyrgð verkkaupans? Mér 
vitandi hafa engir dómar fallið í 
slíkum málum en það er kannski 
bara tímaspursmál hvenær það 
gerist. 

Það er siðferðileg skylda 
okkar að láta vita ef við verðum 
vitni að því að augljóslega er 
verið að vinna á óöruggan hátt 
og skiptir þá ekki máli hvar sú 
vinna fer fram. Vinnueftirlitið 
getur ekki verið með sína eftir-
litsmenn alls staðar en það er 
hægt að hringja inn til þeirra 
ef við verðum vitni að slíkum 
vinnubrögðum og láta vita. 
Munum að slíkt símtal getur 
bjargað mannslífi. 

Vinnuslys í heimahúsum

Náttúruvitund og nátt-
úruvernd hefur tekið 
stórstígum framförum á 
undanförnum áratugum. 
Umhverfismál eru inn í 
dag – ofarlega eða jafnvel 
efst í umræðunni. Þrátt 
fyrir það veita því fáir 
athygli hve miklum skaða 
maðurinn veldur í náttúru 
og lífríki með athöfnum 
sínum í dýraeldi. Það er 
þegjandi samkomulag um 
að þegja um slíkt, þegjandi 
samkomulag um að vera 
óupplýst, þegjandi samkomulag 
um að loka augum fyrir því sem 
fram fer í eldisbúum landsmanna.

Margir eru illa að sér um 
umhverfi, náttúru og dýralíf, eru 
óupplýstir og ólesnir, sjá ekki og 
heyra ekki, er einfaldlega sama – 
láta sér örlög náttúru og dýralífs 
í léttu rúmi liggja. Svo eru aðrir 
sem eru upplýstir en vilja ekki 
vita, vilja ekki spilla matarlystinni. 
Heitfengir náttúruverndarsinnar 
láta sig dýravelferðarmál jafn-
vel engu skipta. Telja fyrirhafnar-
minna að bera umhyggju fyrir 
hinni dauðu náttúru en þeirri lif-
andi og ekki líklegt að sá sem er 
áhugasamur um vernd sanda og 
mela þurfi að fórna nokkru af „lífs-
ins lystisemdum“ vegna hugsjóna 
sinna, þurfi að breyta neysluvenj-
um sínum, þurfi að huga að því 
skaðræði sem hann veldur í dýra-
ríkinu, þurfi að kljást við nagandi 
samviskubit vegna umhverfishegð-
unar sinnar. Slíkir eru viljandi 
óupplýstir um aðstæður eldisdýra.

En baráttan gegn óásættanlegri 
meðferð dýra í eldisiðnaðinum 
snýst ekki eingöngu um dýravel-
ferð, umhverfismál spila þar stóra 
rullu. Veit hinn óupplýsti það? Veit 
hinn óupplýsti að það  kostar tíu 
kaloríur að framleiða eina  kaloríu 
í dýraafurðum, t.d. kjöti? Veit 
hinn óupplýsti að 18% þeirra loft-
tegunda sem valda gróðurhúsa-
áhrifum verða til við framleiðslu 
dýraafurða sem er meira en öll 
samgöngu- og flutningskerfi spúa 
frá sér? Og þá er allt með talið, 
bílar, lestar, skip, flugvélar, vinnu-
vélar, já bara öll samgöngu- og 
flutningskerfi leggja einungis til 
13% þeirra mengandi lofttegunda 
sem valda gróðurhúsaáhrifum á 
móti þeim 18% sem framleiðsla 
dýraafurða gerir. Samt er lögð 
megin áhersla á að draga úr meng-
andi útblæstri í samgöngum.

Grimmd og skeytingarleysi
Með tilliti til skaðlegra umhverfis-

áhrifa eldisiðnaðarins, þ.e. 
vegna mengunar, gríðar-
legrar vatnsnotkunar og 
umfangs ræktarlands, sem 
nú þegar er takmarkað, 
er líklegt að innan næstu 
100 ára verði allt nauðeldi 
dýra (e. Intensive  Factory 
Farming) bannað í okkar 

heimshluta og að innan 150 ára 
verði neysla dýraafurða að mestu 
aflögð af siðferðisástæðum. Nú 
þegar er til tækni sem gerir kleift 
að framleiða hluta þeirra afurða 
sem fást með dýraeldi og innan 
næstu 50 ára er líklegt að hægt 
verði að framleiða allar slíkar 
afurðir án milligöngu dýranna 
blessaðra hvort sem það er í nauð-
eldi eða hefðbundnum landbúnaði. 
Þar fyrir utan mun aukin fræðsla 
um skaðsemi nauðeldis og illa 
meðferð dýra valda því að neyt-
endur munu rísa upp og andmæla 
þeirri ósiðlegu og óboðlegu skelf-
ingariðju sem þar er stunduð. Í 
opnum og lýðræðislegum upplýs-
ingasamfélögum framtíðar mun 
hægt og bítandi verða flett ofan af 
þeim ósóma sem fram fer í eldis-
iðnaði og hann opnaður upp á gátt 
svo allir megi sjá það sem þar fer 
fram.

Umhverfis- og náttúruverndar-
fólki er tíðrætt um umhyggju sína 
fyrir komandi kynslóðum, ekki 
megi rýra möguleika þeirra til að 
njóta þeirrar „óspilltu“ náttúru 
sem núlifandi kynslóðir njóta. Ekki 
er síður ástæða fyrir umhverf-
is- og náttúruverndarfólk að hafa 
áhyggjur af því hvað komandi 
kynslóðir muni segja um skaðlega 
umhverfishegðun núlifandi kyn-
slóða, t.d. vegna þeirrar stórfelldu 
mengunar sem stafar frá eldis-
iðnaði. Eitt er víst, sú illa meðferð 
dýra sem nú er tíðkuð í nauðeldi 
með þegjandi samþykki fjöldans 
mun ekki njóta velþóknunar kom-
andi kynslóða. Til þess er með-
ferð dýranna of vægðarlaus og 
grimmdarleg. Að óþörfu eru þau 
varnarlaus látin þola ólýsanlega 
áþján og kvalræði til þess eins að 
svala nautnahyggju núlifandi kyn-
slóða með lágmarks tilkostnaði. Í 
því samhengi munu komandi kyn-
slóðir líta með hryllingi og skömm 
til skefjalausrar grimmdar og 
skeytingarleysis núlifandi kyn-
slóða.

Þeir óupplýstu

Heilmikið hefur verið 
rætt og ritað um ýsu-
vandamál smábáta. 
Vandinn er öllum ljós 
en minna er um lausnir. 
Samtök smærri útgerða, 
SSÚ, hafa ítrekað rætt 
um leiðir sem leyst geta 
þennan vanda. Þar er 
m.a. um að ræða svokall-
aða ígildaleið.

Ígildaleiðin þýðir í 
raun enga breytingu á 
úthlutun á veiðiheim-
ildum frá því sem er í 
dag. Línubátar geta hins vegar 
veitt þann fisk sem er til staðar 
á þeirra heimamiðum og ígildi 
aflans reiknuð eftir hverja lönd-
un. Það eru nú þegar notaðir 
ígildisstuðlar fyrir allan fisk og 
miðað er við að þorskur sé eitt 
ígildi. Síðan eru ígildi  tegunda 
reiknuð út frá verðmæti á 
hverju fiskveiðiári, nú er ýsa 
t.d. 1,15 þorskígildi, skötuselur 
1,98, ufsi 0,82 og steinbítur 0,95 
svo nokkrar tegundir séu nefnd-
ar. Þannig að ef veidd eru eftir 
ígildaleið 100 kg af ýsu þarf að 
leggja til 115 kg þorskkvóta. 

Ég tel hættuna á ofveiði ein-
hverra tegunda hverfandi þó að 
ígildaleiðin væri farin. Ígilda-

leiðin myndi öllu heldur 
endurspegla ástandið á 
miðunum hverju sinni 
og gæti verið góð viðbót 
í gagnagrunn Hafrann-

sóknastofnunar og styrkt stofn-
unina til að meta ástand fiski-
stofna hverju sinni. 

Ýsuvandamál smábáta er 
mikið og getur haft alvarleg 
áhrif á útgerð þeirra.  Nú  skiptir 
máli að bregðast við ástandinu, 
sjá tækifærin sem eru fyrir 
hendi og nýta þau. Ígildaleiðin 
er góður kostur í stöðunni og vel 
þess virði að láta á hana reyna.

Ígildaleiðin er umhverfis-
væn, sýnir vel stöðu og 
 breytingar á fiskistofnum á 
hverju svæði fyrir sig og engum 
er betur ljóst og treystandi en 
 smábátasjómönnum, hversu 
nauðsynlegt er að ganga vel um 
fiskimiðin sem þeir sækja.

Ígildaleiðin ÖRGGISMÁL

Kristján
Kristinsson
öryggisstjóri
Landsvirkjunar

➜ Hvað gerist ef verktaki 
sem er að vinna í heimahúsi 
slasast við vinnu sína?

➜ Heitfengir náttúru-
verndarsinnar láta 
sig dýravelferðarmál 
jafnvel engu skipta.

➜ Ýsuvandamál 
smábáta er mikið og 
getur haft alvarleg 
áhrif á útgerð þeirra. 
Nú skiptir máli að 
 bregðast við ástand-
inu.

➜ Þessi mikla ábyrgð og 
fl ókið hlutverk okkar er því 
miður í hrópandi ósamræmi 
við það sem við fáum greitt 
fyrir störf okkar og það 
þykir okkur mjög miður. 
Það hefur leitt til þess að 
gott og reynslumikið fólk 
hefur horfi ð frá störfum hjá 
Reykjavíkurborg til annarra 
og betur launaðra starfa. 
Þessu viljum við breyta. Við 
viljum að laun okkar endur-
spegli það mikilvæga hlut-
verk sem við gegnum.

SAMFÉLAG

Edda Sif
Gunnarsdóttir

Kristbjörg
Þórisdóttir

Sandra Guðlaug 
Zarif

Tryggvi 
Ingason

fyrir hönd sálfræðinga í sérfræðiþjónustu skóla hjá Reykjavíkurborg

SJÁVARÚT-
VEGUR

Bárður Guð-
mundsson
formaður Samtaka 
smærri útgerða

DÝRAVERND

Óskar H. 
Valtýsson
félagi í Dýra-
verndarsambandi 
Íslands



STEINN | 3JA LAGA

37.493 49.990

Vatnsheldni: 20.000 mm

Öndun: 20.000 gr/m2/24klst

BERGUR | 3JA LAGA

39.743 52.990

STEINGRÍMUR | 3JA LAGA

56.243 74.990

STEINAR | 3JA LAGA

40.493 53.990

BJÖRG | 3JA LAGA

37.493 49.990

Austurhraun 3 | Bankastræti 7 | Kringlan | Smáralind| Sportver Akureyri

Ingólfur Ragnar Axelsson
Everestfari

25% AFSLÁTTUR
af öllum 3ja laga skeljum

SKELJADAGAR 13.-31. MARS
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Elskuleg móðir mín,

SVAVA GUNNARSDÓTTIR  
frá Steinsstöðum, Akranesi,

síðast til heimilis á dvalar- og hjúkrunar-
heimilinu Höfða á Akranesi, andaðist 
miðvikudaginn 5. mars. sl. Útför hennar 
verður gerð frá Akraneskirkju föstudaginn 14. mars kl. 14.00.

Gunnar Jónsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

ERLA SIGURÐARDÓTTIR 
lést á hjúkrunarheimilinu Eir þann 5. mars. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 14. mars kl. 11.00. Sérstakar þakkir 
til starfsfólks Eirar 3. hæð norður fyrir góða og hlýlega umönnun.

 
Sigríður Gissurardóttir Guðmundur R. Ragnarsson
Sigrún Gissurardóttir Steinar S. Jónsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

UNNUR ÁRNADÓTTIR 
verður jarðsungin frá  Selfosskirkju 
föstudaginn 14. mars kl. 13.30.

Steinþór Óskarsson     Valgerður Anna Guðmundsdóttir
Hörður Óskarsson
Ingvar Árni Óskarsson      Ásdís María Jónsdóttir
Margrét Óskarsdóttir
                   barnabörn og barnabarnabörn.

Frændi minn og vinur,

GÍSLI SIGURÐSSON 
Hópi, Eyrarbakka,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
mánudaginn 10. mars.  
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Magnús B. Sigurðsson

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

HAFSTEINN ÞORGEIRSSON
lést á Dvalarheimilinu Ási í Hveragerði,  
föstudaginn 7. mars. Útförin fer fram  
frá Hveragerðiskirkju föstudaginn 14. mars kl. 15.00. 

Þorgeir Hafsteinsson Guðbjörg Þorsteinsdóttir
Karín Herta Hafsteinsdóttir Ríkharður Hrafnkelsson
Sigurður Helgi Hafsteinsson  Helga Möller
Davíð Einar Hafsteinsson Helga Björg Marteinsdóttir
Hafsteinn Ernst Hafsteinsson Guðrún Björg Sigurbjörnsdóttir 
Hafdís Hafsteinsdóttir Arnar Guðnason

  barnabörn og barnabarnabörn.

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

HÖSKULDUR SKARPHÉÐINSSON
fv. skipherra

Kríulandi 8, Garði,

lést mánudaginn 3. mars. Útför hans fer 
fram frá Útskálakirkju föstudaginn 14. mars kl. 15.00. Blóm og 
kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Slysavarnaskóla sjómanna og Landsbjörgu.

Magndís Ólafsdóttir
Rán Höskuldsdóttir
Kolbrá Höskuldsdóttir  Ólafur Jóhannesson
Ingimundur Magnússon Ingibjörg Þorsteinsdóttir
Magnús Magnússon Jóhanna Hafsteinsdóttir
Svanbjörg K. Magnúsdóttir Sigurður J. Guðmundsson
Arnar Magnússon Kristbjörg Eyjólfsdóttir
Dagrún Njóla Magnúsdóttir  Einar S. Sigurðsson
Brynja Bjarnfjörð Magnúsdóttir  Ólafur Magni Sverrisson
Björk Magnúsdóttir  Tómas Tómasson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

MARGRÉT STEFÁNSDÓTTIR
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
aðfaranótt 9. mars.  
Jarðarförin verður gerð frá Kópavogskirkju 
miðvikudaginn 19. mars kl. 15.00.

Stefán Baldursson Þórunn Sigurðardóttir
Þorgeir Baldursson Regína Arngrímsdóttir
Vignir Baldursson Birna Ásgeirsdóttir
 barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, afi og langafi,

BALDUR ÞORSTEINN BJARNASON
verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 14. mars kl. 13.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Iben Sonne
Baldur Þór Baldursson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma, dóttir, systir og mágkona, 

HELGA ÞÓRA TH. KJARTANSDÓTTIR 
lést í faðmi fjölskyldunnar á Grensásdeild 
Landspítala mánudaginn 10. mars.  
Útför hennar fer fram frá Neskirkju, 
þriðjudaginn 18. mars kl. 15.00.

Hrefna Guðmundsdóttir og Tinna Tynes
Kjartan Guðmundsson og Emilía Gunnarsdóttir, 
Melkorka, Hrafn og Haukur Orri Kjartansbörn
Hrefna Sigurðardóttir
Hreinn Kjartansson
Jens Kjartansson og Þórey Björnsdóttir
Þórunn Kjartansdóttir og Sigtryggur Jónsson

Ástkær eiginkona mín, móðir mín, dóttir 
okkar, systir okkar, mágkona og frænka,

SIGRÚN HASANI ÁSDÍSARDÓTTIR
lést á heimili sínu 6. mars síðastliðinn. Útför fer fram  
frá Bústaðarkirkju þriðjudaginn 18. mars kl. 13.00.

Mentor Hasani 
Elísa Ösp Jóhannsdóttir
Ásdís Sigurðardóttir
Einar Jóhannesson
Ingibjörg Einarsdóttir
Rakel Einarsdóttir
Hlynur Eggertsson
Einar Þór Brynjarsson
Mikael Eggert Hlynsson

Móðir okkar,

KRISTÍN JÓNASDÓTTIR 
frá Öxney,  

er látin.   
Jarðarförin fer fram í kyrrþey.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Kolbrún Bjarnadóttir og Sigríður Anna Guðbrandsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, 
faðir okkar, tengdafaðir,  

tengdasonur, afi, bróðir og vinur,

ÖRN AXELSSON
rennismíðameistari

Hraunbæ 27,

lést þriðjudaginn 4. mars Jarðarförin fer fram 
frá Árbæjarkirkju mánudaginn 17. mars kl.13.00.

Sigrún Axelsdóttir
Sigrún Hrefna Arnardóttir Victor Björgvin Victorsson
Axel Örn Arnarson Sigrún Aadnegard
Ingólfur Arnarson Eva Bryndís Pálsdóttir
Egill Sölvi Arnarson Bára Brynjólfsdóttir
barnabörn, tengdaforeldrar, systkini og
Viggó Guðmundsson

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

ERLA ÞORVALDSDÓTTIR 
Hringbraut 50, Reykjavík, 

lést á heimili sínu þann 10. mars.  
Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju mánudaginn 17. mars  
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en bent er  
á styrktarsjóð Ljóssins.

 Bjarni Gíslason
Þórir Bjarnason Sigrún Gunnlaugsdóttir
Anna Kristín Bjarnadóttir  Carsten Fröslev
 barnabörn og langömmubörn.

„Sum lögin eru fjörug, önnur ljúfsár, nokkur 
unaðsleg og mörg fyndin. Öll eru þau æðis-
leg,“ segir í fréttatilkynningu Sætabrauðs-
drengjanna sem stíga á svið í Salnum annað 
kvöld klukkan 20. „Við einskorðum okkur 
við lög og útsetningar Jóhanns Guðmundar 
Jóhannssonar. Syngjum til dæmis bítlalög og 
Litla kvæðið um litlu hjónin eftir Pál Ísólfsson 
í skemmtilegum útfærslum hans,“ upp lýsir 
Bergþór Pálsson, einn  sætabrauðsdrengjanna. 
Textar eru meðal annars eftir Þórarin  Eldjárn 
og Þorvald Þorsteinsson.“ 

Bergþór segir mikla vináttu hafa skapast 
innan hópsins. „Við fórum í fyrrasumar um 
Austurland og milli tónleika einkenndist sam-
veran af skrafi yfir kaffiborðum og meðlæti. 
Þannig kom nafnið til.“

 gun@frettabladid.is

Fjörug, unaðsleg og fyndin lög
Sætabrauðsdrengirnir halda tónleika í Salnum í Kópavogi annað kvöld. Þeir fl ytja lög og 
útsetningar eft ir Jóhann Guðmund Jóhannsson sem leikur undir.

SÆTABRAUÐS-
DRENGIRNIR 
 Söngvararnir 
Garðar Thor, 
Viðar Gunnars-
son, Bergþór 
Pálsson, Gissur 
Páll Gissurarson 
og Jóhann G. 
Jóhannsson, 
tónskáld og 
undirleikari.



BETRI ÁRANGUR
Nutrilenk hjálpar til 
við að auka heilbrigði 
liðanna, minnka verki og 
stirðleika og eykur þar 
með hreyfigetu og færni, 
segir Ásta.

Nutrilenk hefur hjálpað ótrúlega 
mörgum sem hafa fundið fyrir 
verkjum og stirðleika í skrokkn-

um og í raun hefur fólk fengið nýtt líf,“ 
segir Ásta Kjartansdóttir, vörustjóri 
hjá Gengur vel ehf. Nutrilenk Active 
er hentugt fyrir þá sem þjást af stirð-
leika og verkjum í liðum þar sem það 
hefur áhrif á liðvökvann en Nutrilenk 
Gold er fyrir þá sem þjást af minnkuðu 
liðbrjóski og slitnum liðum. Reyndar 
nota margir báðar tegundir saman með 
frábærum árangri,“ bætir Ásta við. 

Þegar nær dregur vori eru margir í 
átaki, bæði varðandi mat og  hreyfingu 
en því miður veigra sumir sér við 
því að hreyfa sig sökum stirðleika 
og verkja. „Áralöng reynsla og rann-
sóknir á Nutrilenk gefa til kynna að það 
hjálpi til við að auka heilbrigði liðanna, 
minnki verki og stirðleika og auki þar 
með hreyfigetu og færni. Margir læknar 
mæla með Nutrilenk og sjúkraþjálfarar, 
 kírópraktorar og einkaþjálfarar hafa 
góða reynslu frá sínum skjólstæðing-
um,“ segir Ásta. 

Nutrilenk Active er unnið úr vatns-

meðhöndluðum hanakambi sem 
inniheldur hátt hlutfall af náttúrulega 
efninu hýalúronsýru sem getur aukið 
liðleika og séð til þess að liðirnir séu vel 
smurðir svo fólk geti hreyft sig af fullum 
krafti án hindrana. Margir þeir sem 
stunda stífar æfingar þar sem reynir 
óhóflega á liðina hafa bætt árangur sinn 
með inntöku á Nutrilenk. 

„Við hvetjum fólk auðvitað til að 
hugsa vel um heilsuna, beita líkamanum 
rétt og hvílast til að varðveita liðheilsu, 
en alls ekki láta stirðleika og verki 
hindra sig í stunda þá hreyfingu sem 
þeim finnst skemmtilegust.“

Nutrilenk 
fæst í flestum 
 apótekum, 
heilsubúðum 
og heilsu-
hillum stór-
markaðanna. 
Nánari upp-
lýsingar á: 
www.gengur-
vel.is

FYRIR AUMA OG 
STIRÐA LIÐI!
GENGUR VEL KYNNIR  Nutrilenk Active er frábært efni fyrir þá sem eru í mikilli 
hreyfingu og þjást af stirðleika og verkjum í liðum. Einstakt smurefni fyrir liðina.

MÆLA MEÐ
„Margir læknar 
mæla með Nutri-
lenk og sjúkraþjálf-
arar, kírópraktorar 
og einkaþjálfarar 
hafa góða reynslu 
frá sínum skjól-
stæðingum.“

ÍSLENSKU TÓNLISTARVERÐLAUNIN
Íslensku tónlistarverðlaunin fagna 20 ára afmæli í ár. Glæsilegir tón-
leikar verða að því tilefni í Eldborg, Hörpu, annað kvöld kl. 20. Margir 

þekktustu tónlistarmenn landins koma fram auk þess sem fram fer 
verðlaunaafhending fyrir það besta á síðasta ári. Kynnir verður 
 Vilhelm Anton Jónsson betur þekktur sem Villi Naglbítur.

Ný sending  
frá  

Mos Mosh

Skipholti 29b • S. 551 0770

 
Afmælisdagar!
Max Mara vörur  í öllum stærðum  

á 10% kynningarverði.

Erum með afsláttarhorn. 
Nýjar sendingar af  

fatnaði fyrir fríið eða fermingarnar. 
Sjáið myndirnar á  

facebook.com/Parisartizkan
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Ellen DeGeneres kom fram í þremur ólíkum 
smókingum frá tískuhúsinu Saint Laurent á 
 Óskarsverðlaunahátíðinni 2. mars. Fyrst í 

 svörtum smóking sem glitraði fallega í ljósadýrðinni 
á sviðinu. Þegar Saint Laurent kynnti vorlínu sína 
fyrir árið 2014 var smóking áberandi á pöllunum. 
Verðið er 500 þúsund krónur. Smókingjakkinn var 
bæði sýndur með buxum og sömuleiðis stuttum pils-
um. Það er Hedi Slimane sem á heiðurinn af smóking-
unum en hún er hönnuður og listrænn stjórnandi hjá 
Saint Laurent. 

Smókingföt fyrir konur ættu að sjást á árshátíð-
unum sem nú standa yfir, enda alltaf klassískur 
 fatnaður. Angelina Jolie var í fallegum smóking 
þegar hún var viðstödd  BAFTA-verðlaunahátíðina 
í  Lundúnum nýlega og vakti ómælda athygli. 
 Leikkonan Ellen Page mætti á hátíð hjá tímaritinu 
Vanity Fair í Los Angeles klædd smóking. Victoria 
Beckham hefur nýlega sést í smóking og sömuleiðis 
leikkonurnar Anne Hathaway og Lily Collins auk 
fyrirsætunnar Kate Moss. Það má því segja að kven-
smókingur sé það heitasta um þessar mundir.

Kvensmókingur sást fyrst árið 1966 frá tísku-
húsinu Yves Saint Laurent og átti að vera tákn um 
kvenfrelsi. 

TÁKN UM KVENFRELSI
FLOTTUR FATNAÐUR  Kvensmókingur kom fyrst fram árið 1966 sem tákn 
um kvenfrelsi. Það var Yves Saint Laurent sem kom með hugmyndina. Sama 
tískuhús teiknaði smóking á Ellen DeGeneres fyrir Óskarinn.

MEÐ PILSI Ekkert er að því að 
nota smókingjakka með stuttu 
pilsi eins og kom fram á tísku-
sýningu Saint Laurent.

BECKHAM Victoria er ekki 
síðri en aðrar drottningar og 
mætir í smóking.

■ TÍSKA
Karl Lagerfeld sagði á dög-
unum að fyrirsætan Cara Dele-
vingne væri Charlie Chaplin 
tískuheimsins. „Hún er snill-
ingur, líkt og persóna úr þöglu 
myndunum. Stúlkur dást að 
henni líkt og þær dáðust að 
Kate Moss á sínum tíma.“
Hann dásamaði einnig nokkrar 
aðrar konur. Kate Moss fyrir 
að vera frjálsleg, 
Victoriu Beckham 
sem hann sagði 
að liti út fyrir að 
vera kaldlynd 
en væri í raun 
glaðlynd og 
loks Elísabetu 
drottningu sem 
hann sagði galla-
lausa.

LÍKIR CÖRU 
VIÐ CHAPLIN

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 
stærðir 38-52

My style

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 11–16.
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Stretch.
vart og beige.
di skraut á vösum.
álmasnið: 
t/beinar niður.

ærð 34 - 48.

11.900 kr.
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2 litir: sv

Mismunand
Ská

straight

Stæ

Verð 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Í TÍSKU 
Miðað 

við hvað 
margar 
frægar 

konur kjósa 
nú að ganga 

í smóking 
má telja það 

vitni um að 
hann er í 

tísku. Hér 
er leikkonan 

Ellen Page. 

GLÆSI-
LEG 

 Angelina 
Jolie við 
BAFTA-

verð-
launahá-
tíðina í 

febrúar. 

HVÍTUR 
SMÓKING-
UR Sá hvíti 
var ekkert 
síðri, líka 
frá Saint 
Laurent. 

ÓSKARS-
DROTTN-

INGIN
Ellen DeGeneres 
var vel klædd 
sem kynnir á 
Óskarsverð-
launahátíðinni 
í smóking frá 
Saint Laurent.
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Það er sama hvað er að gerast - við seljum miðana. 

LANGAR 
ÞIG Í BÍÓ?
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ 
sem býður aug lýsendum að 
kynna vörur og þjónustu í formi 

viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum 
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu 
daglega.

Útgefandi: 365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: 
Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, 
sverrirbs@365.is, s. 512 5432 
Kolbeinn Kolbeinsson, 
kolli@365.is, s. 512-5447

Viðtökurnar hafa verið frá-
bærar. Við erum búin að fram-
leiða yfir fimmtán hundruð 

sérsaumaðar skyrtur frá því við 
fórum af stað í ágúst á síðasta ári,“ 
segir Ólafur Tómas Guðbjartsson, 
einn eigenda Skyrtu.

„Á næstu vikum setjum við 
saman okkar fyrstu standard-línu 
sem mun heita Skyrta Reykjavík 
og byggjum hana á þeim sniðum 
sem hafa verið vinsælust hjá okkur. 
Verslanir hafa þegar sýnt áhuga á 
að selja línuna frá okkar, sem er 
mjög spennandi. Ég veit ekki til 
að þessi þjónusta bjóðist víða á 
 Íslandi,“ bætir hann við.

Ólafur þekkir framleiðsluferlið í 
fataiðnaðinum vel eftir að hafa síð-
ustu ár, rekið Prowler efh. fyrirtæki 
sem framleiðir bæði efni og fatnað. 
Hann segist jafnframt þekkja vanda-
málið að finna vel passandi skyrtu. 

„Ég er nú bara meðalmaður í vexti 
með nokkra bjóra í mallanum en 
mér líður betur í sérsniðnu,“ segir 
hann sposkur. „Við þekkjum þennan 
markað vel og að margir eiga í erfið-
leikum með að fá á sig skyrtu sem 
passar. Við ákváðum einnig strax að 
bjóða skyrtur úr hágæða efnum,“ út-
skýrir Ólafur, en hægt er að velja úr 
yfir fjögur hundruð efnum og úr yfir 
þúsund mismunandi samsetningum. 

 „Fólk hannar í raun sína eigin 
skyrtu með aðstoð hönnuðar og 
stílista. Við tökum mál og sniðið er 
síðan geymt. Þannig getur viðskipta-
vinurinn pantað nýja skyrtu þegar 
þarf. Eins förum við heim til fólks og 
tökum mál ef þess er óskað. Gæði 
og ending er okkur einnig mikið 
hjartans mál og til dæmis notum við 
120 metra af þræði í okkar skyrtur 
meðan yfirleitt eru notaðir sjötíu til 
áttatíu metrar af þræði,“ útskýrir 
Ólafur.

Bækistöðvar Skyrtu eru á 
 Klapparstíg 16 en nánar má for-
vitnast um Skyrtu á www.skyrta.is.

SNÍÐA SKYRTUR EFTIR MÁLI
TÍSKA  SKYRTA er nýtt merki í íslenskri fatagerð sem sett var á laggirnar í haust. Saumað er eftir máli og 
annar fyrirtækið vart pöntunum. Á næstu vikum mun fyrsta línan líta dagsins ljós, SKYRTA Reykjavík

GOTT TEYMI Frá því SKYRTA var sett á laggirnar í haust hafa fimmtán hundruð skyrtur verið sérsaumaðar. Ný lína, SKYRTA 
Reykjavik, lítur dagsins ljós á næstu vikum og fljótlega fer vefverslun í loftið.  Frá vinstri: Terry Devos, listrænn stjórnandi og stílisti, 
Sæþór Dagur sölustjóri, Ólafur Tómas, einn eigenda, Íris Sigurðardóttir hönnuður og Leslie Dcunha framkvæmdastjóri. MYND/STEFÁN

SÉRSNIÐIÐ  „Fólk hannar í raun sína 
eigin skyrtu með aðstoð hönnuðar og 
stílista. Við tökum mál og sniðið er síðan 
geymt.“ MYND/SKYRTA

ÞEKKT VANDAMÁL Ólafur segir marga 
eiga erfitt með að finna skyrtu sem 
passar.
 MYND/SKYRTA

FER VEL AF STAÐ Fimmtán hundruð 
skyrtur hafa þegar verið sérsaumaðar frá 
því Skyrta var sett á laggirnar í haust.
 MYND/SKYRTA

Eingöngu selt á hársnyrtistofum 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.isVið erum á Facebook

Fallegt fyrir  
ferminguna

Jakkar
kr. 12.900.-

Kjólar
kr. 12.900.-

Fleiri litir :-)

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Save the Children á Íslandi



FERMINGAR
FIMMTUDAGUR  13. MARS 2014

Fersk brauðterta
Brauðtertur njóta síaukinna vinsælda á 
veisluborðum. 
SÍÐA 4

Persónulegt skraut
Gamlir munir sem tengjast fermingar-
barninu setja fallegan svip á veisluborð. 
SÍÐA 24

Breyttir tímar
Sverrir Hermannsson fermdist í 
Ögurkirkju fyrir 70 árum. 
SÍÐA 30

Síðir lokkar og 
rokkabilly-hár
Fermingarstúlkur hafa sjaldan 
verið með jafn sítt hár og nú. Hár 
fermingardrengja er vel mótað og 
jafnvel toppað með gljáa.  síða 18
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000. Forsíðumynd: Daníel Rúnarsson.
Ritstjórn: Vera Einarsdóttir, Sólveig Gísladóttir. Blaðamenn: Elín Albertsdóttir, Lilja Björk 
Hauksdóttir, Starri Freyr Jónsson, Ragnheiður Tryggvadóttir, Sólveig Gísladóttir, Vera Ein-
arsdóttir, og Þórdís Lilja Gunnarsdóttir.
Umsjónarmaður auglýsinga:  Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512-5442
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Meirihluti íslenskra ungmenna ferm-
ist og segir séra Hildur Eir Bolla-
dóttir, prestur í Akureyrarkirkju, 

þau gera það af þremur ástæðum. „Þau vilja 
hafa Jesú sem leiðtoga í lífi sínu og þekkja 
hann sem sína aðalfyrirmynd, þau vilja 
halda veislu og gleðjast með mikilvægasta 
fólkinu í lífi sínu og svo vilja þau fá gjafir og í 
þessari röð er markmiðum fermingarstarfs-
ins náð. Einhver gæti spurt sig hvort það sé 
markmið að fá gjafir og því svara ég til að 
gjafir séu eitt tjáningarform af mörgum sem 
við höfum til að tjá elsku okkar og þakklæti 
fyrir fólkið okkar. Eina sem við þurfum er að 
vera vakandi fyrir að gjafirnar séu keyptar og 
gefnar á réttum forsendum.“

Fjölbreyttara val fyrir ungmenni
Hildur segir að sem betur fer lifum við í fjöl-
menningarsamfélagi og því hafi eðli málsins 
samkvæmt þeim sem láta ferma sig eitthvað 
fækkað á undanförnum árum enda fleiri 
Íslendingar sem tilheyra nú öðrum trúar-
brögðum og kirkjudeildum. „Einnig býður 
Siðmennt upp á fræðslu í siðfræði og heim-
speki sem er góð viðbót því þá hafa  krakk-
arnir fjölbreyttara val. Það að hafa val þýðir 
að við þurfum að hugsa og taka meðvitaðar 
ákvarðanir.“

Kirkjan bregst við breytingum
Tímarnir hafa breyst hratt undanfarin ár og 
eru áskoranir unglinga í dag talsvert ólíkar 
þeim sem kynslóðirnar á undan þurftu að 
fást við. „Kirkjan bregst vissulega við breytt-
um tímum þótt boðskapur Jesú sé tíma-
laus. Kirkjan stendur auðvitað alltaf fyrir 
sömu gildin, þau sem Jesús gerði að algild-
um sannleika með lífi sínu og dauða, sem 
er kærleikurinn með öllum sínum greinum 
en það sem kannski var talið kærleiksríkt 
að gera fyrir fimmtíu árum telst ef til vill 
meðvirkni í dag og jafnvel þöggun. Þannig 
að við þurfum alltaf að vera að hugsa þessi 
gildi í nýju samhengi og það er áskorun 
fermingarfræðarans. Guðfræðin er ótrúlega 

lifandi fag og eiginlega getur maður aldrei 
talist fullnuma í henni,“ segir Hildur Eir. 

Heyra um Jesú og líf hans
Hún segir fermingarfræðslu vera misjafna 
eftir prestum og öðrum fermingarfræður-
um en að grunnstefið í öllum kirkjum sé að 
segja krökkunum frá Jesú, lífi hans og starfi. 
„Það er bæði gert með því að segja sögurn-
ar af honum og sögurnar sem hann sagði til 
að kenna okkur að vera góðar manneskjur. 
Svo er áskorun að tengja kristindóminn við 
það sem krakkarnir eru að fást við í lífi sínu 
í dag. Annars kom líka mjög flott ferming-
arefni frá biskupsstofu í ár en það er mynd-
diskur með trúðunum Barböru og Úlfari, 
sem leikin eru af Halldóru Geirharðsdótt-
ur og Bergi Þór Ingólfssyni, en þar fjalla þau 
um nokkrar biblíusögur og gera það með 
sínum einlæga og húmoríska hætti.“

Kynfræðingur í fræðslunni
Foreldrar eru virkjaðir meira með í ferming-
arfræðslunni nú en tíðkaðist á árum áður. 
„Hér hjá okkur í Akureyrarkirkju höfum við 
bæði fengið foreldrana til að mæta í guðs-
þjónustur með börnunum og eins köllum 
við þau á tvo fundi, annars vegar við upphaf 
vetrar og svo á miðjum vetri. Þá bjóðum við 
upp á einhvers konar fræðslu til að styðja 
við uppeldið. Kirkjan lofar nefnilega að vera 
slíkur stuðningsaðili þegar barn er fært til 
skírnar og það er mikilvægt að hún standi 
við það. Við höfum fengið kynfræðing til að 
tala um kynlíf unglinga og sálfræðing til að 
tala um það að ala upp ungling í nútíma-
samfélagi og svo höfum við fengið heim-
sóknir frá meðferðarheimilum og margt 
f leira. Foreldrar hafa brugðist mjög vel við 
þessu og verið þakklátir, það er auðvitað 
ekkert einfalt að ala upp barn.“

Fermingarkjóllinn eldist vel 
Faðir Hildar Eirar var prestur eins og hún, 
séra Bolli Gústavsson heitinn. Hún segir 
sína upplifun af fermingunni hafa mót-

ast mjög mikið af því. „Ég hafði fylgst með 
fermingarstörfum í mörg ár áður en kom 
að mér. Ég var búin að hlakka alveg of-
boðslega lengi til, þetta var gríðarlega stór 
dagur í mínu lífi. Ég man hvað ég upplifði 
það sterkt að allir væru að skipuleggja og 
snúast í kringum mig og minn dag, mér 
fannst ég vera svo mikilvæg. Ég fékk Ís-

lendingasögurnar og Sturlungu frá foreldr-
um mínum í fermingargjöf en þess hafði ég 
óskað mér frá því ég var tíu ára. Ég fermdist 
í mjög flottum kjól sem var keyptur í Sautj-
án og hefur elst svo vel að systurdóttir mín 
sem er 26 ára gömul fór í honum á árshátíð 
fyrir um tveimur árum. Það er ekki slæmt,“ 
segir Hildur Eir og hlær.

Jesús, veisla og gjafir ástæðurnar
Séra Hildur Eir Bolladóttir segir ungmenni fermast því þau vilji hafa Jesú sem leiðtoga í lífi sínu, þau vilji halda veislu og fá gjafir. 
Fermingarbörn í dag standa frammi fyrir fjölbreyttara vali en eldri kynslóðir og þurfa því að hugsa og taka meðvitaðar ákvarðanir 
um hvort og hvernig þau vilja fermast. Fermingarfræðslan hefur breyst í takt við tímann þótt boðskapur Jesú sé tímalaus. 

Hildur Eir hlakkaði 
mikið til sinnar eigin 
fermingar og var 
dagurinn gríðarlega 
stór í hennar lífi. 
MYND/BJARNI EIRÍKSSON

RITNINGARVERSIN VALIN
Hvert fermingarbarn velur sér ritningarvers úr Biblíunni sem það, eða 
presturinn, fer með í fermingunni. Á vefsíðunni ferming.is má sjá nokkur vers 
sem algengt er að fermingarbörn velji sér. 
Úr Gamla testamentinu:
Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. (1. Mósebók. 1.1)
Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. (Sálm. 23.1)
Fel Drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. (Sálm. 37.5)
Nýja testamentið
Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. (Matt. 5.7)
Biðjið, og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður 
mun upp lokið verða. (Matt. 7.7)
Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri 
yður, það skuluð þér og þeim 
gjöra. Þetta er lögmálið og 
spámennirnir. (Matt. 
7.12)

t sem þér viljið, að aðrir menn gjöri
ur, það skuluð þér og þeim 
öra. Þetta er lögmálið og 
ámennirnir. (Matt. 
2)
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Helena Heiðdal Geirsdóttir, nem-
andi í Garðaskóla, fermist 13. apríl. 
Hún er mikill dansari, var lengi vel 
í ballett en æfir nú nútímadans af 
kappi. Hún á þrjú systkini, bæði 
eldri og yngri. Helena hefur gaman 
af fótbolta og fer gjarnan að horfa á 
systkini sín keppa. Á sumrin þykir 
henni sérstaklega gaman að fara í 
Vindáshlíð með vinkonunum. 

Helena var tekin tali og spurð út í 
fermingarundirbúninginn og stóra 
daginn.

Í hvaða kirkju fermist þú? Ég 
fermist í Laugarneskirkju þótt ég 
búi í Garðabæ. Ég hef sótt fræðsluna 
þar en ég tengist Laugarneskirkju 
sterkum böndum frá því að ég var 
lítil og langaði því að fermast þar. 
Bróðir minn gerði þetta líka fyrir 
nokkrum árum.

Af hverju ætlar þú að fermast? 
Ég er alin upp á kristnu heimili. Við 
förum í kirkju og þegar ég var yngri 
störfuðu mamma og pabbi í Laug-
arneskirkju. Ég hef því alltaf ætlað 
að fermast og finnst eðlilegt að stað-
festa trúna á þessum tímamótum.

Hvar verður veislan haldin? 
Hún verður haldin í Baðhúsinu þar 

sem mamma mín vinnur. Það var 
verið að opna nýtt og rosalega flott 
Baðhús í Smáralind með veitinga-
aðstöðu og þar verður veislan.

Hvernig verður veislan? Við 
ætlum að vera með smárétti og 
kökur. Pabbi minn er kokkur og sér 
um veitingarnar.

Er von á mörgum gestum? Þeir 
verða í kringum sextíu.

Verða skemmtiatriði? Nei, engin 
skemmtiatriði en kannski afi minn, 
Þorgeir Ástvaldsson, spili á píanó. 

Hvernig eru fermingarfötin? 
Ég er ekki enn búin að ákveða kjól-
inn. Ég var í fermingarmyndatöku 
fyrir Gallerí 17 og þar var ég í mjög 
fallegum kjól en ég á erfitt með að 
ákveða mig.

Hvað langar þig í í fermingar-
gjöf? Ferðalag og pening. 

Hvernig hefur fermingarfræðsl-
an verið? Hún hefur verið ágæt. Ég 
hef líka stundum farið í fræðslu í 
Fíladelfíukirkjunni.

Tekurðu þátt í undirbúningnum 
fyrir ferminguna? Já, já, en það er 
samt ekkert brjálað að gera.

Ertu stressuð fyrir stóra dag-
inn? Nei, nei, alls ekki.

Alltaf ætlað að fermast

Helena býr svo vel að 
pabbi hennar er kokkur 

og mun hann sjá um 
veitingarnar í veislunni.

Ég fékk uppskriftina frá 
systur minni, sem fékk 
hana frá samstarfskonu 

sinni, sem fékk hana frá, tja 
enginn man það lengur,“ segir 
Berglind Mari Valdemarsdótt-
ir en hún deilir með lesendum 
einfaldri uppskrift að brauð-
tertu, sem hún kallar Norðan-
Heiðu. 

„Tertan hafði svo sem ekk-
ert fast nafn en það má kalla 
hana Norðan-Heiðu ef svo ber 
undir.“

Eins og gengur gæti inni-
haldið hafa breyst frá uppruna-
legri uppskrift segir Berglind 
en það þurfi þó ekki að vera til 
vansa. Þessi útgáfa sé afar ljúf-
feng og matarmikil og girnilega 
skreytt tertan sómir sér vel á 
veisluborði.

„Norðan-Heiða“
80 g gorgonzola

1 dl svartar ólífur

1 dós sýrður rjómi

1 hvítlauksgeiri

1 dl söxuð basilika

1 dl klettasalat 

Allt saxað og hrært saman, 
smurt innan í rúllubrauð og 
því svo rúllað upp.

Skreyting:
1 bolli sýrður rjómi 

klettasalat

parmaskinka

kirsuberjatómatar

Smyrjið rúlluna með sýrð-
um rjóma og dreifið klettasal-
ati yfir. Leggið parmaskinkuna 
eftir endilangri rúllunni 
og raðið niðurskornum tóm-
ötum eftir smekk ofan á og í 
kringum rúlluna. Kælið tert-
una áður en hún er borin fram.

Norðan-Heiða
með gorgonzola
Brauðtertur, heitir brauðréttir og snittur tilheyrðu fermingarveislum gjarnan 
á áttunda og níunda áratugnum. Um tíma duttu brauðterturnar úr tísku og 
kökuveislunum var víða skipt út fyrir heitan mat á borðum. Brauðtertan hefur 
síðan laumað sér aftur á veisluborðin og nýtur vinsælda. Berglind Mari 
Valdemarsdóttir, MA í hagnýtri menningarmiðlun og matgæðingur, varð sér 
úti um uppskrift að einfaldri brauðtertu sem kallast Norðan-Heiða.

Uppskriftin hefur gengið manna á milli.

Fagurlega skreytt brauðterta sómir sér vel á veisluborði. MYND/BERGLIND MARI VALDEMARSDÓTTIR

Flestir hafa verið viðstaddir fermingu einhvern tíma á 
ævinni. Fyrir þá sem hafa hins vegar ekki reynslu af slíku 
er ef til vill forvitnilegt að vita hvernig hefðbundin ferm-
ing fer fram.

Á vef kirkjunnar, kirkjan.is, kemur fram að fermingar fari 
oftast fram í venjulegri messu. Að loknu hefðbundnu upp-
hafi messunnar er komið að því er tengist fermingunni. Þá 
er byrjað á fermingarræðu eða predikun. Síðan er komið 
að sálmi sem oft tengist fermingarathöfninni. Næst minnir 
presturinn fermingarbörnin á að þau séu komin til að játast 
Jesú Kristi sem þau voru helguð í skírninni. Síðan rísa allir 
á fætur og fara saman með trúarjátninguna. Þá er komið 
að sjálfri fermingunni. Börnin ganga eitt í einu upp að alt-
arinu. Presturinn spyr hvort þau leitist við að hafa Jesú Krist 
að leiðtoga lífsins og börnin svara játandi. Síðan krjúpa þau 
á gráturnar, presturinn leggur hönd á höfuð barnsins og 
blessar það. Barnið rís á fætur og presturinn réttir því hönd-
ina og segir „Friður sé með þér“.  Þá flytur barnið (eða prest-
urinn) minnisvers sem barnið hefur valið. Eftir fermingu 
allra barnanna hefst svo altarisganga þar sem fermingar-
börnin ganga til altaris með fjölskyldum sínum.

Svona fer ferming fram

Í fermingunni krjúpa fermingarbörnin á gráturnar 
þegar presturinn blessar þau.  MYND/STEFÁN
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Á hverju ári lenda um og yfir þúsund börn á Íslandi í því að for-
eldrar þeirra skilja, aðstæður þeirra breytast og til verða stjúpfjöl-
skyldur með nýju fólki, siðum og breyttum lífsstíl. Þegar kemur að 
fermingu þessara barna þurfa ólíkir einstaklingar að sameinast og 
halda veislu sem oft getur reynt á. Gömul sár geta opnast og þá er 
mikilvægt að muna að það er barnið sem er í aðalhlutverki.

Þegar margar fjölskyldur standa að einni fermingu geta pers-
ónulegar tilfinningar flækst fyrir en mikilvægt er að fyrir fullorðna 
fólkið að hefja sig upp fyrir eigin þarfir og tilfinningar, fermingar-
barnsins vegna. 

Alloft er það staða fjölskyldumálanna sem er kvíðvænlegust fyrir 
fermingarbörnin enda kemur fráskildum foreldrum misvel saman. 
Erfitt er fyrir börnin að átta sig á hvernig þau eigi að haga sér enda 
vilja þau að allir séu sáttir á fermingardag þeirra.

Gott er fyrir fráskilda foreldra að ákveða með nokkrum fyrir-
vara hvernig haga eigi fermingarundirbúningi. Fyrsta mál er hvort 
halda eigi eina eða tvær veislur. Í flestum tilvikum er ein veisla 
ákjósanlegri en stundum reynist það ekki möguleiki. Þá er gott 
að tala við börnin, skýra út fyrir þeim hvaða möguleikar séu fyrir 
hendi enda mikilvægt að ákvörðunin um eina eða tvær veislur sé 
tekin í sameiningu.

Nauðsynlegt er að skipuleggja allt í góðu tómi. Ákveða kostnað-
arskiptingu til þess að ekkert komi á óvart eftir veisluna og verka-
skiptingu svo allir viti hvaða hlutverki þeir eigi að gegna. 

Í öllu þessu má síðan ekki gleyma stjúpforeldrunum sem einn-
ig hafa skoðun á hlutunum og þurfa að fá að vera hluti af undirbún-
ingnum.

Fermingarbarnið
í aðalhlutverki

Nútíma fjölskyldur eru margar hverjar samsettar úr foreldrum, stjúpforeldrum, 
systkinum og stjúpsystkinum. NORDICPHOTOS/GETTY

Ég vildi fermast í kirkju og var 
ekki að fermast fyrir pakk-
ana. Ég er trúuð og finnst 

gott að fara með bænirnar enn 
þann dag í dag og kenni þriggja 
ára dóttur minni bænir,“ segir Ásta 
Lind Hannesdóttir.

„Við systurnar vorum alveg á 
öndverðum meiði með þetta,“ 
bætir hún sposk við og rifjar upp 
þegar hún fór með bænirnar á 
kvöldin við lítinn fögnuð tvíbura-
systur sinnar. 

„Ég var alltaf að reyna að fá 
hana til að segja bænirnar en hún 
gerði bara grín að mér. Þá sagði 
ég bænirnar eins hátt og ég gat til 
að gera það þá fyrir okkur báðar. 
Sagði til dæmis „sitji Guðs engl-
ar saman í hring, sænginni yfir 
okkar,“ til að passa upp á hana,“ 
segir hún.

„Ég fór aldrei með bænirnar, 
sagðist kannski gera það en gerði 
það aldrei,“ viðurkennir Alma 
Rún. „Við þurftum báðar allt-
af að eiga síðasta orðið á kvöldin. 
Ásta dreif sig þess vegna að segja 
góða nótt og fór svo með bænirnar 
og eftir það mátti ég ekki tala. Ég 
stríddi henni svolítið, en það kom 
aldrei til greina hjá mér að ferm-
ast í kirkju,“ segir Alma. „Þegar 
ég frétti af borgaralegri fermingu 
fannst mér það spennandi kostur. 
Ég sé alls ekki eftir þeir ákvörðun. 

Ásta var samt ekkert ánægð með 
mig,“ bætir hún við.

„Nei, ég var rosalega fúl út í 
hana og fannst fáránlegt að hún 
ætlaði ekki að fermast í kirkju. 
Svo var fræðslan sem hún fékk 
svo rosalega skemmtileg,“ segir 
Ásta og Alma rifjar hlæjandi upp 
hvernig hún las samviskusamlega 
upp fyrir systur sína fræðsluefn-
ið sem hún fékk fyrir borgaralegu 
ferminguna.

„Ég nennti síðan ekkert að 
hlusta á það sem hún var að læra 
í kirkjunni,“ segir Alma. 

En hvernig tóku foreldrarnir 
þessum ólíku ákvörðunum tví-
burasystranna?

„Þau urðu hissa og héldu til 
að byrja með að mér væri engin 
alvara með þessu,“ segir Alma. 
„Þetta var í raun í fyrsta skipti sem 
við þorðum að gera eitthvað, alveg 
í sitthvoru lagi. En svo fannst 
þeim þetta skemmtilegt.“

Ásta heldur þó að foreldrunum 
hafi verið vorkunn þegar kom að 
veisluundirbúningnum.

„Ég fermdist 3. apríl og Alma 
þann 17. og það var haldin sameig-
inleg veisla þann dag. Við urðum 
hins vegar að hafa tvennt af öllu 
og völdum sitthvorn litinn á allar 
skreytingar,“ rifjar Ásta upp.

„Við vorum alltaf að reyna að 
persónugera okkur og vorum ekki 

miklar vinkonur á þessum tíma,“ 
bætir hún við og Alma tekur undir 
það.

„Það var alltaf talað um okkur 
sem „tvíburana“ eða „stelpurnar“. 
Þegar hringt var heim til okkar var 
bara spurt „eru stelpurnar heima?“ 
og skipti engu máli hvor okkar 
kæmi í símann. En ég vildi vera 
Alma og hún vildi vera Ásta. Við 
völdum til dæmis gjörólík ferm-
ingarföt, Ásta var í hvítu, skó-
síðu pilsi og hvítri skyrtu, meðan 
ég var í svörtum stuttum kjól og 
háum stígvélum. Mamma var nú 
ekki sérstaklega ánægð með svarta 
kjólinn,“ segir Alma og hlær. 

„Seinna þegar við máttum lita á 
okkur hárið litaði Alma það svart 
og ég aflitaði á mér hárið, svo við 
yrðum alls ekki eins,“ segir Ásta 
hlæjandi en segir þær síðar hafa 
sótt aftur í að vera eins.

„Í dag er það að vera tvíburi það 
besta sem ég veit,“ segir Ásta. „Nú 
verðum við voða móðgaðar ef fólk 
sér ekki strax að við erum tvíbur-
ar, það er ekki hægt að gera okkur 
til geðs,“ segir hún hlæjandi.

„Nú erum við meira að segja í 
sama skóla og hittumst í hverjum 
frímínútum,“ segir Alma. „Ég veit 
ekki um betri vinkonu.“

„Ég er samt alveg hætt að reyna 
að kenna henni bænirnar,“ segir 
Ásta.

Hætt að kenna henni bænirnar
Tvíburasysturnar Ásta Lind og Alma Rún Hannesdætur fermdust árið 2005. Önnur þeirra fermdist í kirkju en hin borgaralega.

Ásta Lind og Alma Rún Hannesdætur voru á öndverðum meiði þegar kom að því að 
fermast. Ásta fermdist í kirkju en Alma fermdist borgaralega.  MYND/VALLI



FERMINGARTILBOÐ HÁRTÆKI

Vidal Sassoon – Infra Radiaannccee CColllectiooon

Mildur innrauður 
hiti ásamt loftflæði 
heitum plötum fyrir 
árangursríkari 
mótun og viðheldur 
náttúrulegum raka og 
glæsilega mjúku hári.

VERÐ ÁÐUR...14.995
TILBOÐ .........11.995
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TILBOÐ .........15.995
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VERÐ 22.995

Eitt flottasta krullujárnið á markaðnum - Keramik húðað sem gefur glansandi
krullur - 2 hitastillingar - 3 tímastillingar fyrir mismunandi gerðir af krullum -
Aldrei verið einfaldara að gera fullkomnar krullur/liði - Glæsilegur kaupauki, 
Babyliss Mini sléttujárn að verðmæti 5.999.

Öflugur Professional AC mótor
með 3 ára ábyrgð -  90 km/
klst -  3 ára ábyrgð

VERÐ ÁÐUR... 6.995
TILBOÐ ......... 4.995
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Philips HPS930
• Professional Titanium plötur (110mm)
• Aðeins 10 sek. að hitna
• Stafræn hitastilling max 230C
• 2.5m snúra
• 100-240V

Philips HPS920
• 2300w Professional hárblásari
• AC mótor 120 km/klst blástur
• ThermoProtect
• 6 hita og hraðastillingar
• Keramik hitunartækni
• Ion conditioning
• CoolShot
• 3 m snúra

Philips HPS910
• 2100w Professional hárblásari
• AC mótor
• ThermoProtect
• 6 hita og hraðastillingar
• Keramik hitunartækni
• Ion conditioning
• CoolShot
• 2.5 m snúra

CCuurrrllll SSeeccrreet

Kaupauki



UNITED LED39X16T2
• Einfalt og gott 39“ sjónvarp
• Háskerpu 1920x1080 punkta FHD upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn DVB-T2 móttakari
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,
   MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video,
   Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

UNITED LED32X16
• Einfalt og gott 32“ sjónvarp
• 1366x768 punkta upplausn
• Progressive Scan
• Stafrænn móttakari DVB-T
• USB margmiðlunartengi sem styður DivX,   
   MKV, MP3 og JPEG
• 3 x HDMI, Scart, CI kortarauf, S-video,
   Coax, PC, heyrnartóls- og RCA tengi

49.990
VERÐVERÐ 59.99059 990

KYNNINGARTILBOÐ
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VERÐVERÐ 89.99089 990
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ÞRÁÐLAUSIR BLUETOOTH HÁTALARAR
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FRÁBÆRT ÚRVAL
FERMINGARGJAFIR

SJÁÐU ALLT 
ÚRVALIÐ Á 

SM.IS

RESTIO
Restio frá Yamaha hefur farið sigurför um heiminn 
enda er hér á ferð stílhrein og glæsileg hljóðlausn inn 
í hvaða rými sem er. Hægt er að fá Yamaha Restio
í fjórum litum og er með innbyggðum geislaspilara, 
USB afspilun, FM útvarpi og iPod/iPhone vöggu.

129.9901 VERÐÐ  
EINNIG FÁANLEG MEÐ
Bluetooth á 149.990

GULLFALLEG HÖNNUN 
FRÁBÆR HLJÓMBURÐUR
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Axel Björn Clausen, yfirmatreiðslumaður á Fiskmark-
aðnum, starfaði á námsárunum á Grand hóteli þar sem 
fermingarveislur eru algengar. Minna er um þær á nú-

verandi vinnustað en Axel segist hafa heyrt að fólk kjósi frem-
ur léttari veitingar í fermingarveislur í dag en áður tíðkuðust. 
„Mér sýnist að fólk vilji frekar útbúa matinn heldur en að kaupa 
hann tilbúinn af veisluþjónustum, enda er það ódýrara. Það 
er einfalt að ná sér í góðar uppskriftir á netinu. Það er hins 
vegar hægt að kaupa mjög góðar og fallegar fermingartertur 
tilbúnar,“ segir Axel.

„Léttar snittur, pinnamatur, kjúklinga- og lambaspjót er 
mjög vinsælt á veisluborðið núna þótt alltaf séu margir sem 
kjósa rjóma- og brauðtertur,“ segir hann. „Algengt er að fólk 
bjóði í léttar veitingar stuttu eftir hádegi en þá er sniðugt að 
bjóða upp á matarmikla og bragðmikla súpu ásamt heitum 
brauðréttum,“ segir hann enn fremur. 

Axel Björn er alinn upp á Akureyri og segir sína fermingar-
veislu hafa verið með hefðbundnu kaffihlaðborði með heitum 
brauðréttum, pönnukökum og rjómatertum. „Mamma réð veisl-
unni, enda var ég ekki byrjaður að hugleiða kokkinn á þessum 
tíma,“ segir hann. Sautján ára flutti hann til Reykjavíkur og fór 
í kokkanám. Nú hefur hann starfað hjá Fiskmarkaðnum í tæp 
fimm ár. Axel Björn er í Íslenska kokkalandsliðinu sem er að 
undirbúa heimsmeistaramótið sem verður í nóvember. 

„Ef ég mætti ráða veislunni minni í dag myndi ég hafa létta 
súpu, til dæmis indverska bauna- og tómatsúpu sem ég gef 
uppskrift að hér. Síðan væru heitir brauðréttir, heitt rúllubrauð, 
snittur og spjót,“ segir hann. „Ég er mjög hrifinn af indverskum 
mat og margvíslegum kryddtegundum,“ segir Axel. 

Indversk bauna- og tómatsúpa (Uppskrift miðast við 6 
manns)
1 tsk. olía, til steikingar
1 stór laukur, fínt skorinn
3 hvítlauksgeirar, rifnir niður með rifjárni

4 cm af engifer, rifið með rifjárni
1-2  jalapeño, smátt skorið
1 tsk. mulið cumin
1 tsk. mulin koríanderfræ
¼ tsk. kanill
¼ tsk. túrmerik 
1 dós af niðursoðnum tómötum, um það bil 450 ml, skornir gróft 
niður, safinn líka notaður 
2 bollar af elduðum linsubaunum
2 bollar af elduðum kjúklingabaunum
½ l af vökvanum sem baunirnar voru eldaðar í
Salt
250 ml grískt jógúrt
Um það bil 20 kvistir af graslauk, fínt saxaðir

Olían hituð í potti og laukurinn settur út í, steiktur þar til 
hann er byrjaður að mýkjast og brúnast. Þá er engifer, jalapeño 
og allt þurrkryddið sett saman við og hrært vel þar til góður 
ilmur berst frá kryddinu, um það bil 2 mín. Þá er tómötunum 
bætt út í ásamt vökvanum og helmingnum af baununum, bæði 
linsu- og kjúklingabaunum, og vökva af baununum. Lækkið 
hitann og látið malla í 10 mínútur. Því næst er súpan maukuð 
í blandara eða með töfrasprota þar til hún verður flauelsmjúk. 
Setjið aftur í pottinn og bætið restinni af baununum saman-
við. Smakkið til með salti. 

Saxið graslauk og setjið saman við grísku jógúrtina. Gríska 
jógúrtin er síðan sett út í súpuna. 

Bakaður camembert með mango chutney, 
hunangi og pekanhnetum (Uppskrift fyrir 6)
2 camembert-ostar
100 ml mango chutney
100 ml dökkt hunang
150 g pekanhnetur

Osturinn skorinn í sneiðar og þeim raðað í grunnt eldfast 
mót. Þunnu lagi af mango chutney er smurt yfir ostinn með 
skeið. Hnetum og hunangi er blandað saman í skál en síðan 
sett yfir ostinn og chutney. Bakið í ofni í 180°C í 15 mínútur. 
Borið fram með kexi. elin@365.is

Ljúffeng indversk súpa á veisluborðið
Hvernig væri að breyta til og hafa bragðgóða súpu og góða brauðrétti í fermingarveislunni? Axel Björn Clausen matreiðslumaður 
gefur hér girnilegar uppskriftir að indverskri bauna- og tómatsúpu og bökuðum camembert með mango chutney og hnetum. 

Axel Björn Clausen, yfirmatreiðslumaður á Fiskmarkaðnum, segir að 
margir kjósi að bjóða upp á léttar veitingar í fermingarveislum.  MYND/GVA

Kjúklingaspjót eru mjög vinsæl á 
hlaðborðum í fermingarveislum. 
Þau henta fyrir allan aldur. Bæði 
er hægt að bjóða upp á satay-
sósu með kjúklingnum og súr-
sæta sósu.

Þessi uppskrift er miðuð við 
þrjátíu manns. Hafa skal í huga 
að hér er um að ræða einn rétt af 
mörgum á borðinu. Flestir fá sér 
kjúkling.
15 kjúklingabringur
15 hvítlauksrif
3¾ dl sweetchili-sósa
8 msk. sojasósa
8 msk. ólífuolía
salt og pipar
sesamfræ
tréspjót  (þurfa að liggja í bleyti í 
að minnsta kosti 15 mínútur fyrir 
notkun)

Skerið hverja bringu eftir endi-
löngu í fjórar lengjur. Blandið 
öllu sem upp er talið hér fyrir 
ofan saman í skál fyrir utan 
sesamfræin. Leggið kjúklinga-
strimlana í blönduna og látið 
standa í um það bil tvo tíma í 
kæliskáp. Þræðið kjúklingalengj-
urnar upp á spjótin og stráið 

sesamfræjunum yfir. Grillið eða 
steikið í um það bil þrjár mínútur 
á hverri hlið. 

Berið fram með súrsætri sósu, 
sweetchili-sósu og hnetusósu. 
Hægt er að kaupa sósurnar til-
búnar eða gera sjálfur.

Einföld hnetusósa 
 (hægt að stækka uppskriftina eftir 
þörfum)
3 dl apríkósusulta 
2 msk. hnetusmjör
1 msk. ferskt kóríander, fínt skorið

Súrsæt sósa
 (hægt að stækka uppskrift eftir 
þörfum)
⅓ bolli hvítvíns- eða hrísgrjónaedik
4 msk. púðursykur
1 msk. tómatsósa
1 tsk. sojasósa
2 tsk. maísmjöl blandað með 4 tsk. 
af vatni

Blandið saman ediki, púður-
sykri, tómatsósu og sojasósu í 
pott og látið suðuna koma upp. 
Hrærið maísmjöl og vatn saman 
við til að þykkja. 

Gott er að setja ananasbita út í 
sósuna ef einhver vill breyta til.

Kjúklingaspjót vinsæl
Kjúklingaspjót eru vinsæl á hlaðborð fermingarveislunnar. 

Burt’s Bees vörurnar fást t.d. í Lyfjum & heilsu 
Kringlunni og í Fríhöfninni. náttúran og ég

NÁTTÚRULEGIR OG MILDIR 
LITIR FYRIR FERMINGUNA
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VEISLUFÖNGIN ÁÆTLUÐ
Þeir sem sjálfir sjá um að elda 
eða baka fyrir fermingarveisluna 
þurfa að huga að magni, enda 
verra ef allt klárast en ekki síður 
að sitja uppi með veisluföng til 
næstu vikna.
Nokkrar þumalfingursreglur er 
hægt að nota til að áætla magn.

Matarhlaðborð
Á matarhlaðborð má gera ráð 
fyrir að séu tveir kaldir forréttir, 
tveir kaldir aðalréttir og tveir 
heitir aðalréttir.
Þá er miðað við 250 g af hreinu 
kjöti á mann, beinlausu og 
óelduðu.
75 g af fiski á mann, til dæmis í 
forrétt.
½ dl af sósu á hvern.
Meðlæti: um 100 g af kartöflum 
á mann og 100 g af salati eða 
öðru grænmeti eins og baunum, 
rauðkáli og þess háttar.

Kaffiboð
Gos: ½ lítra á mann
Kaffi: 3 bollar á mann.
Gott er að miða við að vera með 
þrjár tegundir af tertum, tvær 
tegundir af köldu brauði og eina 
gerð af heitum rétti.
Ein venjuleg stærð af hring-
laga tertu sem sögð er u.þ.b. 12 
manna dugir fyrir um 20 manns. 
Brauðterta sem er fjögurra laga, 
jafnstór og rúllutertubrauð, dugar 
fyrir 40 manns.
Af smurðu brauði má gera ráð 
fyrir um þremur stykkjum á mann.
Heitir réttir í eldföstu móti, 
stærð 23x33 cm, duga fyrir 15-20 
manns.

FERMING Á NORÐUR
LÖNDUM

Fjölmargir Íslendingar hafa 
flutt til Noregs, Svíþjóðar og 
Danmerkur á síðustu árum. Núna 
er 82 unglingar í fermingar-
fræðslu í þessum löndum. Sumir 
þeirra fermast þar sem þeir eru 
búsettir en aðrir koma heim til 
Íslands til að fermast um páskana 
eða í sumar. 
Ágúst Einarsson er prestur 
Íslendinga í Svíþjóð þar sem tólf 
ungmenni eru í fermingarfræðslu 
en Arna Grétarsdóttir, prestur 
í Noregi, er með sextíu ferm-
ingarbörn. Fermingarfræðsla allra 
þessara fermingarbarna fer fram í 

fermingarbúðum í 
Åh Stiftgård í 

Svíþjóð. Fermt 
er á tveimur 

stöðum í 
Noregi, í 
Sandefjord 
18. maí og í 

Ósló 9. 
júní. 

LIST Í KLAUSTRINU
Þegar einhver viðburður er í fjölskyldunni, ferming, brúðkaup, skírn 
eða afmæli leggja margir leið sína í Karmelklaustrið í Hafnarfirði. Þar selja 
systurnar ýmsa handgerða listmuni, kerti, kort, gestabækur og fleira. Mjög 
margar tegundir er þar að finna af fermingarkertum en jafnframt eru þau 
gerð að beiðni hvers og eins. Venjulega er nóg að gera í listsköpun hjá 
nunnunum fyrir fermingarnar. Handavinnan er hluti af starfi þeirra og lífi. 
Allur ágóði rennur til góðra málefna. 
Verslun þeirra hefur stækkað og þróast með árunum og fjölbreytnin 
aukist. Má nefna sérmálaðar gestabækar sem er tileinkaður 
fermingardeginum sem er sannarlega góð gjöf. Til dæmis er hægt að 
skrifa þar allar fermingargjafir og frá hverjum þær eru.  Best er að vera 
tímanlega í því að ákveða útlit kertisins því tíma tekur að handmála fyrir 
hvern og einn. 
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Mikil tilhlökkun ríkir á heimili 
Halldórs Benedikts Haraldsson-
ar, 14 ára Breiðholtsbúa, sem ferm-
ist í apríl. Halldór gengur í Selja-
skóla og fermingarundirbúning-
ur hans og jafnaldra hans hefur 
staðið yfir í allan vetur. Hann seg-
ist alltaf hafa verið ákveðinn í að 
fermast en flestir jafnaldrar hans 
í Seljaskóla fermast nú í ár.

„Við byrjuðum að hittast viku-
lega í Seljakirkju síðasta haust en 
þar hefur fermingarhópurinn hist 
alla þriðjudaga í vetur. Þar fer fjöl-
breytt fræðsla fram en við lærum 
um kristna trú og ferminguna 
auk þess sem við fáum fræðslu á 
ýmsum öðrum sviðum sem snerta 
ekki beint kristna trú heldur lífið 
almennt.“ Auk fermingarfræðsl-
unnar í Seljakirkju fór hópurinn 
í Vatnaskóg í október og gisti þar 
eina nótt. Einnig tekur Halldór 
mikinn þátt í starfi KFUM. Stóri 
dagurinn verður 6. apríl næst-
komandi í Seljakirkju þegar Hall-
dór fermist ásamt skólafélögum 
sínum. „Athöfnin verður með 
hefðbundnu sniði, geri ég ráð fyrir, 
og ég hlakka mikið til dagsins.“

Veislan verður haldin í húsnæði 
Hjallastefnuleikskólans Laufás-
borgar þar sem móðir Halldórs 
vinnur. Hann býst við fjölda gesta 
og skemmtilegum degi. „Við erum 

búin að bjóða um 120 manns  
þannig að það verður mikið fjöl-
menni. Við erum búin að panta 
tertur frá Tertugalleríi Myllunn-
ar og mat frá veitingastaðnum 
Habibi. Ég fékk að hafa skoðun á 
tertunni en foreldrar mínir réðu 
meira um matinn sjálfan.“

Aðspurður um fermingartísk-
una hjá drengjum í ár segir Hall-
dór ekkert eitt sérstakt vera vin-

sælt heldur sé hún nokkuð blönd-
uð. Flestir klæðist jakkafötum og 
ýmist með bindi eða slaufu en þó 
séu slaufurnar heldur vinsælli í ár.

Halldór á vafalaust eftir að fá 
margar fallegar og nytsamlegar 
gjafir en hann segist ekkert vita 
hvað hann fær. „Ég held að for-
eldrar mínir séu að hugsa um nýtt 
golfsett en samt veit ég ekkert hvað 
þau eða aðrir gefa mér.“

Stór dagur framundan

„Ég fékk að hafa skoðun á tertunni en foreldrar mínir réðu meira um matinn sjálfan,“ 
segir Halldór Benedikt Haraldsson. MYND/GVA 

Sunna Hlín Eggertsdóttir Í hvaða 
kirkju fermist þú? Í Lindakirkju í 
Kópavogi

Hvar verður veislan haldin? 
Veislan verður haldin heima hjá 
okkur.

Hvernig verður veislan? Veisl-
an verður seinnipartinn og við 
verðum með smárétti, pinnamat 
og kökur.

Koma margir í veisluna? Já, ég 
á stóra fjölskyldu, það eru 125 á 
gestalistanum.

Verða skemmtiatriði? Nei, það 
verða engin skemmtiatriði

Hvernig eru fermingarfötin? Við 
erum ekki búin að kaupa ferm-
ingarfötin en mig langar í hvítan 
kjól og ballerínuskó.

Hvað langar þig í í fermingar-
gjöf? Foreldrar mínir gefa mér 
utanlandsferð með vinkonum 
mínum. Annars er ekkert sér-
stakt á óskalistanum.

Hvernig hefur fermingarfræðsl-
an verið? Fermingarfræðslan 
hefur verið ágæt, við mætum í 
hverri viku í kirkjuna og svo var 
skemmtileg ferð í Vatnaskóg síð-
asta haust. 

Tekur þú þátt í undirbúningn-
um fyrir ferminguna? Ég tek smá 
þátt en pabbi og mamma sjá um 
þetta að mestu leyti. 

Ertu stressuð fyrir stóra dag-
inn? Nei, ekkert sérstaklega.

Af hverju ætlar þú að fermast? 
Það er orðin hefð að 8. bekkingar 
fermist. Alveg eins og það er ekk-
ert spurt að því hvort þú viljir fara 
í 8. bekk þá er ekkert endilega 
spurt að því hvort þú viljir ferm-
ast, það fermast bara allir.

Utanlandsferð með 
vinkonum í fermingargjöf
Sunna Hlín Eggertsdóttir fermist í Lindakirkju í Kópavogi. Veislan verður fjölmenn enda fjölskyldan stór. 
Sunna fær utanlandsferð með vinkonum í fermingargjöf frá foreldrum sínum. 

Sunna Hlín verður 
með fermingar-
veisluna heima og 
býður upp á smá-
rétti og kökur. 
MYND/DANÍEL

SÆTUR BITI Í BUDDUNA
Spenna og fiðringur getur 
komið í veg fyrir góða matarlyst 
á fermingardaginn. Í marg-
menni getur orðið heitt og 
loftlaust í kirkjunni og ferming-
arathöfnin dregist á langinn. Því 
er mikilvægt að fermingarbarn-
ið nærist og drekki vel áður en 
stóra stundin rennur upp. Gott 
er að hafa meðferðis vatnsbrúsa 
og léttan millibita í kirkjuna og 
á hátíðisdegi sem þessum má 
alveg bjóða upp á ljúffengt og 
sætt nesti undir tönn sem gefur 
tafarlausa orku í kroppinn.

Verndarengill

Fermingargjöf sem gefur
Fermingarskeyti eða gjafabréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar er 
gjöf sem heldur áfram að gefa. Fermingarbarnið 
fær skeytið eða bréfið í hendurnar en 
andvirðið rennur til jafnaldra fermingar-
barnsins sem býr við fátækt. 

Sendu skeyti, það kostar 1.990 kr. Eða gefðu 
fermingargjafabréf að upphæð 5.000 kr.
 
Þú færð skeytin og gjafabréfin á 
www.gjofsemgefur.is eða pantar þau á 
skrifstofunni okkar, 528 4400. Þú prentar út, 
sækir til okkar – eða við sendum fyrir þig. Einfalt og gleðilegt.

Óskalistinn minn:

Rúm
Myndavél
Svefnpoki
iPod
Vefmyndavél
Teppi
Orðabók
Hálsmen
Svo væri gaman 
að fá pening og 
„Gjöf sem gefur“. 
Mig langar til að 
einhver sem er 
ekki eins heppinn 
og ég fái að njóta 
með mér.

 www.gjofsemgefur.is

Við systkinin erum 
munaðarlaus. 1.990 kr. 
fermingarskeyti á Íslandi 
dugar fyrir 3 hænum. 
Þær gefa okkur fullt 
af eggjum. 

5.000 kr. gjafabréf á 
Íslandi myndi gefa 
okkur geit.
Eða kannski reiðhjól. 
Þá kæmist ég á markað 
með uppskeruna okkar 
og við fengjum pening.

Óskalistinn minn:

t og gleðilegt

j nnar er 
rbarnið 

ðu

falt

ðu 



Kringlunni og 
Síðumúla 35
www.jens.is
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12.900.-12 900

13.900.-

Fyrir fermingarstrákinn

Hægt að áletra 
aftaná kross
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Frí heimsending innanlands
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Jakob Fjólar Gunnsteinsson fermist hinn 6. apríl næstkomandi. Honum 
finnst líklegt að það verði einhver óvænt skemmtiatriði í fermingarveisl-
unni sem verður væntanlega skemmtileg fyrir fullorðna fólkið. Hann býst 
við að þurfa að heilsa einhverjum sem hann hefur aldrei hitt.

Í hvaða kirkju ferm-
ist þú? Ég fermist í Bessa-
staðakirkju á Álftanesi

Hvar verður veislan 
haldin? Ég er ekki alveg 
búinn að ákveða það en 
það verður örugglega 
heima

Hvernig verður veisl-
an? Hún verður örugg-
lega skemmtileg fyrir full-
orðna, en litlu krökkun-
um mun líklega fara að 
leiðast á meðan ég heilsa 
einhverjum sem ég hef 
aldrei hitt.

Koma margir í veisl-
una? Já, ég held það komi 
svona 50 manns eða fleiri.

Verða skemmtiatriði? 
Það verða örugglega ein-
hver óvænt skemmtiat-
riði þar.

Hvernig eru ferming-
arfötin? Ég er ekki kom-
inn með fermingarföt en fæ þau fljótlega, allavega held ég að ég þurfi 
kannski fermingarföt.

Hvað langar þig í í fermingargjöf? Mig langar í borðtölvu, PS4-
leikjatölvu og iPad. Og svolítið af peningum líka.

Hvernig hefur fermingarfræðslan verið? Hún hefur verið skemmti-
leg, gaman að hitta krakkana og presturinn okkar er alveg æðislega 
skemmtilegur.

Tekurðu þátt í undirbúningnum fyrir ferminguna? Auðvitað geri 
ég það. Ég held að allir vilji það. Maður fermist nú aðeins einu sinni.

Ertu stressaður fyrir stóra daginn? Svolítið, en þetta er dálítið líkt 
afmæli ef maður hugsar um það.

Af hverju ætlarðu að fermast? Ja, flestallir krakkar fermast, svo af 
hverju ætti ég ekki að gera það? Ég trúi á Guð og Jesú en ég fatta ekki af 
hverju maður þarf að sanna það með því að fermast. Ég þekki nokkra 
sem trúa ekki á Guð en eru samt að fermast. Það er skrýtið, finnst mér.

Örugglega óvænt 
skemmtiatriði 

Jakob tekur fullan þátt í fermingarundirbúningnum.

Það er áskorun að mynda ung-
linga. Fermingarmyndir skrá-
setja mikilvæg tímamót í lífi 

fermingarbarnsins og kúnst að ná 
fram einstöku samspili sakleysis í að-
draganda fullorðinsára.
❖ Takið myndirnar þegar ungling-

urinn er ánægður, vel nærð-
ur og sofinn. Sé fermingarbarnið 
taugaóstyrkt og trekkt birtist það 
í neikvæðni og tregðu framan við 
myndavélina. Skapið því þægilegt 
andrúmsloft þar sem barninu líður 
vel og nýtur sín óþvingað. 

❖ Leyfið fermingarbarninu að velja 
hverju það klæðist. Unglingar eru 
á viðkvæmum aldri og mjög með-
vitaðir um sjálfa sig. Íklæddir uppá-
haldsfötunum sínum verða þeir 
sjálfsöruggari í framkomu.

❖ Gott er að hafa hugfast að ungling-
ar sýna gjarnan á sér aðrar hliðar 
þegar foreldrarnir eru fjarri og því 
verða viðbrögð þeirra í myndatök-
unni afslappaðri.

❖ Unglingar hafa sterkar skoðanir á 
því hvernig þeir birtast á myndum. 
Þeir vilja fá að vera þeir sjálfir og 
ekki breyta sér fyrir myndatökuna. 
Reynið því að ná fermingarbarninu 
eins og það er í stað falskrar mynd-
ar sem sýnir annan mann. 

❖ Komið fram við táninginn eins og 
hann sé fullorðinn. Sýnið honum 
hvatningu og virðingu sem eykur 
honum sjálfstraust. Myndatak-

an verður þá bæði auðveldari og 
ánægjulegri.

❖ Spjallið við fermingarbarnið áður 
en myndataka fer fram. Hvert er 
áhugamál þess? Er það kannski fót-
bolti eða að hangsa með vinum í al-
menningsgarðinum? Farið þá með 
út á fótboltavöll eða í garðinn og 
fáið unglinginn til að klifra í trjám 
eða leggjast í grasið. Því afslappaðra 
sem umhverfið er því meiri verður 
orkan og tjáningin.

❖ Sumir eru hræddir við myndavélar 
og vitaskuld óþarfi að allar mynd-
ir sýni bros og gleði. Frábær leið til 
að virkja táninga er að ná mynd þar 
sem þeir dunda við áhugamál sitt 
og vita ekki af myndavélinni. Þegar 
óvænt útkoman kemur í ljós verða 
þeir vísast til í enn frekari mynda-
tökur.

❖ Nú til dags eru börn mynduð oftar 
en eldri kynslóðir því nær allir 
símar eru búnir myndavélum. Enn 
er þó mikill munur á Instagram-
mynd og myndum úr alvöru ljós-
myndavélum sem geta stýrt hraða, 
dýpt og urmul annarra atriða.

❖ Unglingar elska fjör og framan við 
myndavélina gefst frábært tækifæri 
til að ná því á mynd. Hleypið pers-
ónuleika þeirra út og leyfið þeim 
að grínast og glensa en munið þó 
að taka líka alvarlegri portrett sem 
sýna önnur svipbrigði. 

Minning um sakleysi og fjör
Fermingarmyndin er dýrmætur minnisvarði um æskuljóma og æviskeið þegar barnslegt sakleysi er enn við lýði en fermingarbarnið 
er þó að komast nær því að verða fullorðið. Eftirfarandi heilræði gagnast vel þegar teknar eru ljósmyndir af fermingarbarninu. 

Er fermingarbarnið kannski náttúruunnandi eða á sér einhvern uppáhaldsstað? Þá er tilvalið að taka fermingarmyndirnar líka á 
þeim stað því það sýnir vel persónuleika barnsins.

Okkar bakarí í Garðabæ er 
bakarí í stöðugri þróun 
sem byggir á gömlum 

grunni. Bakaríið hefur alla tíða 
lagt mikla áherslu á vandað og 
gott vöruúrval þegar kemur að 
fermingarveislum auk persónu-
legrar þjónustu. Að sögn Árna 
Þorvarðarsonar, bakara í Okkar 
bakaríi, er eftirspurnin sífellt að 
aukast eftir vörum og þjónustu 
þeirra þegar fermingarveislur eru 
skipulagðar. „Við bjóðum upp á 
ýmsar tegundir af kökum og tert-
um, í öllum stærðum og gerðum. 
Kransahornið okkar er til dæmis 
mjög vinsælt, Rice Crispies-turn-
inn vekur alltaf lukku hjá yngstu 
kynslóðinni og síðan bjóðum við 
upp á skúffubita en þar er búið að 
skera stærri tertur í smærri bita 
sem eru þægilegir í uppstillingu 
og snyrtilegir á borði.“ Af öðrum 
vörum nefnir Árni marsípanbók-
ina sem er marsípanterta sem 
hægt er að fá með letri og mynd, 
franska súkkulaðitertu og hefð-
bundna súkkulaðitertu.

Að sögn Árna leggur Okkar 
bakarí mikla áherslu á persónu-
lega þjónustu. „Við veitum við-
skiptavinum okkar góð ráð og 
hlustum á hugmyndir þeirra. 
Þeir sem leita til okkar hafa ólík-
ar þarfir og skoðanir en stundum 
þarf líka að hlusta á fagmennina. 
Við vitum oft betur hvað pass-
ar saman og ekki saman enda 
komið nálægt skipulagningu 
margra veislna. Stundum kemur 
fyrir að viðskiptavinir velja eitt-
hvað sem þeim þykir gott en 
höfðar ef til vill ekki til breiðs 

hóps gesta. Þá er það okkar að 
koma með aðrar tillögur.“

Það er misjafnt að sögn Árna 
hversu mikið er keypt í ferming-
arveislurnar. Hann segir f lesta 
útbúa einhvern mat heima fyrir 
en kökur og tertur sem sé tíma-
frekt að baka, og jafnvel f lóknari 
í framleiðslu, séu frekar keyptar 

hjá þeim. „Það er auðvitað allur 
gangur í því. Sumar kaupa allar 
veitingar hjá okkur á meðan aðrir 
láta duga að kaupa tvær til þrjár 
kökur, til dæmis kransahornið og 
marsípankökuna.“

Nánari upplýsingar má finna 
á www.okkarbakari.is og á Face-
book-síðu bakarísins.

Persónuleg þjónusta
Vandað vöruúrval og góð þjónusta einkennir Okkar bakarí. Þótt margir útbúi 
einhverjar veitingar sjálfir kjósa þeir að kaupa stærri og betri kökur og tertur.

ND/GVA

„Við veitum viðskiptavinum okkar góð ráð og hlustum á hugmyndir þeirra,“ segir Árni 
Þorvarðarson hjá Okkar bakaríi. MYND/GVA



GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

Á
R
N
A
S
Y
N
IR

Útilíf í
Pakkann

ÚRVALIÐ er í Útilíf

Fáðu aðstoð við valið á réttu fermingargjöfunum. 
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem það selur.
Fáðu aðstoð við valið á réttu fermingargj
Starfsfólkið okkar þekkir vörurnar sem þa

jöflið á é f i j

KÚLUTJÖLD
frá 17.990 kr.
HIGH PEAK 
ÚRVAL AF 3-4 MANNA 
KÚLUTJÖLDUM.
GÓÐ VATNSVÖRN.

STÓRIR BAKPOKAR
frá 42.990 kr.
DEUTER AIRCONTACT
ALVÖRU BAKPOKAR MEÐ 
STILLANLEGU BAKI OG 
VATNSVÖRN. FÁANLEGIR Í ÝMSUM 
STÆRÐUM, DÖMU OG HERRA.
55+10 LÍTRA – 75+10 LÍTRA.

REIÐHJÓL
frá 49.990 kr.
JAMIS FJALLAHJÓL
VÖNDUÐ AMERÍSK 
FJALLAHJÓL Á GÓÐU VERÐI.
ÞÚ FÆRÐ HJÓLIN Í 
SMÁRALIND OG GLÆSIBÆ.

GÖNGUSKÓR
frá 26.990 kr.
ÖLL HELSTU MERKIN: 
MEINDL, SCARPA, THE 
NORTH FACE  MIKIð ÚRVAL!

ENNISLJÓS
frá 4.990 kr.
ÝMSAR TEGUNDIR
T.D. PETZL, PRIMUS, 
SILVA OG COAST.

North Face svefnpoki
FERMINGARTILBOÐ 19.990 kr.
TNF ALEUTIAN 3S
VANDAÐUR OG TRAUSTUR TIL NOTKUNAR 
SUMAR, VOR OG HAUST. FYLLING: 
„HEATSEEKER“ TREFJAR ÞOLMÖRK: -7°C. 
ÞYNGD: 1.559 GR.

DAG-BAKPOKAR
frá 18.990 kr.
DEUTER FUTURA
MARGVERÐLAUNAÐIR BAKPOKAR.
FÁANLEGIR Í ÝMSUM STÆRÐUM
Í DÖMU OG HERRA ÚTFÆRSLUM.
22–38 LÍTRA.

Bretta- og 
skíðapakkar
FRÁBÆRT VERÐ
FÆST Í GLÆSIBÆ 
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Glæsileg fermingartilboð 
eru nú í gangi hjá Dún og 
fiðri á sængum og öllum 
sængurverasettum. Dún 
og fiður framleiðir flest-
allar söluvörur sínar svo 
sem sængur, kodda, púða 
og pullur. „Ég get stað-
fest það að við erum með 
sængur í hæsta gæða-
flokki,“ segir Anna Bára 
Ólafsdóttir, einn af eig-
endum Dúns og fiðurs. 
„Sængurnar okkar eru 
með þúsund gramma 
fyllingar og er meðalaldur sænganna átján til tuttugu ár. Við end-
urnýjum einnig sængurnar og erum þau einu í Evrópu sem gerum 
það. Meðallíftími dúnsins í sængum er um það bil átján til tutt-
ugu ár. Verið dugar hins vegar í tíu til tólf ár. Því er gott að skipta 
um ver og bæta við dúninn eftir þann tíma. Þannig endist sæng-
in mun lengur. Erlendis er ætlast til þess að ný sæng sé keypt á um 
það bil sex ára fresti. Allar sængur er hægt að endurnýja hjá okkur 
þegar verin eru orðin slitin og þá endist sængin mun lengur. Því 
dýrari sem dúnninn er því frekar borgar sig að endurnýja hann.“ 

„Ástæðan fyrir því að sængurnar okkar eru með þúsund grömm 
af dúni er einfaldlega sú að þá verður endingin meiri.“

Dún og fiður er fjölskyldufyrirtæki sem hefur starfað í 55 ár. 
Á þessum tíma hefur safnast saman mjög mikilvæg þekking og 
reynsla á öllu sem lýtur að dúni og fiðri, efnum því tengdum og 
meðhöndlun sængurfatnaðar. Dún og fiður framleiðir vörur sínar 
úr mismunandi dúni og fiðri, það er æðardúni, snjógæsadúni, 
svana dúni, andardúni og eru gæðin í þeirri röð sem hér er talið. 

„Sæng frá okkur er fjárfesting til framtíðar og erum við með frábær 
fermingartilboð þessa dagana. Snjógæsadúnsæng er á 49.800 krónur,  
svanadúnssæng á 33 þúsund krónur og andadúnssæng á 21 þúsund. 
Einnig erum við með tilboð á öllum sængurverum,“ segir Anna Bára. 

Fjárfesting til framtíðar

Malen Þorsteinsdóttir, kjólaklæð-
skeri hjá Eðalklæðum, segir að 
alltaf séu nokkrar fermingar-
stúlkur sem vilji láta sérsauma 
á sig kjólinn. „Ástæðurnar geta 
verið margvíslegar,“ segir Malen. 
„Stundum er það stærðin sem 
verður þess valdandi að kjóll-
inn þarf að vera sérsaumaður, oft 
langar fermingarstúlkuna í eitt-
hvað annað en fæst í búðum eða 
hún vill láta búa til sinn eigin 
draumakjól. Margar hafa eytt 
miklum tíma á netinu í 
að spá og spekúlera 
hvað sé f lottast. 
Þær hafa ákveðn-
ar hugmyndir um 
snið og liti,“ segir 
Malen sem hefur 
s a u m a ð  m a r g a 
fermingarkjóla og 
ek k i síður brúðar-
kjóla.

Leita á netinu
„Sumar ferm-
ingarstúlk-
ur hafa mjög 
sterkar skoð-
anir og það er 
mjög gaman að 
sauma fyrir þær. 

Svo eru aðrar sem hafa engar hug-
myndir og biðja um hjálp sem er 
sjálfsagt að veita og skemmtilegt 
fyrir okkur. Þetta er því fjölbreytt 
starf,“ segir Malen.

Kjóllinn sem hún saumaði fyrir 
Dagbjörtu er „sixties“-kjóll. „Hún 
var búin að leita að svona kjól á net-

inu og kom með full-
mótaðar hugmynd-
ir. Einnig var hún 
með ákveðinn lit í 

huga, kóralrauðan. 
Oftast vilja ferming-
arstúlkur ljósa kjóla 

og ömmur hafa 
gjarnan áhrif 

á að kjóllinn 
eigi að vera 
með hv ít r i 
blúndu,“ segir 

hún.
„Við leitumst 

við að gera kjólana úr 
vönduðum efnum og sér-
saumaður kjóll er því dýr-
ari en sá sem er keyptur 
í búð. Í staðinn er engin 
önnur stúlka í eins kjól. 
Stúlkurnar koma líka 
með hug my nd i r að 
efnum sem við síðan út-
vegum ef með þarf.“

Ekki of stutt eða flegið
Þegar Malen er spurð um sídd 
á kjólum segist hún vilja hafa 
þá langleiðina niður að hnjám. 
„Auðvitað fá þær að ráða hversu 
stuttur kjóllinn er en ég reyni 
að hafa áhrif. Það er leiðinlegt 
ef fermingarstúlkan beygir sig 
og það sést í nærbuxurnar. Mér 
finnst fermingarkjóll ekki eiga 
að vera of f leginn né heldur of 
stuttur.“

Malen segir að margar mæður 
fermingarbarna láti einnig sauma 
á sig kjól. Þegar fermingum lýkur 
taka brúðkaupin við hjá Eðal-
klæðum og þau standa fram á 
haustið, greinir hún frá. „Þá taka 
vorlitirnir við hjá mæðrunum.“

Ánægð með kjólinn
Dagbjört Lilja er nemandi í Voga-
skóla en hún segist vera mjög 
ánægð með sérsaumaða kjólinn. 
„Þetta er kjóllinn sem mig hefur 
dreymt um,“ segir hún og nú er 
hann tilbúinn fyrir ferminguna 
13. apríl sem fram fer í Langholts-
kirkju. Dagbjört segist hlakka 
mikið til dagsins en hún ætlar 
að bjóða gestum í kvöldmat. „Ég 
var virkilega ánægð þegar ég var 
komin í kjólinn minn,“ segir hún.

Fékk draumakjólinn
Margar fermingarstúlkur hafa sjálfstæðan smekk og vilja ráða sjálfar hvernig 
fermingarkjóllinn eigi að líta út. Dagbjört Lilja Magnúsdóttir er ein þeirra.

Lokahönd hefur verið lögð á kjólinn. Kjólameistararnir og eigendur Eðalklæða, Ása Lára Axelsdóttir og Malen Þorsteinsdóttir. MYND/GVA   

Snyrtivörurnar frá Kardashian Beauty  
er komin til landsins

Kíktu www.verdia.is

Eftirtalin Apótek og heilsubudin.is selja Proactiv® Solution 

AKUREYRARR RAR PÓTEK, Kaupangi - LYFJAVERAA , Suðurlandsbraut 22 
BORGARARR PÓTEK, Borgartúni 28 - GARÐSAPÓTEK, Sogavegi 108
URÐARARR PÓTEK, Grafarholti - ÁRBÆJARARR PÓTEK, Hraunbæ 115 
APÓTEK GARÐABÆJAR, Litlatúni 3 - REYKJAVÍKURAA ARR PÓTEK, 
Seljavegi 2, APÓTEK HAFNARFJARÐAR, Tjarnarvöllum 11
Heildsölubirgðir, Konkord ehf. S. 568 9999, heilsubudin@heilsubudin.is

Í Proactiv® Solution eru efni sem hreinsa húð þína 
og eyða bólum. Með daglegri notkun koma efnin í 
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!



Tilboð gildir til sunnudags

Benetton Konur  í Kringlunni 

                25% 
af öllum kjólum 

á 1.árs afmæli
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Langflest fermingarbörn hafa 
viðkomu á hárgreiðslustofu 
fyrir stóra daginn. Síðustu 

ár hafa strákarnir margir hverj-
ir valið rokkabilly-greiðslu og 
stelpurnar grófa liði og f léttur. 
„Síðustu tvö ár hafa stelpurnar 
að sögn Kristjönu Þorláksdóttur, 
eða Göggu, á hársnyrtistofunni 
Korner að Bæjarlind 14-16, verið 
með óvenju sítt hár. 

„Ég hef unnið við fagið í þrjátíu 
ár og aldrei séð fermingarstelpur 
með jafn sítt hár en hjá mörgum 
nær það alveg niður á rass. Gagga 
segir gaman að eiga við allt þetta 
hár. „Flestar vilja mikla liði. Svo 
er fléttað inn í krullurnar og hárið 
þannig tekið aðeins frá andlitinu. 
Annaðhvort á hlið eða aftur.“ 

Strákarnir eru gjarnan klippt-
ir stutt í hliðunum en svolítill 
lubbi skilinn eftir að ofan sem 
annað hvort er greiddur til hliðar 
eða sleiktur aftur. Hárið er síðan 
mótað með alls konar efnum og 
jafnvel gljáa. Útkoman er herra-
leg og fer vel við fatatískuna sem 
er með snyrtilegra móti.

Stelpur á fermingaraldri eru margar með hár niður á rass. Þær vilja flestar mikla liði og fléttur. Strákatískan er herraleg. MYNDIR/DANÍEL

Fermingarstúlkur hafa að sögn Göggu hjá Korner, sem hefur starfað við fagið í 30 ár, sjaldan verið með jafn sítt 
hár og nú.

Davíð Elí Heimisson fermist í Hjallakirkju 
13. apríl. Inga Einisdóttir hjá Korner 
greiddi Davíð.

Strákahárið á að vera vel mótað og ýmist greitt til hliðar eða aftur.

Hafrún Lind Guðbrandsdóttir fermist í 
Vídalínskirkju 29. mars. Dagný Ósk Dags-
dóttir hjá Korner greiddi Hafrúnu.

Fermingarstúlkur hafa sjaldan 
verið með síðara hár 
Síðir lokkar eru áberandi hjá fermingarstúlkum í ár. Strákarnir eru með stutt í hliðum og mótaðan lubba.

GJAFIR
LITRÍKAR 



OPIÐ: VIRKA DAGA 11-19   FIMMTUDAGA 11-21  LAUGARDAGA 11-18   SUNNUDAGA 13-18   WWW.SMARALIND.IS   FINNDU OKKUR Á  

 Góða skemmtun



Allir sem versla fartölvu hjá Tölvulistanum fá í kaupbæti ávísun á fræðandi og skemmtilegt Windows 8.1 
námskeið sem haldið er í samstarfi við Promennt sem sérhæfa sig í fjölbreyttu tölvunámi.  Á þessu vinsæla 
námskeiði fara Microsoft sérfræðingar Promennt yfir nýtt viðmót Windows 8.1 og hvernig best er að fullnýta 
möguleika þess.  Gagnlegt og fræðandi námskeið sem viðskiptavinir hafa verið mjög ánægðir með.  
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Matreiðsla og matarmenning 
er mikið áhugamál Berg-
lindar Ólafsdóttur og segja 

má að svo hafi verið frá því að hún 
var ung. Tólf ára gömul réð hún sig í 
sveit þar sem hún sá um matreiðslu, 
heimilisstörf og barnapössun. „Þar 
lærði ég ákveðinn grunn sem ég bý 
að enn þann dag í dag,“ segir Berg-
lind sem naut þess að starfa í sveit-
inni í nokkur sumur. „Seinna réð ég 
mig hjá Úlfari Jakobsen ferðamála-
frömuði, ferðaðist um hálendið og 
eldaði fyrir erlenda ferðamenn í eld-
húsbílum og -tjöldum,“ lýsir Berg-
lind.

„Það má segja að matreiðsl-
an sé mín hugleiðsla,“ segir Berg-
lind sem hefur lengi fylgst með 
matarbloggi Nönnu Rögnvaldar, 
læknisins í eldhúsinu og fleirum 
slíkra. „Yngri dóttur minni fannst 
galið að móðir hennar væri ekki 
þarna á meðal og skoraði á mig 
að stofna mitt eigið matarblogg,“ 
segir Berglind sem tók áskorun-
inni og hefur nú í tæpt ár bloggað 
á síðunni Krydd og krásir. „Síðan 
er skemmtileg samvinna fjölskyld-
unnar og átti bara að vera fyrir 
okkur, hálfgert fjölskyldugrín. 
Allir hafa skoðun á hvað eigi að 
fara inn á hana og hálpast að við 
að taka myndir.“

Berglind á tvær dætur og eru 
þær báðar fermdar. „Þegar haft 
var samband við mig vegna upp-
skriftar fyrir Fermingarblaðið 
ræddi ég það við þær og þá kom 
ekkert annað til greina en upp-
skrift að súkkulaðibitum sem við 
köllum Þrefalda súkkulaðisælu. 
Þessa sælu hef ég bakað bæði fyrir 
fermingarveislu yngri dótturinnar 
og brúðkaupsveislu þeirrar eldri,“ 
útskýrir Berglind.

Uppskriftin er fremur einföld 
að sögn Berglindar. „Hún kemur 
upphaflega frá Nigellu en ég hef 
aðeins breytt henni og þróað,“ 
segir hún en Berglindi finnst 
gaman að leika sér með skreyt-
ingu kökunnar. „Á sumrin rækt-
um við æt blóm í garðinum okkar. 
Til dæmis fjólur, morgunfrúr og 
skjaldfléttu. Mér finnst gaman að 
nota þær til skreytingar. Annars er 
hefðbundið að skreyta með fersk-
um berjum eins og ég geri hér.“

Þreföld súkkulaðisæla
300 g suðusúkkulaði
100 g rjómasúkkulaði
350 g smjör
6 egg
350 g sykur
1 msk. vanilludropar (heimagerðir eru 
bestir)
200 g hveiti (sigtað)
300 g hvítt súkkulaði

Bræðið saman suðusúkkulaði, 
rjómasúkkulaði og smjör við mjög 
lágan hita eða yfir vatnsbaði.

Hrærið egg og sykur vel saman  
eða þar til sykurinn er vel uppleyst-
ur. Bætið vanilludropunum út í og 
hrærið síðan súkkulaði-smjör-
blönduna rólega saman við. Sigtað 
hveiti er þá hrært saman við. Hvíta 
súkkulaðið saxað gróft, gott er að 
hafa bitana stóra svo þeir bráðni 
ekki við bakstur. Hvíta súkkulaðinu 
er að lokum bætt í blönduna.

Þekið skúffukökuform með bök-
unarpappír og hellið blöndunni í – 
formið sem ég nota er 26x32 cm. At-
hugið að bökunarpappírinn skipt-
ir miklu máli upp á að ná kökunni á 
einfaldan hátt úr forminu. Bakið við 
180°C í 35-45 mín. Skerið kökuna í 
hæfilega bita og skreytið að vild, t.d. 
með því að sigta flórsykur yfir bit-
ana og skreyta með berjum eða fal-
legum ætum blómum s.s. fjólum, 
morgunfrúm eða lavender.

Margföld sæla
Berglind Ólafsdóttir byrjaði ung að elda. Hún er einarður áhugamaður um 
matarblogg og að áeggjan yngstu dóttur sinnar stofnaði hún sitt eigið blogg, 
Krydd og krásir, sem er nokkurs konar samstarfsverkefni allrar 
fjölskyldunnar. Hún gefur uppskrift að góðgæti á fermingarborðið.

Berglind lumar á upp-
skrift að Þrefaldri súkkul-
aðisælu. Fleiri uppskriftir 
úr ranni Berglindar má sjá 
á kryddogkrasir.com.
MYND/GVA

Eflaust hafa margir heyrt setningunni: „Ég þoli ekki fermingarveisl-
ur,“ fleygt. Mörgum þykir það beinlínis kvöð að mæta í slíkar veislur 
því þeim finnst þær svo leiðinlegar. Auðvelt ætti að vera að ráða bót 
á þessu vandamáli og gera fermingarveisluna aðeins hressilegri.

Oft þarf ekki meira til en að einhver frændi eða amma taki sig 
til og haldi smá tölu um fermingarbarnið. Það brýtur veisluna 
upp og bryddar upp á nýjum umræðuefnum. Einföld leið er líka 
að safna saman myndum af fermingarbarninu, fjölskyldu þess og 
vinum, setja þær í tölvu og láta þær rúlla á skjá á meðan veislan 
stendur. Fólk getur þá skemmt sér við að finna hvað annað og rifja 
upp gamla og góða daga. 

Það er líka sniðugt ef fermingarbarnið hefur einhverja sérstaka 
hæfileika að leyfa því að láta ljós sitt skína. Söngur eða annar tón-
listarflutningur, töfrabrögð og annað álíka vekur alltaf áhuga 
gesta og gefur veislunni skemmtilegan svip. Ef fermingarbarn-
ið sjálft er ekki til í eitthvert uppistand er kannski einhver annar 
fjölskyldumeðlimur eða veislugestur til í slíkt. 

Ef veislugestir eru ekkert sérstaklega hæfileikaríkir má hrista þá 
saman í einhverjum skemmtilegum og einföldum partíleik. Sem 
dæmi má nefna eins konar orðaleik. Þá eru gestir látnir hafa nælu, 
teygju eða eitthvað annað sem þeir geta fest á sig þegar komið er í 
veisluna. Reglur leiksins eru skýrðar í byrjun veislunnar og leik-
urinn svo látinn ganga allan tímann. Nokkur bannorð eru fundin 
sem veislugestir nota alla jafna mikið, til dæmis nafn fermingar-
barnsins eða orðið ferming. Ef svo einhver segir bannorðin þá má 
sá sem heyrir það taka næluna/teygjuna af viðkomandi og festa á 
sig. Leikurinn gengur svo út á að safna sem flestum nælum/teygj-
um í gegnum alla veisluna þegar fólk er að spjalla saman og sigur-
vegari fær svo jafnvel einhver verðlaun. 

Góð veisla gerð betri 

Það er skemmtilegt þegar eitthvað er gert til að gera fermingarveislur aðeins 
hressilegri. Ef einhverjir gestanna spila á hljóðfæri er tilvalið að setja saman í smá atriði. 
 MYND/GETTY
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Mig langaði til að stíga frá þessu hefð-
bundna bleika og bláa þema sem 
oft er ríkjandi í fermingarskreyting-

um en blanda frekar saman, nýta gamalt og 
skreyta borðið með hlutum sem tengjast ferm-
ingarbarninu,“ útskýrir Soffía Dögg Garðars-
dóttir blómaskreytir en hún heldur úti síðunni 
Skreytum hús.

Til að gera veisluborðið persónulegt sting-
ur Soffía upp á að safna saman ólíkum kerta-
stjökum frá ættingjum og vinum og hvítu leir-
taui. Til að fá hækkun á borðið segir Soffía 
sniðugt að raða upp bókum eða nota fallega 
kassa. 

„Í þessu tilfelli notaði ég tveggja hæða disk. 
Á borðið notaði ég síðan dúk með vintage 
script-munstri og pappírskúlur sem ég fékk í 
Púkó og Smart. Undir glerkúpla setti ég gamla 
barnaskó og upprúlluð bókarblöð og hengdi 
talnaband með krossi yfir. Maríustyttan er 
trúartákn og fallegt að nota á fermingarborð.“

Á síðunni www.skreytumhus.is má forvitn-
ast nánar um skreytingar Soffíu Daggar. Gaman er að skreyta borðið með hlutum sem tengjast fermingarbarninu, svo sem gömlum barnaskóm. Upprúlluð bókarblöð undir glerkúpli eru fallegt skraut.

Gamaldags sjarmi og samtíningur
Skreytingar á fermingarborðum má gera persónulegar og sjarmerandi með því að nýta það sem til er. Gamlir munir sem tengjast 
fermingarbarninu setja fallegan svip á borðið og þá má fá leirtau og kertastjaka að láni hjá stórfjölskyldunni. Soffía Dögg 
Garðarsdóttir blómaskreytir og annálaður fagurkeri skreytti borð fyrir blaðið en hún heldur úti síðunni Skreytum hús.

Dúkinn fékk 
Soffía í Púkó 
og Smart og 

lituðu pappírs-
kúlurnar einnig. 

Maríustyttuna er 
fallegt að nota á 
fermingarborð.

Soffía Dögg 
Garðarsdóttir 
blómaskreytir 
segir persónu-
legt að skreyta 
borðið með 
gömlum hlutum 
og samtíningi.

*Eitt framlag fyrir hvert fermingarbarn

Við bjóðum
góða þjónustu

Fermingargjöf 
fyrir framtíðarfólk

Með honum geta foreldrar, ömmur, afar, frændur 
og frænkur tryggt fermingarbarninu veglegan 
sjóð sem losnar við 18 ára aldur, um það bil 
þegar næstu stóru áfangar í lífinu blasa við. 

Hægt er að stofna og leggja inn á 
Framtíðarreikning í útibúum Íslandsbanka.

Framtíðarreikningur Íslandsbanka 
er góð fermingargjöf

Þeir sem leggja fermingarpeningana 
sína, 30.000 kr. eða meira, inn á 
Framtíðarreikning Íslandsbanka geta 
fengið 5.000 kr. í mótframlag inn á 
Framtíðarreikninginn sinn.*

Leggðu fermingarpeningana inn 
á Framtíðarreikning
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Marsípanterta með jarðarberja- og 
súkkulaðifyllingu,
Botnar (Uppskriftin passar í 30x20 cm form. 
Til að fá ofnskúffustærð þarf að tvöfalda.)
9 egg
300 g sykur
300 g hveiti
2 tsk. lyftiduft

Þeytið egg og sykur saman þar til létt og 
ljóst. Sigtið hveiti og lyftiduft saman við í 
nokkrum skömmtum og hrærið rólega saman 
við eggjablönduna. Smyrjið form í stærðinni 
30x20 cm og hellið deiginu í þrjú slík form. 
Bakið við 180°C í um það bil 15 mínútur. 

Jarðarberjasúkkulaðirjómi
4 dl rjómi
4 blöð matarlím
320 g jarðarber í dós (ein stór dós)
150 g súkkulaðispænir

Leggið matarlímið í bleyti, bræðið það 
yfir vatnsbaði og kælið aðeins. Sigtið jarð-
arberin frá vökvanum í dósinni en passið 
að geyma vökvann. Skerið jarðarberin 
smátt og blandið saman við þeyttan 
rjómann ásamt súkkulaðispónum. Hrærið 
matarlímið saman við rjómablönduna 
þegar það hefur kólnað og látið stífna í 
kæli.

Makkarónur og jarðar-
berjarjómi
250 g makkarónur (1 poki)
1 dl safi af jarðarberjunum
2,5 dl rjómi
2 msk. jello-jarðarberjaduft

Myljið makkarónurnar niður í mylsnu og 
blandið jarðarberjasafanum saman við. 
Þeytið saman rjóma og jello-duft í annarri 
skál.

Annað
3 dl rjómi (til að þekja kökuna áður en 
marsípanið fer yfir hana).

1 kg marsípan, dugar 
bæði til að þekja kökuna og í 

skrautið.
Setjið einn botn á kökudisk og vætið 

hann aðeins með smá jarðarberjasafa, 
smyrjið svo makkarónunum yfir botninn 
og setjið jello-jarðarberjarjómann yfir það. 
Setjið næsta botn ofan á. Vætið hann einnig 
með smá jarðarberjasafa. Dreifið svo jarðar-
berjasúkkulaðirjóma yfir. Að lokum er þriðji 
og síðasti botninn settur yfir. Vætið hann líka 
með jarðarberjasafa. Þekið svo alla kökuna 
með þeyttum rjóma.  Fletjið út marsípan 
og þekið kökuna með því. Gott er að nota 
silíkonmottu undir. Skreytið að vild.

 „Ég hef alltaf verið að gera eitt-
hvað í höndunum og þegar ég var 
yngri fannst mér gaman að föndra 
og mála. Bakstursáhuginn kvikn-
aði svo í kringum eins árs afmæli 
sonar míns sem er að verða fimm 
ára. Þá gerði ég mína fyrstu sykur-
massaköku og þá varð ekki aftur 
snúið. Ég fór að setja inn myndir 
af kökunum mínum á Facebook 
og var í kjölfarið hvött til að gera 
sérstaka síðu í kringum þær sem 
ber einfaldlega nafnið Kökurnar 
hennar Siggu. Í dag er þetta mitt 
helsta áhugamál. 

Sigríður segir kökuskreytingar 

vaxa mörgum í augum. „Þetta er 
þó minna mál en margur heldur. 
Það eru til allskyns áhöld sem auð-
velda verkið og nota ég til dæmis 
sérstök form til að gera laufblöð. 
Rósirnar bý ég til úr mörgum 
litlum marsípanhringjum sem 
allir geta gert,“ segir Sigríður en 
á síðunni hennar er að finna leið-
beiningar skref fyrir skref. Ann-
ars vegar undir: „Gerð marsípan-
rósa skref fyrir skref“ og svo undir 
„Marsípankaka, jarðarberja- og 
súkkulaðifylling“. „Það er svo gott 
að sjá hvernig þetta lítur út lag fyrir 
lag,“ segir Sigríður en hún er auk 

þess dugleg að nota YouTube. „Þar 
er hægt að læra heilan helling.“ 

Sigríður hefur keypt ýmis áhöld, 
matarliti og skraut í versluninni 
Allt í köku en annað fæst í hefð-
bundnum matvöruverslunum. 

Hún er persónulega hrifnari af 
marsípan- en sykurmassakökum. 
„Það er hins vegar gott að vinna 
með sykurmassann og því nota ég 
hann oft í skraut.“ 

Hér gefur Sigríður uppskrift 
að uppáhalds veislukökunni 
sinni. Hún er hjúpuð og skreytt 
með marsípani og sérstaklega 
bragðgóð

Auðveldara en 
margur heldur
Sigríður Ásta Klörudóttir er sannkallaður ástríðubakari og kann að gera 
allskyns kúnstir með sykurmassa og marsípan. Hún segir minna mál en 
margur heldur að útbúa fagurskreytta fermingarköku og gefur hér góð ráð.

Sigríður notar ýmis áhöld til að auðvelda 
verkið. Hér má sjá form til að gera marsí-

panlaufblöð sem fæst í Allt í köku. 
Mótið hefur fram og bakhlið. Marsí-

panið er sett á milli og mótinu 
þrýst saman. Eins er hægt að 

nota ýmiskonar stimpla sem 
er hægt að stimpla á út-

flatt marsípan.

Rósirnar eru skreyttar með silfurdufti.

Nánari lýsingu á gerð kökunnar er að finna á Facebook-síðu Sigríðar sem ber heitið Kökurnar 
hennar Siggu.

Sandra Lind 
Þrastardóttir

20% 
afsláttur

TILVALIN  FERMINGARGJÖF

sólgleraugu

Sigríður rúllar marsípanlengjum upp úr glimmerdufti. Samskeyti kökunnar eru svo falin með skraut-
borða. Það má líka gera með marsípansnúru. MYND/STEFÁN
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RÁÐ VIÐ SVIÐSSKREKK
Fermingarbarnið vill oft halda 
stutta ræðu í veislunni og þakka 
gestum fyrir komuna. Það getur 
tekið á taugarnar. Galdurinn á bak 
við það að tala fyrir framan fjölda 
fólks, er að slaka á. Ef kvíðinn sækir 
á má reyna eftirfarandi:
- Hummaðu lágt með sjálfum þér.
- Borðaðu banana, það bægir 
flökurleika frá.
- Tyggðu tyggjó, það slakar á 
kjálkavöðvum.
- Teygðu á handleggjum, 
fótleggjum, baki og öxlum.
- Stuttur göngutúr hjálpar til við 
að slaka á.
- Hlæðu hátt og innilega, það 
slakar á spennu.
- Drekktu appelsínusafa, það 
lækkar blóðþrýstinginn. 
- Vertu vel undirbúinn og æfðu 
það sem þú ætlar að segja.
- Æfðu þig fyrir framan spegil.
Sjá: wikihow.com

FYLLT EGG PASSA VEL 
UM PÁSKA
Ef fermingarveislan er fljótlega 
eftir hádegi og boðið er upp á 
bröns eru svokölluð djöflaegg 
fallegur og góður smáréttur 
þótt nafnið bendi til annars. 
Sérstaklega passar þessi réttur 
á páskum. Þetta eru fyllt egg og 
vissulega má útfæra fyllinguna 
á margvíslegan hátt, til dæmis 
bæta í hana rækjum eða öðru 
slíku sem er í uppáhaldi hjá 
fermingarbarninu. Mjög einfalt 
er að gera þennan rétt. 
Hlutföllin verða að vera í 
samræmi við fjölda fólks en 
reikna má með að hálft egg fari á 
hvern mann.

Harðsoðin egg, kæld í vatni
Vorlaukur
Majónes
Sítrónusafi
Tabasco-sósa
Svartar ólífur

Eggin eru skorin langsum til 
helminga. Eggjarauðan tekin úr 
og hrærð saman við majónes, 
sítrónusafa og nokkra dropa af 
tabasco-sósu. Skerið vorlaukinn 
mjög smátt og setjið út í ásamt 
smátt skornum ólífum. Skreytið 
með ferskri steinselju. 

GÖMUL HEFÐ TEKUR BREYTINGUM

Messuvín hefur alla tíð verið hluti af fermingarathöfninni hérlendis. 
Hefðina má rekja til fyrstu kvöldmáltíðar Jesú Krists þegar hann lét 
brauð og vín ganga á milli postulana. 

Notkun þess er því fyrst og fremst táknræn afhöfn enda notast mjög 
margir prestar í dag við óáfengt vín eða þrúgusafa í stað áfengra drykkja. 
Aðalatriðið er að viðhalda tengingunni við upprunann.

Messuvín var lengi framleitt hjá Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. 
Framleiðslu þess var þó hætt árið 2003 þegar ljóst var að það svaraði 
ekki kostnaði að framleiða það lengur. Raunar var messuvín ekki brugg-
að með hefðbundnum hætti heldur sáu starfsmenn verslunarinnar um 
að blanda það saman úr rauðvíni og sérríi eða álíka styrktu víni. Eftir að 
framleiðslu vínsins var hætt sáu prestar sjálfir um að blanda messuvín, 
úr til dæmis rauðvíni og sérríi eða notuðust við rautt púrtvín.

Flestum fermingarbörnum þótti gamla áfenga messuvínið vont á 
bragðið en lengi vel supu þau úr kaleiknum. Undanfarna tvo áratugi 
hefur orðið sú þróun að fermingarbörn dýfa brauðinu ofan í kaleikinn í 
stað þess að drekka úr honum.

JAKKAFÖT Í 
ÚRVALI

VERÐ 
FRÁ 24990,-



KYNNING − AUGLÝSINGFermingar FIMMTUDAGUR  13. MARS 201428

Hefðbundnar fermingarmyndir 
sem teknar eru á ljósmyndastofum 
komu fyrst til sögunnar hérlendis 
snemma á síðustu öld að sögn Ingu 
Láru Baldvinsdóttur, safnvarð-
ar myndasafns Þjóðminjasafns 
Íslands. „Það er auðveldara að 
þekkja fermingarmyndir af stúlk-
um því þær klæddust gjarnan hvít-
um kjólum og voru með hanska. 
Það er erfiðara að greina ferm-
ingarmyndir af strákum því þeir 
klæddust jakkafötum eins og al-
gengt var á þeim tíma.“ Það er fyrst 
eftir seinni heimstyrjöld sem ferm-
ingarmyndatökur verða almennar 
og hefðbundinn hluti af ferming-
um hérlendis. „Fermingarmynd-
ir voru eðlilega svarthvítar fyrstu 
áratugina, raunar komu litmynd-
ir seint inn á ljósmyndastofur þar 
sem verið var að taka svarthvítar 
myndir jafnvel fram yfir 1970.“

Miklar breytingar hafa orðið á 
uppstillingum og klæðnaði ferm-
ingarbarna. Helsta breytingin að 
sögn Ingu Láru er sú að frá síðustu 
aldamótum er orðið algengara að 
teknar séu einnig myndir af ferm-
ingarbörnum í öðrum klæðnaði. 
Þannig eru íþróttatreyjur vinsælar 
og aðrar flíkur sem tengjast áhuga-
málum fermingarbarna. 

Þrátt fyrir þessa þróun eru 
fermingarmyndir nær undan-
tekningarlaust teknar á ljós-
myndastofum. „Í dag er ferming-
armyndin ein af fáum myndum 
sem fólk á og er tekin af atvinnu-
ljósmyndara. Í augum flestra 
eru þessar myndir reyndar hálf-
gert „disaster“ og margir fela þær. 
Stelpur eru gjarnan með slöngu-
lokka sem mörgum finnst absúrd. 
Í hugum flestra eru þær oft hræði-
lega agalegar myndir.“

Agalegar myndir

Ég hef farið nokkuð oft til 
London og í hverri ferð hef 
ég séð eitthvað sem mig 

langar til að sýna Garpi,“ segir 
Örlygur sem rekur Gistiheim-
ili Húsavíkur. „Þegar kom að því 
að ákveða fermingargjöfina fyrir 
Garp var því ferðalag til London 
eitthvað sem mér datt f ljótlega í 
hug,“ segir hann en þeir Garp-
ur eru afar nánir. „Garpur hefur 
gríðarlegan áhuga á vísindum og 
tækni, og margt er að sjá í þeim 
efnum í London. Til dæmis söfn 
á borð við Vísindasafnið, kon-
unglegu stjörnuathugunarstöð-
ina og breska náttúruminjasafn-
ið,“ segir Örlygur en þeir frændur 
þræddu þessi söfn með miklum 
áhuga.

Garpur var himinlifandi þegar 
hann frétti af ferðinni en hana 
fóru þeir í febrúar síðastliðnum. 
„Mér fannst rosalega skemmtilegt 
að fá að fara með Ölla,“ segir hann 
en inntur eftir því hvað honum 
hafi þótt merkilegast nefnir hann 
neðanjarðarlestakerfi borgarinn-
ar. „Það er ótrúlegt hversu vel það 
er byggt og hve auðvelt er að kom-
ast á milli staða,“ segir hann.

Af öllum þeim söfnum sem þeir 
frændur heimsóttu í þessari viku-
ferð var Garpur hrifnastur af Vís-
indasafninu. „Þar var svo margt 

hægt að gera. Stundum getur 
nefnilega verið þreytandi að fara á 
söfn þar sem bara má skoða. Þarna 
gat ég fiktað og prófað.“

Leið Örlygs og Garps lá um ófáa 
markaði. „Við fórum til dæmis 
á markað í Camden og á Porto-
bello Road sem er nokkuð fræg 
gata enda var myndin Notting Hill 
tekin þar upp,“ segir Örlygur. 

„Camden var eins og risastórt 
Kolaport, bara betra. Þar voru fjöl-

margir matsölustaðir og margar 
verslanir, til dæmis ein sem hét 
Cyberdog sem var mjög flott neon-
pönkbúð,“ lýsir Garpur hrifinn.

Þeir frændur deildu sjaldan um 
hvert skyldi halda enda með mjög 
svipuð áhugamál. „Við erum eig-
inlega alveg eins þegar kemur að 
áhugamálum. Það sem Garpur 
hefur kannski sem ég hef ekki er 
áhugi á japanskri menningu, svo 
við fórum í nokkrar búðir sem sér-

hæfa sig í því,“ segir Örlygur sem lét 
frænda sínum í té smávegis skot-
silfur til að eyða á mörkuðunum. 
„Hann fékk sér aðallega vísinda-
bækur og eitthvað tölvutengt.“

Örlygur mælir með þessari upp-
lifun. „Það er virkilega gaman 
að geta sýnt einhverjum svona 
margt nýtt á stuttum tíma. Garp-
ur er líka rosalega hugsandi og ég 
gleymi mér oft í löngum samræð-
um við hann um vísindi og heim-

speki áður en ég man hvað hann 
er ungur.“

Garpur er í grunnskóla á Hólum í 
Hjaltadal og fermist í vor í Hóladóm-
kirkju. „Ég er kannski ekkert sér-
staklega trúaður en það er gaman 
að fermast hér mér krökkunum í 
bekknum. Svo er bara fínt í ferming-
arfræðslunni,“ segir hann. Og hvers 
óskar hann í fermingargjöf? „Ég er 
að safna mér fyrir fartölvu svo pen-
ingar koma sér mjög vel.“

Frændur fóru í fermingarferð
Örlygur Hnefill Örlygsson gaf systursyni sínum, Garpi Hnefli Valssyni, ferðalag til London í fermingargjöf. Þeir frændur eru afar 
nánir og eiga, þrátt fyrir nokkurn aldursmun, sömu áhugamál sem snúa að vísindum og tækni.

Fermingarstúlka úr Reykjavík frá upp-
hafi síðustu aldar.

MYND/ÞJÓÐMINJASAFNIÐ - PÉTUR BRYNJÓLFSSON

Stúlkur klæddust nær alltaf hvítum 
fermingarkjólum upp úr 1900.

MYND/ÞJÓÐMINJASAFNIÐ - ÁRNI THORSTEINSSON

Garpur horfir út yfir bresku umferðina úr hótelherbergi sínu.Örlygur þræddi London með systursyni sínum.



Kíktu á midi.is til að sjá framboðið af tónleikum, kvikmynda -og leiksýningum og íþróttaviðburðum.

HVERNIG VÆRI AÐ 
KÍKJA ÚT Í KVÖLD?
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Í vor verða 70 ára síðan  Sverrir 
Hermannsson, fyrrverandi 
ráðherra, þingmaður og banka-

stjóri, fermdist ásamt fimm öðrum 
jafnöldrum sínum. Fermingin fór 
fram í Ögurkirkju í Ögurvík, sem 
er á milli Skötufjarðar og Mjóa-
fjarðar við Ísafjarðardjúp. „Það var 
Óli Ketilsson sóknarprestur sem 
sá um fermingarundirbúninginn 
sem tók um tíu daga. Hann var 
ágætur maður og ágætur prestur 
sem var ekki að ónáða menn með 
messum í tíma og ótíma en tal-
aði vel og lengi þegar hann hafði 
messur.“

Þrír drengir og þrjár stúlkur 
tóku þátt í fermingarundirbún-
ingnum þetta árið en Óli Ketilsson 
dvaldi í Ögurvík á meðan hann 
stóð yfir. „Hann kenndi okkur 
meðal annars trúarjátninguna og 
við lásum úr Nýja testamentinu. 
Reyndar höfðum við lært ýmislegt 
heima hjá okkur, til dæmis vísur 
Hallgríms Péturssonar.“ 

Dýrmæt gjöf 
Athöfnin fór vel fram að sögn 
Sverris þótt hún væri alllöng og 
kirkjan var þéttsetin. Að henni 
lokinni var slegið upp veislu á 
heimili Sverris fyrir heimilisfólkið 
þar sem boðið var upp á  súkkulaði 

og sætar kökur.  Sverrir fékk arm-
bandsúr frá foreldrum sínum í 
fermingargjöf sem honum þótti 
mjög vænt um. „Á þessum tíma 
voru fermingarbörn nýbyrjuð að 
fá dýrar gjafir. Úrið kostaði minn-
ir mig 300 krónur og hafði  stóran 
litla vísi. Mér þótti afskaplega 
vænt um þessa gjöf enda áttu ekki 
margir armbandsúr á  þessum 
slóðum þegar ég var að alast upp.“ 
Engin fermingarmynd var tekin 
af Sverri og fermingarsystkinum 
hans enda enginn ljósmyndari á 
þessum slóðum á þeim tíma. Ári 
síðar f lutti fjölskylda Sverris til 
Ísafjarðar þar sem fjögur yngstu 
systkini hans fermdust.

Mikil tímamót
Margt hefur breyst á 70 árum 
varðandi fermingarundirbúning-
inn, ferminguna sjálfa og veislu-
höldin. Sverrir segir að þótt ferm-
ingar séu meira umfangs en áður 
var sé hún þó mikil tímamót fyrir 
ungt fólk sem hugsi um trú sína 
og guð sinn. „Fyrir mitt leyti þá 
trúi ég og veit þannig að ég fer 
ekki í neinar grafgötur með þessa 
hluti. Það á alls ekki að gera lítið úr 
fermingum.“

Sverrir fæddist á bænum 
Svalbarði í Ögurvík og ólst þar 

upp ásamt stórum systkina-
hópi. Hann segir að gott hafi 
verið að alast upp í Ögurvík en 
á þeim tíma var nokkuð þétt-
býlt á  þessum slóðum, til dæmis 
var barnaskóli og læknissetur 

þar öll bernskuár Sverris. „Kall-
inn átti trillu og gerði hana út á 
vorin og haustin. Ég var  sjóveikur 
í fyrstu og fór oft að æla áður en 
ég fór um borð. Svo lagaðist það 
síðar þegar ég fór á síldina. Ég 

sinnti líka kindunum heima en 
við áttum margar kindur og kú. 
Þar lærði ég að mjólka áður en ég 
fermdist. Svo passaði ég við ær-
burð og missti bara eitt lamb á 
fjórum árum.“

Tímarnir breytast og siðirnir með 
Miklar breytingar hafa orðið á fermingum undanfarna áratugi. Sverrir Hermannsson fermdist fyrir 70 árum í Ögurkirkju í Ögurvík 
ásamt fimm jafnöldrum sínum. Fermingarundirbúningurinn tók tíu daga og veislan var eingöngu fyrir heimilisfólkið.

„Það á alls ekki að gera lítið úr fermingum,“ segir Sverrir Hermannsson, fyrrverandi ráðherra, þingmaður og bankastjóri. MYND/VALLI

Franskar makkarónur eru 
ekki aðeins bragðgóðar 
heldur einnig afar fallegar 
á að líta. Þær má útbúa 
í ýmsum litum og með 
margvíslegu bragði. Á 
vefsíðu sjónvarpskokksins 
Evu Laufeyjar Kjaran 
Hermannsdóttur, www.
evalaufeykjaran.com, er að 
finna uppskrift að þessum 
bragðgóðu kökum.

3 eggjahvítur
210 g flórsykur
125 g möndlur, fínt 
 hakkaðar.
30 g sykur
Dálítill matarlitur

Möndlurnar eru settar í 
matvinnsluvél og malaðar 
þar til þær eru orðnar að 
fínu mjöli. Þá er flór-
sykrinum blandað saman við og þeytt í eina til tvær mínútur. Opnið mat-
vinnsluvélina, skafið meðfram hliðunum, setjið lokið aftur á og þeytið í 
um það bil tvær mínútur. Möndlumjölið er sigtað og grófu möndlunum 
sem verða eftir í sigtinu er hent eða geymdar til betri tíma.

Nú skal þeyta eggjahvíturnar, sykri er bætt út í í þremur pörtum og 
blandan þeytt þar til hún er stíf. Matarlit að eigin vali er bætt út í. 

Bætið þurrefnum saman við eggjahvíturnar í þremur skömmtum með 
sleif og hrærið vel á milli. 

Teiknið hringi á stærð við tíkalla á bökunarpappírinn. Sprautið deiginu 
í hringina. Sláið plötunni nokkrum sinnum í borðið svo kökurnar verði 
sléttar og fínar og látið þær síðan standa í um 25 til 30 mínútur. 

Bakið við 150°C í  10-12 mínútur. 

Rjómakrem
2 dl rjómi 
1 msk. flórsykur
1/2 tsk. vanilla-extract

Þeytið rjóma, bætið flórsykrinum og vanillu-extractinu saman við í lokin. Þetta 
krem er einfalt en möguleikarnir eru endalausir þegar kemur að bragði og áferð 
kremsins. Mismunandi uppskriftir má finna víða á veraldarvefnum.

Litfagrir unaðsbitar



  

 

Hreinasta afbragð!

Notkunarmöguleikarnir margfaldast og þær nýtast einstaklega vel við lærdóminn.

S

Söluaðilar um land allt
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Sannkölluð sprenging hefur 
orðið í fjölda borgaralegra 
ferminga í ár en þeim fjölgar úr 

206 í 304 eða um 47,6 prósent. Mikið 
vatn hefur runnið til sjávar frá fyrstu 
borgaralegu fermingu Siðmenntar 
árið 1998 þegar 16 börn fermdust hjá 
lífsskoðunarfélaginu.

„Ég er ekki viss hvað veldur 
 þessari fjölgun í ár. Einhver  athugaði 
hvort árgangurinn væri óvenju stór 
en það var ekki, en eflaust spilar 
margt inn í,“ segir Jóhann Björnsson 
heimspekingur, grunnskólakennari 
og kennslustjóri Siðmenntar. „Það 
er alltaf að verða sjálfsagðara hjá 
unglingum að velja hvort þau ferm-
ist trúarlega, borgaralega eða bara 
alls ekki. Krakkar skera sig  þannig 
ekki lengur úr þó þau velji  eitthvað 
annað,“ segir Jóhann en í vor 
 verður fermt borgaralega á vegum 
 Siðmenntar í 26. sinn. „Við höfum 
 einnig fengið mikla umfjöllun eftir 
að Siðmennt var skráð lífsskoðunar-
félag og það gæti spilað inn í.“

En af hverju kjósa krakkar að 
fermast borgaralega? „ Ástæðurnar 
eru misjafnar. Í flestum tilvikum 
koma krakkar frá heimilum sem 
standa utan trúfélaga eða trúa ekki á 

guð. Æ algengara er að börn sem til-
heyra fjölskyldum sem eru í trúfélög-
um komi til okkar þar sem þau vilja 
taka þátt í því námskeiði sem við 
bjóðum upp á en svo er alltaf einn 
og einn sem sækir bæði fræðslu hjá 
okkur og hjá kirkjunni. Það eru börn 
sem hafa sérstakan áhuga á því að 
pæla í trúarlegum málefnum og 
lífsskoðunum,“ lýsir Jóhann.

Siðmennt heldur 12 vikna nám-
skeið fyrir þau börn sem  fermast 
borgaralega. „Við erum fyrst og 
fremst að þjálfa krakkana í að 
hugsa gagnrýnið og á  siðferðilegum 
nótum, að taka afstöðu í siðferði-
legum efnum og geta borið ábyrgð 
á ákvörðunum sínum. Síðan 
 beitum við þessari  hugsun áfram 
við ýmis viðfangsefni. Þá bjóðum 
við upp á ýmsa fræðslu inná milli, 
til dæmis um skaðsemi vímuefna, 
samskipti kynjanna, fordóma og 
fjölmenningu.  

Athafnir Siðmenntar hafa aldrei 
verið fleiri en í ár en þær verða níu 
samtals. Þær verða haldnar í vor í 
Háskólabíói, Salnum í Kópavogi, 
Hofi á Akureyri, í Hallormsstaða-
skógi, á Flúðum og í fyrsta sinn á 
Höfn í Hornafirði.

Sprenging í fjölda borgaralegra 
ferminga Siðmenntar árið 2014
Borgaralegar fermingar á vegum Siðmenntar verða um 47 prósent fleiri í ár en í fyrra. Um 304 ungmenni eru skráð í borgaralega fermingu í 
vor en í fyrra fermdust 206 unglingar borgaralega. Ellefu námskeið hafa verið haldin í vetur og athafnir verða níu í vor, víða um land.

Borgaraleg ferming er hátíðleg en helst má líkja henni við útskrift úr skóla.

Jóhann 
Björnsson
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Hágæða video og ljósmyndavélin 
sem allir eru að tala um!

SPORTÍS

iPAD TALOR
NEOPHRENE FÓÐUR

GRÁ OG SVÖRT

KR.5.990

HYATT TÖLVUUMSLAG
STÆRÐIR 13” - 15” - 17”

GRÁ OG SVÖRT

FRÁ KR.7.990

FLOTTAR FERMINGARGJAFIR!

TRANSFER S
CAMO - SVÖRT

KR.24.990

TRANSFER M
FERÐATASKA

SVÖRT

KR.26.990

PACKSONPACKSON
TÖLVUBAKPOKI

SVÖRT

KR.13.990

SLAPPY COAT
HJÓLABRETTATASKA

SVÖRT

KR.8.990EASTPAK - 30 ÁRA ÁBYRGÐ!

MIKIÐ ÚRVAL AF BAKPOKUM, FERÐA- OG TÖLVUTÖSKUM.LVUTÖSK

VERÐ FRÁ: KR.49.990.-VERÐ FRÁ KR 49 990

YOGA MOTTA 5 MM
KR. 6.990

YOOGA DVDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
FYYLGIR MEÐ

MIKIÐ ÚRVAL AF FATNAÐI OG ÆFINGATÆKJUM

  MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS

www.goice.is

Í allt sport, m.a. köfun, fjallahjól, fallhlífastökk, 
mótorsport, snjóbretti, skíði og allt sem ykkur dettur í hug!

MONTEBELLOMONTEBELLO
DÖMUÚLPA
KR. 104.990

ALVÖRU DÚNÚLPUR - KANADÍSK GÆÐIGÆÐI

TRILLIUM
DÖMUÚLPA
KR. 114.990

FREESTYLE VESTI
HERRAVESTI
KR. 42.990

CITADELCITADEL
HERRAÚLPA
KR. 129.990

VERÐ: KR.12.990.-

BOLUR
KR. 7.990

CHIN-UP BAR
KR. 6.990

AB ROLLER
KR. 3.990

HANDLÓÐ
FRÁ KR. 1.990

HÚLLAHRINGUR
MEÐ ÞYNGD

KR. 8.990

Aukahlutir og festingar í miklu úrvali!

ÞÍN UPPLIFUN
ÞITT SJÓNARHORN

BUXUR
KR. 9.990
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ÍSLENSK HÖNNUN OG 
HÚSGAGNASMÍÐI
Frá sjötta og fram á áttunda áratug síðustu aldar voru íslensk húsgögn ein 
veglegasta gjöfin til fermingarbarna. Á þeim tíma var innflutningur á 
húsgögnum í lágmarki og flestöll húsgögn hönnuð og smíðuð af íslenskum 
hönnuðum og handverksmönnum. Hér gefur að líta vinsælustu 
fermingarhúsgögnin sem nú eru aftur eftirsótt til eignar.

Krakkar geta verið vandfýsnir og tregir til að smakka á 
framandi veislumat. Því er sjálfsögð tillitssemi að útbúa 
fáeina sérrétti fyrir gestkomandi börn í fermingar-
veislum. Skinkuhorn hitta alltaf í mark ásamt því að 
vera seðjandi, holl og bragðgóð. Hér er einföld og 
ljúffeng uppskrift sem kætir maga kátra krakka.

Skinkuhorn
100 g smjör
900 g hveiti
60 g sykur
½ tsk. salt
½ l mjólk
1 pk. þurrger
1 egg til að pensla hornin með (líka hægt að nota 
mjólk)

Fylling:
2 pakkar skinkumyrja (einnig má setja ost og skinku 
og jafnvel einhvern annan smurost)

Bræðið smjörlíki og setjið mjólkina saman við. Bland-
ið geri og sykri saman við og pískið létt. Látið standa í 
10 mínútur. Þá er hveiti bætt við og allt hnoðað saman. 
Deigið er látið lyfta sér undir rökum klút. Því er síðan skipt 
í nokkra minni búta. Hver bútur er flattur út í hring og 
skorinn í geira. Setjið fyllingu í hvern geira og rúllið inn frá 
breiðari endanum. Penslið hornin með eggi og látið lyftast 
í korter. Bakið við 225°C í 8-10 mínútur eða þar til skinku-
hornin eru orðin gullinbrún.

Skinkuhorn fyrir smæstu gestina

Enginn vill 
skilja börnin 
útundan í ferm-
ingarveislunni. 
Skinkuhorn 
eru ljúffeng, 
saðsöm og 
vinsæl meðal 
barna.

Eftirtalin Apótek og heilsubudin.is selja Proactiv® Solution 

AKUREYRARR RAR PÓTEK, Kaupangi - LYFJAVERAA , Suðurlandsbraut 22 
BORGARARR PÓTEK, Borgartúni 28 - GARÐSAPÓTEK, Sogavegi 108
URÐARARR PÓTEK, Grafarholti - ÁRBÆJARARR PÓTEK, Hraunbæ 115 
APÓTEK GARÐABÆJAR, Litlatúni 3 - REYKJAVÍKURAA ARR PÓTEK, 
Seljavegi 2, APÓTEK HAFNARFJARÐAR, Tjarnarvöllum 11
Heildsölubirgðir, Konkord ehf. S. 568 9999, heilsubudin@heilsubudin.is

Í Proactiv® Solution eru efni sem hreinsa húð þína 
og eyða bólum. Með daglegri notkun koma efnin í 
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!

Firði Hafnarfirði Sími 555 6655 - 662 5552 • kokulist@kokulist.is

 /Kokulist

www.gullkunst.is

4..909 0 kr 6.6.60600 krk

5.5.50500 0 - - 6.6.50500 0 krkr 5.20200k0 r

Silfurskartgripir með zirkonsteinum 

4.500 kr 4.50500k0krr

Dæmigerð 
kommóða sem 

trésmiðjur víða um land 
smíðuðu fyrir fermingarbörn 
landins. Efst var útdraganleg 
borðplata sem þjónaði sem 
skrifborð að ofan en snyrti-

borð þegar spegill blasti 
við á uppreistri borð-

plötunni.

Fermingarskatthol 
fengust í ýmsum útfærslum 
og voru draumur fermingar-

stúlkna í unglinga-
herbergið.

Heillandi og hlýlegur 
Sindrastóll með gæru-áklæði 

eftir Ásgeir Einarsson.

Húsgagnasmiðurinn 
Óskar Lárus Ágústsson 

hannaði fermingarskrifborð 
um miðbik sjötta áratugarins. 
Á hlið borðsins er bókahilla 
sem gjarnan var notuð til að 

geyma töskur. 

Gullfallegur ruggustóll 
Sveins Kjarvals úr ljósum viði 

með kálfskinni á sessunni.
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 „Ég hef verið kallaður maðurinn með róluna,“ segir 
Jón Páll og hlær en í stúdíóinu hans, sem hann flutti 
nýlega í Síðumúla 3-5, er hann meðal annars með 
gamaldags trérólu sem kemur vel út á mynd. 

„Ég hef verið að þróa þennan stíl í nokkur ár en þar 
spilar saman bakgrunnur, gólf, lýsing og eftirvinnsla. 
Ég vinn svolítið útfrá húðlit og þannig næst þetta hlýja 

yfirbragð sem kemur mjög vel út í stækkunum á vegg og striga.“
Jón Páll er þaulvanur fermingarmyndatökum. Hann segir f lesta 

sækjast eftir hressilegum og skemmtilegum myndum og rúllar yfirleitt 
ákveðnu prógrammi í gegn til að ná fram því besta. Hann segir 
fermingarbörnin gjarnan koma með eitthvað sem tengist 
áhugamálum í tökuna og að mörg láti mynda sig í mis-
munandi fatnaði; bæði spari og hversdags. „Eins nota 
flestir tækifærið og taka fjölskyldumynd í leiðinni. 
Þetta eru ákveðin tímamót í lífi hverrar fjölskyldu 
og myndi ég ætla um það bil ⅔ geri það.“

Allar nánari upplýsingar er að finna á www.jon-
pall.com

Hlýlegar myndir sem fara vel á vegg
Ljósmyndarinn Jón Páll Vilhelmsson hefur markað sér nokkra sérstöðu í fermingarmyndatökum. Myndir hans hafa yfir sér hlýlegan 
blæ og notar hann auk þess ýmsa leikmuni til að gefa þeim aukið líf.

Flestir vilja hressilegar og skemmtilegar myndir. Í stúdíóinu er Jón Páll með gamaldags trérólu sem kemur vel út á mynd.

Margir taka með sér fatnað eða fylgihluti sem tengjast áhugamálinu í tökuna. Jón Páll segir hlutfall stráka og stelpna sem láta mynda sig fyrir ferminguna alveg jafnt. 

M oroccanoil-hárvörulínan 
er olíurík og nærandi 
blanda, gerir hárið mýkra 

og gefur því aukinn glans,“ segir 
Fríða Rut Heimisdóttir hjá Regalo, 
sem er umboðsaðili MOROCCAN-
OIL á Íslandi.

Moroccanoil-hárvörulínan er 
heimsþekkt vörumerki sem ein-
kennist af blágrænum, appelsínu-
gulum og bláum litum, innblásn-
um frá Miðjarðarhafinu. 

Argan-olían sem notuð er í 
 vörurnar hefur vakið heimsathygli 
en hún á uppruna sinn að rekja til 
Marokkó. 

„Margir rugla saman vöru-
merkinu og olíunni,“ segir Fríða.  
„Í raun er ekkert til sem heitir 
 Moroccanolía, heldur er það vöru-
merkið. Vörumerkið  inniheldur 
hins vegar tvær olíur sem eru 
mjög nærandi og styrkjandi fyrir 
allt hár. Eini munurinn á þeim er 
að light-olían hentar fíngerðu, af-
lituðu hári betur.“

Olíurnar má nota einar og sér 
eða blanda útí djúpnæringar-
maska frá merkinu, til að fá enn 

meiri árangur en þessar ein-
stöku olíur unnu til 17 verð-
launa um allan heim árið 2013 
og hafa í raun umbylt hárvöru-
iðnaðinum. 

„Merkið hefur einnig verið 
áberandi á tískuvikum um allan 
heim og nú er fagteymi á vegum 

Moroccanoil-hárvörumerkisins 
á leiðinni hingað til lands til að 
vinna með f lottum íslenskum 
fagmönnum sem sjá um hárið á 
Reykjavík Fashion Festival nú í 
mars.“

Moroccanoil l ínan fæst á 
 hágæða h ársnyrtistofum.

Styrkjandi hárvörur
Moroccanoil-hárvörulínan er heimsþekkt vörumerki innblásið af 
Miðjarðarhafinu. Moroccanoil-vörurnar næra og styrkja hárið og hafa unnið 
til verðlauna um allan heim.

Sextíu ár eru liðin 
síðan íslensk ferming-
arbörn klæddust fyrst 
hvítum kyrtlum. Það 
var vorið 1954, fyrir 
tilstuðlan séra Jóns M. 
Guðjónssonar á Akra-
nesi. Hugmynd Jóns 
var að öll fermingar-
börn klæddust eins 
til að enginn munur 
sæist á efnahag fjöl-
skyldna þeirra. 

Eftir að fermingar-
börn séra Jóns klædd-
ust  hvítum kyrtli á 
fermingardaginn 
breiddist siðurinn fljótt 
út meðal fermingar-
barna á Ísland. Fram 
að því hafði ferming-
artískan frá því um 
1920 verið á þann veg að stúlkur klæddust  hvítum  síðkjólum og 
drengir dökkum jakkafötum. 

Þegar líða tók á 20. öldina fór slíkur klæðaburður að þykja 
hallærislegur og tóku stúlkur upp á því að lita fermingarkjóla 
sína og nota sem ballkjóla. Spruttu fljótt upp  háværar raddir sem 
sögðu nánast helgispjöll að nota  fermingarkjólinn á dansleik 
og færðist mjög í vöxt að börn fengju þá  einnig eftirfermingar-
föt, sem þýddi tvöföld útgjöld fyrir foreldra. Hvítur kyrtill var því 
kærkomin og falleg lausn á miklum merkis degi og er kyrtillinn 
boðberi þess að allir séu jafnir fyrir guði.

Allir jafnir fyrir guði

Moroccanoil-hárvörulínan er olíurík og nærandi blanda sem gerir hárið mýkra og gefur 
aukinn glans.
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REKSTRARLAND FYRIR 
FERMINGAVEISLUNA
Við léttum þér undirbúninginn fyrir fermingarveisluna og bjóðum mikið 
úrval af borðbúnaði og veisluvörum, s.s. dúkum, servíettum, diskum, 
glösum og kertum.
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Uppsteyt er skartgripalína sem 
er hönnuð af feðginunum 
Jóni Snorra Sigurðssyni, eig-

anda Jens ehf., og Berglindi Snorra-
dóttur, gullsmið og vöruhönnuði. 
Þau eru bæði starfandi  hönnuðir hjá 
Jens ehf. og því má sjá gamla góða 
Jens-lúkkið skína í gegnum nýstár-
lega hönnun Uppsteyt. Uppsteyt er 
skartgripalína sem er upphaflega 
hönnuð með þroskaðan markhóp 
í huga. Línan á að ná til fólks sem 
sækir eftir því að beygja reglurnar 
og skera sig úr. Uppsteyt fékk svo 
frábærar viðtökur að ákveðið var 
að ráðast í að hanna línu fyrir ferm-
ingaraldurinn sem hentar yngri við-
skiptavinum Jens betur. 

Sérstaklega fyrir fermingar
„Flaggskip Uppsteyt er línan fyrir 
fermingarstelpuna. Hún er skreytt 
litríkum steinum og kvenlegum 
formum með hrjúfri og skarpri 
áferð. Við Jón Snorri  hönnuðum 
þessa línu með íslenska kven-
manninn í huga, þar sem hún er 
að vaxa úr grasi og byrja að móta 
framtíð sína og stíl. Hönnun ferm-
ingarlínunnar allrar er byggð á 
gildum Uppsteyt og er sérstaklega 
miðuð að því að ná til fermingar-
barnsins,“ segir Berglind. 

Mikið úrval fyrir herrana
Herralínan er hönnuð fyrir karl-
mannlega karlmenn og er því gróf, 
efnismikil og herraleg. „Við erum 
með mikið úrval fyrir herrann og má 

þar nefna bind-
isnælur, erma-
hnappa, hringa 
og hálsmen. 

Það nýjasta 
hjá okkur hjá 
Jens er þjóð-
búninganæla 
f yrir herrann 
úr eðalstáli. Okkur finnst nauð-
synlegt að bera fallega nælu með 
búningnum.“ Hjá Jens er einnig 
hægt að fá í sömu línu fallegar 
peningaklemmur, merkt seðla-
veski, bréfahnífa og bókamerki 
sem er falleg, eiguleg og öðruvísi 
fermingargjöf.

Áhersla á krossa
Það hefur löngum verið siður á 
Íslandi að gefa skartgripi í ferm-
ingargjöf, eitthvað fallegt sem 
fermingarbarnið á þegar það vex 
úr grasi. Berglind segir sterka hefð 
vera fyrir krossum hér á landi og því 
sérstaklega lögð áhersla á að hafa 
gott úrval af krossum, bæði fyrir 
dömuna og fyrir herrann. 

Skart fyrir nútíð og framtíð
„Fermingarlína Uppsteyt hefur al-
gjörlega slegið í gegn, úrvalið er 
gott og varan klassísk enda er hug-
myndin sú að fermingarbarnið geti 
bæði borið skartgripina í dag og í 
framtíðinni.  Uppsteyt-skartgripir 
eru úr silfri með hvítagullshúð 
þannig að það fellur síður á þá, það 
er jú mikill kostur að þurfa ekki 

alltaf að vera að pússa. Fermingar-
línan er mjög breið og því hægt að 
raða saman í sett sem klæðir ferm-
ingarbarnið vel.“

Uppsteyt um allt land
Það eru margir sem selja Uppsteyt 
og er hægt að nálgast skartgrip-
ina um allt land. Einnig er hægt 
að panta hjá Jens og nýta sér fría 
heimsendingu. Upplýsingar um 
söluaðila er á www.uppsteyt.is

Uppsteyt fyrir 
fermingarbörnin
Uppsteyt hefur hannað sérstaka skartgripalínu sem er miðuð að því að ná til 
fermingarbarna. Línan er fyrir bæði kynin, herralínan er gróf og efnismikil 
en dömulínan er skreytt litríkum steinum og kvenlegum formum. 
Fermingarlínan hefur slegið í gegn þar sem úrvalið er gott og varan klassísk.

Berglind 
Snorradóttir er 
annar hönnuða 
Uppsteyt. 
MYND/SAGA SIG.

Auðvelt er að raða 
skarti í Uppsteyt-
línunni saman í sett. 
Hálsmen 
12.300 krónur.

Ermahnappar 16.200 krónur.

Herralínan er gróf og 
herraleg. Hringur 
9.600 krónur.

 Bindisnæla 17.200 krónur.

Þjóðbúninga-
nælurnar frá Jens 
eru úr eðalstáli 
og kosta 
9.900 krónur. 

Eyrnalokkar 7.900 krónur.

Dömulínan er skreytt 
litríkum steinum og 
kvenlegum formum. 
Kross 
11.900 krónur.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Flott föt fyrir flottar konur
Nýjar vörur í hverri viku 

   stærðir  38-58

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 
www.rita.isVið erum á Facebook

Fallegt fyrir  
ferminguna

Jakkar 
kr. 12.900.-

Kjólar  
kr. 12.900.-

Fleiri litir :-)
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CASIO HLJÓMBORÐ 
OOOOOOGGGGGG RRRAFMAGNSSPÍANÓ Í ÚRVALI

NNÝÝJIRR LITIR KOMNIR
DDNAA  Laaser Pink 
og DDNNAA TTuxiddo

FERMINGARGJAFIR
MONSSTTEERR N-TTUUNNEE OG DNA HEYRNARTÓL

MIKKIIÐÐ ÚÚRVVALL AF BLUUEETTOOTH HÁÁTÖLUUURUM

BBreyytttu símanum eða
ttööllvvuunni í hhljjóómtæki!

NNiNikok n n ScSScSchohohoh olol
náánánn msmmskeiðð ffylylylylgigigigir.r.

2424,2,222 M MM Megegappixixixlala
C-C-MOMOMOOOSS mymyyndndndflfllagaagagaaa

NikikN on n D32D3232000KK0 IT1I 855858558 VRVRRVR
StaS fræfræn Sn SLR R mmmynndadavél meðmeðm  242444,2 ,2 ,2 ,2 milmmilm ljóljljóljón pn punkunkta ta uppupplaulausn,sn  2424,2 ,
mmm mmm CCMOMOS flöglöggu áá DX DX-snniiðiiði, EXPEXPEXPEXPEED ED EDED 3, 3, 3,3, ISOISOS  10 100-60-6- 400400 (f (fer er í í
1281282812 00)0), 33” LCDD D skjskjkjkjá, á,  Ac Activtive De De -LiLi- ghghtghtgh inginginn , D, DD-MoMovievie FH FHD hD hreyreyfimfimyndynd, , 
umhumhhu verrv fisf - og bbrelrelrellusluuslustiltillinl gumum, hh, hraðraðððri ri ri ri raðraðraðraðmynmynmymyndatdatdatökuökuö , t, tvöfvöföldölduu 
rykykykrykhrehrereinssni ikeikerfi, HHHDMIDMIIMI C  C  C C út út ofl. Íslslllensensense kurkururur le le le leiðaiðaðaðarvírvírvírvísirsirsirsir

VVR LLLIIINNNNSSAA MMMMEEEEÐÐÐÐ HHHHRRIISSTTIIVVÖÖRRN
SSTAFAFAFRRÆRÆR N NN SLSLSLSLLR RRR MYMYNDNDAVAVA ÉLÉL

TILBOÐ

FUFUULLLLT VEVERÐRÐÐ 111009090999.9.9.9.9.9.999999595995FUFULLLLT VERÐÐ 10099 999999599995959

99.995

FFeermiinnnnggaarttiilllbbbbooooðððð 
áá hággææææððaa NNNiiiikkkkoonn 
mmynnddddaaaavvéééllluummm

Philips DS8900
Ný DJ græja frá Philips sem er unnin í samvinnu
við einn færasta DJ heims Armin van Buuren. 
Nú er hægt að skella upp partíi hvar 
og hvenær sem er. Lightning tengi.
Bluetooth. Gengur fyrir rafmagni eða 
rafhlöðum. Innbyggður 80w RMS
magnari. 2 Audio in og 2 Audio out.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

99.995

MIX PLAY SHARE

HLJÓMTÆÆKKIII OOG HÁTALARAR
FRÁ DALI, DENON OG NAD Í ÚRVALI

iPad fylgir ekkie !
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KORNFLEX FYRIR KRAKKA
Ef það eru einhverjar kökur sem 
mælast alltaf vel fyrir hjá krökkum 
í veislum eru það kornflex/Rice 
 Krispies-kökur. Annar stór kostur 
er hve auðvelt er að búa þær til. Til 
dæmis mætti nýta krafta fermingar-
barnsins í þessu verkefni.
75 g ósaltað smjör
150 g suðusúkkulaði
6 msk. síróp
¼ tsk. gott sjávarsalt
5 bollar kornflex eða Rice Krispies
Súkkulaði, smjör og síróp brætt 
saman í potti við vægan hita. 
Kornflexi eða Rice Krispies blandað 
saman við með sleif. Sett í form og 
látið kólna í ísskáp. Þessa uppskrift 
má líka nota til að gera til dæmis 
kökubotn.

GÓÐIR OSTAR ERU
ÓMISSANDI
Ostar eru alltaf vinsælir. Ef boðið 
er upp á nokkra rétti í veislunni 
er frábært að hafa osta með, sér-
staklega ef veislan er í hádeginu 
eða á kaffitíma. Raðið mis-
munandi ostum á fallegan bakka 
og skreytið með jarðarberjum og 
vínberjum. Þetta gæti verið brie, 
camembert, gráðostur, til dæmis 
ítalskur 
gorgonzola, 
geitaostur 
og parmesan 
eða aðrir eftir 
smekk.
Með 
ostunum 
er yfirleitt 
borið fram 
niðursneitt 
snittubrauð og 
sykurlaust kex og góð sulta eða 
hunang. Þar sem margir réttir eru 
í boði má reikna með um 80 g af 
osti á mann. Þá finnst mörgum 
ómissandi að hafa álegg með 
eins og salami eða parmaskinku. 
Öðrum finnst best að hafa hnetur 
með ostunum.
Takið ostana úr kæliskáp minnst 
klukkutíma áður en veislan hefst. 
Hafið einn hníf fyrir hvern ost svo 
bragðmikill ostur smiti ekki þá 
sem eru mildari.

KOMIST TIL MANNS
Að fermast er stór atburður í lífi ungrar manneskju. Þar mætist margt 
í sama brennidepli: barnið er á tímamótum, að breytast úr barni í 
ungling og ferming er yfirlýsing um lífsstefnu og að fermingarbarnið 
vilji leitast við að fylgja í fótspor Jesú Krists.
Ferming er líka hátíð ættarinnar. Unga manneskjan stígur fyrstu 
sporin í átt að því verða fullorðin og sjálfráða og fjölskyldan kemur 
saman í þeim tilgangi að styðja hana og styrkja í því verki að komast 
til manns. Af öllum þessum ástæðum er eðlilegt að koma saman, gera 
sér glaðan dag og nesta barnið á hófstilltan hátt til fararinnar út í lífið.
Fyrir foreldra er ferming tækifæri til að eiga samræður við fermingar-
barnið um það sem gerist í fermingarundirbúningnum, um kristinn 
arf og hvaða sess hann skipar í lífi okkar, og um stóru spurningar 
lífsins: hvernig manneskja vil ég vera og hvernig vil ég lifa lífinu.
Heimild: Þjóðkirkjan (ferming.is)

Gefðu sparnað 
í fermingargjöf

Gjafakort Landsbankans er góður kostur fyrir þá sem vilja 
gefa sparnað í fermingargjöf. Landsbankinn greiðir 6.000 
króna mótframlag þegar fermingarbörn leggja 30.000 
krónur eða meira inn á Framtíðargrunn. 

Kortið er gjöf sem getur lagt grunn að traustum �árhag í framtíðinni. Það er í fallegum gjafaumbúðum og fæst án 
endurgjalds í útibúum Landsbankans.

landdsbsbsbbbbbbbsbbbbbbbbbanananannnnnnnkikkkk nnnnnn..i.ii.i. sssssssss 4141414141414141111141110 0 0 0 0 000 00 000 40404040400040004004000000004440000000000Landndssbankinn
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2 VERÐ AF ÚTSÖLUVÖRUM 

2.000 kr OG 4.000 kr

 
Verslunin flytur niður á 1. hæð

ALLT Á AÐ SELJAST

Þegar það hafa komið 

1.000 like 
á Facebooksíðu 

Herra Hafnarfjarðar 

þá verður dregið út 

30.000 kr gjafabréf 

fyrir einn heppinn.

rmingarföt frá 19.900 kr
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BÍLAR &
FARARTÆKI

VW Tiguan sport _ style. Árg 2010, ek 
31 Þ.KM, dísel, sjálfsk. V. 4.490 þús. 
Rnr.223206. Bílamarkaðurinn 567 
1800

M.BENZ Sprinter 315. Árg 2006, ek. 
155 Þ.KM, dísel, sjálfsk,olíumiðstöð 
,9 manna V. 4.690 þús. Uppl. í síma 
897 6996

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TILBOÐ 2.990.000.-
M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4 9 
MANNA. Árg.2005, ek.aðeins 135.þ 
km,einn eigandi, ný upptekinn 
millikassi, hátt og lágt drif, einn 
eigandi, 5 gírar,er á staðnum. 
Rnr.104035.S:562-1717 eða 866-9633.

TILBOÐ 2.990.000.- STGR
M.BENZ SPRINTER 313 CDI 4X4 9 
MANNA. Árg.2006, ek. aðeins 115.þ 
km, háþekja,h átt og lágt drif, ný 
upptekinn millikassi, einn eigandi, 5 
gírar,er á staðnum. Rnr.104036. S:562-
1717 eða 866-9633.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2012, ekinn 
57 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Tilboðsverð 
3.690.000. Ásett verð 4.490.000 
Rnr.230097. Sumar og vetrardekk 
fylgja

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

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

www.toyotakletthalsi.is

SJÁLFSKIPTUR EK 55 ÞÚS !
Toyota Corolla Hatchback 1600 SOL 
08/2006 ek 55 þús km ! sjálfskiptur, 
einn eigandi , verð 1480 þús !!!

GOLF 7 (NEW) !
VW Golf Trendline 06/2013 ek 29 
þ.km 6 gira hvitur glæsilegt eintak 
verð 3070 þús !!!

7 MANNA!
M-Benz GL 450 4Matic 12/2007 ek 
160 þ.km leður, lúga ofl topp viðhald 
og þjónusta allure uppá 10 ! Verð 
5390 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

BÍLL DAGSINS !!
 VW GOLF TRENDLINE árg. 2007 ek. 
92 Þkm, 5 gíra, ný tímareim, sumar 
og vetrardekk, möguleiki á 100% láni, 
mjög gott eintak og útlit, tilboðsverð 
990 Þús Rnr 147390 gsm 893-9500

BESTA VERÐIÐ !!
 LAND ROVER LR4 HSE DISEL árg. 
2011 ek. 38 Þkm. Mjög vel útbúinn, 
stærri vélin 245hö, krókur ofl ofl. 
verð 11.880 Þús, Rnr 147279 gsm 
893-9500

FLOTT EINTAK
 TOYOTA COROLLA árg. 2007 ek. 108 
Þkm. 5 gíra, áhvílandi 1250 Þús, afb. 
29 þús, mjög gott eintak, tilboðsverð 
1290 þús, Rnr 106924 gsm 893-9500

SÁ ÓDÝRASTI Á LANDINU !!
TOYOTA LANDCR. 150 GX árg. 2013 
ek. 24 Þkm. Sjálfskiptur, 7 manna, 
listaverð 9.780 þús okkar tilboðsverð 
8.990 þús, eigum líka hvítan, Rnr 
147268 gsm 893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

CHEVROLET Suburban 1500 4x4. 
Árgerð 12/2007, ekinn 123 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.490.000.Er 
á staðnum. Rnr.155739

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

TOYOTA Corolla wagon terra vvti. 
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.350.000. Rnr.990677.

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 47 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.290.000. Rnr.160463. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð. VERÐ NÚ kr: 
5.980.000,-

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 47 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.210356. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

WWW.SUZUKI.IS

 Bílar til sölu

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

Eyðslugrannur Station Renault 
Megane 1,6 ‚04 ek. 131þús. 
mikið endurnýjaður. Tilb. 690þús. 
Uppls.6634994 er í Rvk

Yaris, ‚04 árg. beinskiptur, 3 dyra, ek. 
172.000. Silfurl. Ný dekk að framan. V. 
580þús. Uppl. 8586636

Grand Vitara ‚02 Góður bíll, ek.167þ. 
Nýsk. ssk, upphækkaður. Tilvalinn í 
fjallaferðir sumarsins. Tilb.650.000 
Uppl. í síma 860 3104

Til sölu Kia Sorento árg. ‚07, ek. 160 
þús. Fallegur bíll. Uppl. í s. 8677866

 250-499 þús.

MJÖG GOTT EINTAK AF 
YARIS

Toyota Yaris 1.3 vvt-i árg ‚00 ekinn 
aðeins 168þús km. beinskiptur. 3dyra. 
ný skoðaður. nýleg heilsársdekk. 
smurbók. mjög eyðslugrannur og 
góður í akstri. Tilboðsverð aðeins 
450þús stgr. möguleiki á 100% 
vísaláni. s:659-9696

SJÁLFSKIPTUR SMÁBÍLL 
TILBOÐ!

Peugeot 206 1.4 5d, 01” Ek. aðeins 
133þkm! Búið að skipta um tímareim 
Verð 550þ TILBOÐ 299þ stgr eða 9þ á 
mánuði með Visa/euro kortaláni í 36 
mán. S: 777-3077

TILBOÐ 490 ÞÚS 
-100%VISALÁN

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI árg 2003 
ný sk. ‚15 heilsársdekk, góður bíll sem 
eyðir mjög litlu ásett verð 720 þús 
TILBOÐ 490 ÞÚS möguleiki á 100% 
vísalani í 36 mán s.841 8955

 500-999 þús.

FRÁBÆR EYÐSLUGRANNUR 
FERÐABÍLL

Honda HR-V 1.6 árg ‚00. ekinn 181þús 
km. beinskiptur. ný skoðaður. ný 
yfirfarinn á verkstæði. heilsársdekk. 
flottur og skemmtilegur bíll. ásett 
680þús. Tilboðsverð aðeins 490þús stgr. 
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

SJÁLFSKIPTUR OG 
RÚMGÓÐUR!

Peugeot 307 árg ‚03 ekinn 142þús km. 
sjálfskiptur. samlæsingar. heilsársdekk. 
ný yfirfarinn á verkstæði. flottur og 
góður bíll. ásett 850þús. Tilboðsverð 
aðeins 650þús stgr. möguleiki á 100% 
vísaláni. s:659-9696

SJÁLFSKIPTUR SPARIGRÍS
Nissan Micra 1.3 árg ‚04. ek. aðeins 
133þús km. sskj. ný skoðaður. sumar/
vetrardekk. samlæsingar. mjög 
sparneytinn. ásett verð 790þús. 
Tilboðsverð aðeins 590þús. möguleiki 
á 100% vísaláni. s:659-9696.

EK AÐEINS 96 ÞÚS - NÝ 
TÍMAREIM!

RENAULT CLIO árg 2004 ek.96 þús, 
5 dyra beinskiptur, skoðaður eyðir 
aðeins 5ltr/100 ásett verð 690 þús 
TILBOÐ 550 ÞÚS og möguleiki á allt 
að 100% vísaláni í 36 mán s.841 8955

 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.

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

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is



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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Viðgerðir

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

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Lyftarar

Til sölu Nissan 25 dísellyftari. 49 hefstöfl. 
Árg. 2012. Lyftigeta 2.500kg. Lyftihæð 
3,3m. Hliðarfærsla. Miðstöð. Snúningur 
fylgir ekki með. Fjórfalt vökvaúttak. Verð 
2.490.000kr án vsk. Kraftvélar ehf. Sími 
535-3500. www.kraftvelar.is

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

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

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.

 Garðyrkja

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

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Viðgerðir og viðhald fasteigna!

Sími: 565-7070

Alhliða húsaviðgerðir - Flísalagnir
Veggjakrotsvarnir - Múrverk

Fyrirbyggjandi varnir

   
www. sturlaugur.is - Sími 412 3000 - Selhellu 13  Hafnarfirði               

Útvegum túrbínur frá IHI, 
Garrett, KKK, Schwitzer, 
Holset og Mitsubishi í 
flestar gerðir farartækja.  
Hagstætt verð.    

TÚRBÍNUR Er rekstur prentarans hár?Err rer reEr
Það getur verið allt að 60-70% ódýrara 

að láta endurfylla tóner hylkið. 
Pantanir og fyrirspurnir á 

nyrtoner@nyrtoner.is eða í síma 565 2046

Sækjum og sendum frítt 
á höfuðborgarsvæðinu

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Erum á Facebook 

Vinsælu læknahaldararnir frá

komnir í hvítu & svörtu.
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 Bókhald

SKATTFRAMTAL 2014
Tek að mér skattframtöl 

einstaklinga og rekstraraðila. 
Ég er viðskiptafræðingur Cant.

Oecon. Með mikla reynslu. 

Ódýr og góð þjónusta. 

Kíktu á www.skatt.is s:661-3703
S. 661 3703 / www.skatt.is

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

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

 Málarar

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

FASTEIGNAVIÐHALD
Allt viðhald fasteigna, fljót og góð 
þjónusta. Málum, smíðum og fl. Uppl. 
í s. 867 4968 Njàll.

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

 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

Tek að ýmis smærri verkefni. 
Uppl.8478704,manninn@hotmail.com

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

Tek af mér alhliðamúrverk og 
viðgerðir innan sem utanhúss. 
Snyrtileg og góð þjónusta. S. 846 
7622.

 Tölvur

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

 Nudd

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

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella.

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, andleg 
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll 
kvöld.

 Rafvirkjun

AH-RAF
Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Trésmíði

TRÉSMÍÐI
Smiður með réttindi getur bætt 
við sig verkefnum s.s viðhald, 

húsaviðgerðir, parket, inréttingar, 
nýsmíði ofl.

Uppl. í s. 898 9602

 Viðgerðir

S.G. GLER OG GLUGGAR
Þjónusta við húsfélög,verðmat og 
almennt viðhald húsa. Uppls. S. 896 
1976

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Eigum einnig til á lager: 8 hyrndlok 
á Unaðskel, Hörpuskel, Blómaskel frá 
Trefjum. Snorralaug og Unnarlaug frá 
Normex. Eigum einnig til á lager lok: 
235x235, 217x217, 210x210, 200x200, 
217x235, 217x174. Lokin þola 1000 
kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu 
lokin á markaðnum í dag.Litir: Brúnt 
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími 
777 2000

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Sjónvarp

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

 Verslun

WE-VIBE II, III OG IV
Unaðstæki ársins fyrir pör mörg ár 
í röð. Viamax fullnægingarkremið 
sem virkar o.fl. 50 Shades of Grey 
vörurnar og allt það vinsælasta í dag. 
Millifærsla, greiðslukort og netgíró. 
Sendum um allt land www.hush.is

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu 130 fm, 5 herbergja íbúð að 
Súðarvogi 7, Rvk. Uppl. í s. 824 3040

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

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu 2ja herbergja 60fm 
kjallaraíbúð í þríbýli á frábærum 
grónum stað í Kópavogi. Stutt í 
sundlaug, verslun o.fl. Fín íbúð fyrir 
reglusaman, reyklausan einstakling 
eða par. Gæludýr ekki leyfð. Leiguverð 
110.000. Uppl. 694-4150.

 Geymsluhúsnæði

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.

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.

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

 Gisting

ENDURNÆRING Í 
STYKKISHÓLMI

Helgargisting með heitum pottum. 
Sund, gönguferðir og siglingar. 
Veitingastaðir á heimsmælikvarða. 
Upplýsingar í síma 861 3123 eða á 
www.orlofsibudir.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir vélstjóra á Sæfara ÁR 
170. Vélastærð 465 kw. Uppl. í s. 483 
3548 & hsver@simnet.is

LEBOWSKI BAR /
 AÐSTOÐ Í ELDHÚS

Óskum eftir aðstoðarmanni í 
eldhús við að elda og afgreiða bestu 
hamborgara í heimi. Sumarvinna 
einnig í boði. Umsóknir sendist á: 
info@lebowskibar.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

einka skyggnifundir dá og transmiðill - 
tekur í einkatíma 867-7105

Aðalfundur
Ás styrktarfélag heldur aðalfund sinn 

í safnaðarheimili Digraneskirkju í Kópavogi,  
fimmtudaginn 27. mars kl. 20:00.

Venjuleg aðalfundarstörf
Kaffiveitingar

Að loknum aðalfundi verður kynning á nýjum  
verkefnum félagsins.

Félagar og annað áhugafólk fjölmennið.

Stjórnin.

atvinna

fundir / mannfagnaður

til sölu
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fasteignir

Lágmúla 4  www.miklaborg.
issi

Atli hjá Mikluborg óskar eftir...
• • • RaRaRR ð ð eðeða a paparhrhrhrhúsúsússi ii i í í LiLindndahahhhvvveverfrfininuu u KóKóKóK papapaavovovov gigigigi, , ,, sterkar

grgrreieieieiðsðsðð lulur ogogg r r úmúmurururr  a a afhfhene didingngggarararartítít miiimi í íí b b boðoðii

•••• RaRaRaR ð,ð, p parar eee eðaðað  eeeeininiinbýbýbýbýlilililishshshúúsúsú i i í íí SaSaSaSaaalalalalalaa eeee e eðaðaðaðaðað  KK K Kórórórrahahahahhhvevevevevv frfii 
KóKóKóK papapap vovooogigigigi, ,, , amamkk k 3 3 svefefnhnhherererbebebebergrgrggiii

• Hæðð eðeðaa rúrúmgmgóðóðóðriri ííbúbúðð íí HlHlíðíðunummm eeðða 105 Reyykjkjavavíkík

• Sérbýli í Grafarvovogigi m meðeð g góðóððumum b bílílskskúrúr, , rúrúmumurr 
afhendiningartímímii

• ÍbÍbúðú  eða hæð mmeðe  fjórum svefnherbebergrgjujum m í í LiLindndumum, , 
Smárum eða Salahverfi Kópavogi

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Eignin skiptist í vandaða 100 fm. íbúð og 
132 fm. skrifstofurými, samtals 232,3 fm. 
á 2. hæð.

Nánari lýsing:
Nýleg þriggja herbergja íbúð með parketi 
og flísum á gólfum. 
Vandaðar innréttingar, suðursvalir.

Í skrifstofurými eru fimm parketlagðar 
skrifstofur, tvö salerni, gangur og móttaka 
með skenk.

Þrjú bílastæði í bílageymsluhúsi fylgja.
Samþykktar teikningar liggja frammi þar 
sem gert er ráð fyrir tveimur íbúðum. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Kristján Baldursson hdl. 
og löggiltur fasteignasali  

PÓSTHÚSSTRÆTI 13 - MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK 

FRÁBÆR STAÐSETNING Í HJARTA BORGARINNAR. MIKLIR MÖGUEIKAR.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR KNÚTUR SÖLUSTJÓRI Í SÍMA 694-4217, knutur@trausti.is

www.trausti.is

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU
Suðurlandsbraut, 108 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði, 2. hæð
Stærð 240 fm.

Laust strax   
Allar nánari upplýsingar veitir:

VEL STAÐSETT
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Til leigu 240 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð  við Suðurlandsbraut  (Bláu húsin). Húsnæðið skiptist í 4 
lokaðar skrifstofur, stórt fundarherbergi, móttöku, eldhús, salerni, miðjurými og risloft. Í rislofti er jafnframt 
salerni með sturtu. Óskráð geymslurými er undir súð. Dúkur og parket á gólfi. Lagnastokkar með veggjum.

Sólheimar 20 íbúð 0001 er 4ra herbergja íbúð í kjallara/
jarðhæð í ágætlega staðsettu þríbýlishúsi. Sérinngangur. 
Þrjú herbergi, endurnýjaðar ofnalagnir.  Parket.  Laus strax. 
Sölumenn sýna.  V. 26,0 m. 3666 

3ja herbergja 93 fm íbúð á jarðhæð í mjög góðu nýlegu 
lyftuhúsi á mjög góðum stað í Norðlingaholtinu. Sérinngan-
gur, sérverönd og síðan fylgir stæði í bílageymslu.  Íbúðin er 
laus strax. V. 28,9 m. 3675 

Góð 102,3 m² 3ja herbergja íbúð  á jarðhæð með sérinngangi 
í góðu fjölbýli íbúðin er laus strax og sölumenn sýna.  
V. 26,9 m.  2223 

2Ja herbergja 64 fm íbúð á jarðhæð í góðu álklæddu fjöl-
býlishúsi. Laus strax. Suðvesturverönd og afgirtur garður. 
Herbergi, bað, þvottur, eldhús og stofa.  V. 20,5 m. 3661

íbúð 0201 er glæsileg 4ra herbergja 140,9 fm endaíbúð á 
2.hæð í vönduðu álklæddu viðhaldsléttu lyftuhúsi í Akurh-
verfinu í Garðabæ ásamt stæði í bílageymslu. Laus strax, 
sölumenn sýna. V. 46,9 m. 3677 

Mjög góð 5 herb. 125 fm íbúð á efstu hæð í fallegu vel stað-
settu fjölbýli á Seltjarnarnesi. Eigninni fylgir stæði í bílskýli.  
Fjögur svefnherb. rúmgóð stofa, yfirbyggðar svalir að mestu. 
Glæsil. útsýni. Nýl. innihurðir, nýl. parket, íbúðin er nýl. 
máluð og er til afh. við kaupsamning. V. 36,0 m. 3665 

Sólheimar 20 - jarðhæð -laus strax.

Sandavað - með bílskýli -laus.

Seinakur - m.bílskýli - glæsileg eign.

Básbryggja - laus strax.

Klapparhlíð 7 - jarðhæð - laus. 

Austurströnd  íbúð 0601 og bílskýli.

hdl. og löggiltur fasteignasali 
Verð: 68,9 millj.

Logafold 271 1 2 
Reykjavík

OPIÐ HÚS
Fimmtud. 13. mars 17:00 - 18:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

242,6 fm einbýli á tveimur hæðum 

4-5 herbergi. Bílskúr 35,7 fm

Húsið hefur verið endurhannað og
mikið endurnýjað á glæsilegan hátt

Glæsileg lóð og heitur pottur

Allar nánari upplýsingar veittir 

Svan G. Guðlaugssonsson
sölufulltrúi 

sími: 697-9300
svan@miklaborg.is

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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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

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. sæti, 6. í röð, 8. hvers vegna, 9. 
háttur, 11. hreyfing, 12. grastoppur, 
14. hlusta, 16. fisk, 17. galdrastafur, 
18. að, 20. sjúkdómur, 21. tigna.

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti, 3. eftir hádegi, 4. 
olnbogarými, 5. löng, 7. afturhluti, 10. 
hlaup, 13. lyftiduft, 15. gegna, 16. svif, 
19. tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sess, 6. áb, 8. hví, 9. lag, 
11. ið, 12. skegg, 14. hlera, 16. ál, 17. 
rún, 18. til, 20. ms, 21. aðla. 
LÓÐRÉTT: 1. háls, 3. eh, 4. svigrúm, 
5. síð, 7. bakhlið, 10. gel, 13. ger, 15. 
ansa, 16. áta, 19. ll.

Scorpions eru 
mjög flinkir. 
Frábærir á 

gítar!

Heldur 
betur! Öll 

bestu lögin 
eru á þess-

ari plötu.

Fjúúúúú!

Wind of 
change! 

Frábært lag...

Ég er ekki 
mjög flinkur 

að blístra. En 
Scorpions eru 

mjög færir!

Um það er 
enginn vafi. 
Hafðu það 

notalegt að 
hlusta á þessa!

Það var eiturefni í 
hárvörum á níunda 

áratugnum. Nú gera 
eftirköstin vart 

við sig.

Fjúúúúú!

Og þú varst 
mikið í hokkí! 
Hmm...nú ég 
skil ég þetta 
allt saman!

Gúlp!
Gúlp!
Gúlp!

Aaaaaaaaa! Það er 
ókurteist og 
ógeðslegt!

Af hverju gagnrýna stelpur 
alltaf áhugamál annarra?

VEITINGASTAÐUR

ENGAR SKYRTUR
ENGIR SKÓR 
ENGIN ÞJÓNUSTA

„Grípið kúst reiðinnar og rekið burt skepnu óttans.“
Zora Neale Hurston

OPIÐ

Hannes, hættu að 
þykjast vera að 

gubba á mig!

Henrik Danielsen (2.501) vann 
góðan sigur á Eesha Karavade 
(2.408) í næstsíðustu umferð N1 
Reykjavíkurskákmótsins.
Svartur á leik:

41. Re5! Glæsilegur lokahnykkur. 
Svartur gafst upp. Kínverjinn Li Chao 
sigraði á N1 Reykjavíkurskákmótinu. 
Helgi Ólafsson var meðal þeirra sem 
enduðu í 2.-5. sæti. Hjörvar Steinn 
Grétarsson og Helgi Ólafsson urðu í 
6.-10. sæti.
www.skak.is: Lokaúrslit N1 Reykja-
víkurskákmótsins





þarf 
frekari  

orða 
við?

KOMIN  
Í KILJU

Þjóðminjasafnið opnar í dag sýningu á einstökum 
kjólum sem Aðalbjörg Jónsdóttir prjónaði fyrir 
nokkrum áratugum. Þeir  eru allir úr eingirni. Á sýn-
ingunni eru líka kjólar sem Héléne Magnússon textíl-
hönnuður hefur prjónað eftir kjólum Aðalbjargar úr 
annars konar efniviði, meðal annars silkiblandaðri 
japanskri ull og lambsull sem unnin er í Frakklandi. 
„Þó aðferð og mynstur sé það sama og í kjólum Aðal-
bjargar þá er áferðin allt önnur,“ segir Héléne um 
sína kjóla og segir ekki lengur hægt að fá eingirni 
hér á landi, eða annað sambærilegt ullarband.

Sýningin er við hlið kaffihússins á jarðhæð Þjóð-
minjasafnsins. Þær Aðalbjörg sem nú er 97 ára og 
Héléne verða báðar viðstaddar þegar hún verður 
opnuð. - gun 

Einstakir kjólar Aðalbjargar
Kjólar prjónaðir af Aðalbjörgu Jónsdóttur og eft ir fyrirmyndum hennar eru á 
sýningu sem opnuð verður í dag klukkan 15.30 í Þjóðminjasafninu. 

KJÓLASÝNINGIN  Fínleg mynstrin njóta sín vel í fisléttri 
ullinni. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

EKKERT SLOR  Hver kjóll er 
módel. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Markmiðið var að öðlast skilning 
á því hvað gerir börn að lestrar-
hestum,“ segir Herdís Anna Frið-
finnsdóttir leikskólakennari um 
rannsókn sem gerð var af Barna-
bókasetri Íslands á Akureyri. Hún 
segir niðurstöðurnar gefa mikil-
vægar vísbendingar um hvernig 
efla megi áhuga barna á lestri og 
mun gera grein fyrir þeim á ráð-
stefnunni Kveikjum eld í Gerðu-
bergi á laugardaginn.

Sjálf starfar Herdís Anna í 
barnabókadeild Amtsbókasafns-
ins á Akureyri sem hefur staðið 
fyrir sumarlestri barna. Rann-
sóknin náði til barna úr slíku 
sumarlestrar námskeiði og við-
miðunarhópurinn var í öðru tóm-
stundastarfi. „Munurinn milli 
þessara hópa var einkum fólginn 
í fyrirmyndum á heimilunum,“ 
segir Herdís Anna. „Bókaormar-

nir sjá foreldra og systkini lesa 
sér til ánægju og foreldrarnir lásu 
báðir fyrir börnin sem fóru síðan 
að lesa fyrir sjálfa sig og aðra.“ 

Anna Herdís telur unga bóka-
orma lítið tjá sig um bækur og 
lestur við önnur börn. „Börn sem 
lesa mikið telja að það sé ekki töff 
að vera bókaormur.“ 

Herdís Anna segir börnin 
kvarta undan skorti á nýjum 
bókum á skólabókasöfnum. Þeim 
finnist líka vanta auglýsingar á 
barnabókum. „Sú hugmynd kom 
upp að börn kynntu bækur fyrir 
öðrum börnum í skólunum. Það 
hefur verið prófað hér á Akureyri 
og komið vel út.“ 

Bókaormar eru meðvitaðir um 
að lesturinn hjálpi þeim í námi, 
að sögn Herdísar Önnu. Hún 
segir þá oft velja bækur af kost-
gæfni. „Þeir óvönu velja frekar 

bækur af handahófi og flokka 
þær eftir kynjum, yfirleitt er það 
kápan sem kemur inn hugmynd-
um hjá þeim. Bleik kápa fælir til 
dæmis stráka frá. Öllum krökkum 
finnst nauðsynlegt að bækur séu 
skemmtilegar og helst vilja þeir 
framhald því þá er eitthvað sem 
bíður. Mörg börn segja mikil vægt 
að gefast ekki strax upp heldur 
lesa fleiri blaðsíður en allt gerist 
svo hratt í öðrum miðlum að sum 
mega ekki vera að því að bíða eftir 
að sagan grípi þau.“ 

Ráðstefnan í Gerðubergi 
 stendur frá 10.30 til 13.30 á 
laugar daginn. Auk Herdísar 
Önnu halda rithöfundarnir Yrsa 
Sigurðar dóttir, Davíð Stefáns-
son, Marta Hlín Magnadóttir 
og  Birgitta Elín Hassell erindi. 
Aðgangur er ókeypis. 

 gun@frettabladid.is

Ungir bókaormar tala 
lítið um sinn lestur
Herdís Anna Friðfi nnsdóttir leikskólakennari lýsir rannsókn á lestrarvenjum 
ungra bókaorma á barnabókaráðstefnunni Kveikjum eld í Gerðubergi á laugar-
daginn. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um hvernig efl a megi áhuga á lestri.

FYRIRLESARI 
 „Mörg börn segja 
mikilvægt að 
gefast ekki strax 
upp heldur lesa 
fleiri blaðsíður en 
allt gerist svo hratt 
í öðrum miðlum 
að sum mega ekki 
vera að því að 
bíða eftir að sagan 
grípi þau,“ segir 
Anna Herdís.
MYND/AUÐUNN NÍELSSON

HÖNNUÐIR 
Hélén 

og Aðalbjörg 
ná vel saman.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

MENNING
13. mars 2014  FIMMTUDAGUR



Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Tryggðu þér miða!

„Fimm stjörnu leikhúsveisla...alvöru leikhús,...
               gríðarlega vel skrifað, aðalleikarar fara á kostum 

            og tæknivinnan er listaverk...“ 
          BL, pressan.is

 „Þorvaldur Davíð er fantagóður og heillandi...“ 
 HA, DV

        „...ótrúlega flott á allan hátt...
ég var eiginlega agndofa.“ 

 JAB, Viðskiptablaðið

                      „Konfekt fyrir augað þessi sýning...
                                   snilldarlega gert” 

                                        LP, Rás 2 „Sjónræn og vel gerð sýning...“
JBG, Fbl

fim  13/3  kl. 20 UPPSELT 
fös  14/3  kl. 20 UPPSELT 
lau  15/3  kl. 20 UPPSELT 
sun  16/3  kl. 20 UPPSELT 
mið  19/3  kl. 20 UPPSELT 

fim  20/3  kl. 20 UPPSELT 
fös   21/3  kl. 20 UPPSELT 
lau  22/3  kl. 20 UPPSELT 
sun  23/3  kl. 20 UPPSELT 
fös   28/3  kl. 20 UPPSELT 

lau   29/3  kl. 20 UPPSELT 
sun 30/3   kl. 20 UPPSELT 
lau    5/4    kl. 20 UPPSELT 
sun  6/4    kl. 20 UPPSELT 
fös   11/4    kl. 20 UPPSELT 

Ótvíræður sigurvegari                     sviðslistaverðlauna Breta                                    

lau   12/4    kl. 20 UPPSELT 
sun  13/4   kl. 20 UPPSELT 
sun  27/4   kl. 20 UPPSELT 
mið  30/4   kl. 20  örfá sæti
sun    4/5  kl. 20

Ljúffengt 
leikhúskvöld!

Fullkomnaðu leikhúsupplifunina. 

Pantaðu ljúffenga rétti til að njóta

fyrir sýningu eða í hléi. 
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Sýningin „Óli G. Jóhannsson - 
In Memoriam“ verður opnuð 
í Tveimur hröfnum listhúsi á 
Baldurs götu 12, í dag klukkan 17. 

Sýningin er haldin til heiðurs 
Óla G. Jóhannssyni myndlistar-
manni, en hann lést í janúar árið 
2011. 

„Þetta er dálítið persónuleg sýn-
ing – hann var vinur okkar hjóna,“ 
segir galleríistinn Ágúst Skúlason. 
„Ég og konan mín, Halla Jóhanna, 
kynntumst Óla þegar hann var að 
sýna í Listasafni Akureyrar árið 
2001, ásamt Kristjáni Davíðssyni,“ 
segir Ágúst, en Óli var að norðan 
og bjó þar alla tíð. „Þegar sýning-
in stóð yfir kynntumst við hjón-
in bæði myndlistinni og honum 
sjálfum. Það varð ekki aftur 
snúið,“ segir Ágúst, og bætir við 
að þau hjónin hafi safnað verk-
um eftir hann og unnið mjög náið 
með honum eftir það. Óli fór ekki 
hefðbundnar leiðir í myndlistinni. 
„Hann þurfti að hafa fyrir lífinu 
og vinna mikið. Hann var líka á 
kafi í hestamennsku, en vann þess 
utan að ýmsu, var til dæmis til sjós 
og í blaðamennsku. En ég held að 
hann hafi alltaf stefnt, beint og 
óbeint, að því að eiga feril í mynd-
list,“ segir Ágúst. 

Óli var einn af  upphafsmönnum 
að stofnun Myndlistarskólans á 
Akureyri auk þess sem hann rak 
Gallerý Háhól ásamt eiginkonu 
sinni Lilju  Sigurðardóttur en 
það var fyrsta einkarekna gall-
eríið á Akureyri, stofnað 1974. 
Það var ekki fyrr en upp úr 1993 
að Óli fór að helga sig myndlist-
inni alfarið. „Hann lenti í slysi á 
sjó, féll útbyrðis, axlarbrotnaði 
og fékk vægt hjartaáfall – hann 
var þarna í jökulköldum sjónum 
í 20 mínútur, en bjargaðist. Það 
var þá sem hann ákvað að láta 
drauminn rætast.“ Ágúst segir 
Óla svo hafa verið uppgötvaðan 
alþjóðlega um 2006. „Fulltrúar 
frá galleríkeðjunni Opera-Gall-
ery flugu norður og heimsóttu 
hann á vinnustofuna. Stuttu síðar 
gerðu þeir samning og hann hélt 

sína fyrstu einkasýningu, hjá 
þeim árið 2007 í London, en sú 
sýning seldist upp á opnuninni. Í 
framhaldinu sýndi Óli hjá Opera-
Galleríinu víða um heim; í New 
York, Monte Carlo, Monaco, 
Miami, Seúl, Singapúr, Dúbaí 
og víðar og vann með þeim allar 
götur síðan, eða þar til hann lést 
fyrir aldur fram, í janúar 2011. 
Þegar að Óli lést var nýbúið að 
opna yfirgripsmikla sýningu á 
verkum hans í Listasafni Reykja-

nesbæjar. „Eftir að Óli féll frá 
sögðu ýmsir að Akureyri væri 
bara hálfur bær, svo mikil var 
eftirsjáin að honum – hann var 
svo skemmtilegur og kraftmikill 
karakter.“ Á sýningunni verða 
verk úr dánarbúi listamannsins, 
ásamt verkum úr eigu þeirra 
hjóna. „Við höfum safnað verkum 
eftir Óla frá árinu 2001 og svo 
verður þetta rjóminn úr dánar-
búinu,“ segir Ágúst að lokum.

 olof@frettabladid.is

Féll útbyrðis og hóf 
myndlistarferilinn
Sýning til minningar um myndlistarmanninn Óla G. Jóhannsson opnar í Tveimur 
hröfnum í dag. Sýnd verða verk í einkaeigu og rjóminn úr dánarbúinu.

TVEIR HRAFNAR  Ágúst og Halla Jóhanna hafa safnað verkum eftir Óla síðan árið 
2001. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Söngkonurnar í Kvennakór Kópa-
vogs halda tvenna tónleika í Hörpu 
á laugardaginn í takt við  hækkandi 
sól. Þá fyrri klukkan 16 og þá síð-
ari klukkan 20. Þar syngja þær 
 gamlar og góðar dægurperlur enda 
hafa þær skírt dagskrána Perlur og 
pilsaþytur.

 Efnisskrá tónleikanna spannar 
tímabilið frá kreppuárum og vel 
fram yfir seinna stríð. Þar eru lög 
eins og Papermoon, Dream a little 
dream og Sugartime og  einnig 

 verður syrpa með lögum frá sjö-
unda áratug síðustu aldar. 

Kórkonur ætla að klæðast sam-
kvæmt tíðaranda efnisskrárinnar 
og hárgreiðslan verður í stíl. Það 
verður því líf í tuskunum og sjónar-
spil í Kaldalóni ásamt ljúfum tónum.

Stjórnandi kvennakórs Kópa-
vogs er Gróa Hreinsdóttir og undir-
leikarar á tónleikunum nú eru Árni 
 Heiðar Karlsson á píanó og Birgir 
Bragason á bassa. 

Kvennakór Kópavogs er á 12. 

starfsári sínu. Hann hefur tekið 
virkan þátt í menningarlífi Kópa-
vogs og ber þar hæst að undanfarin 
fimm ár hefur hann stutt mæðra-
styrksnefndina þar bæði með fata-
söfnun og tónleikahaldi. Hjá  kórnum 
hefur líka skapast sú hefð að syngja 
á aðventumarkaði Ljóssins, endur-
hæfingar-og stuðningsmiðstöð fyrir 
krabbameinsgreinda.

 Í maí mun kórinn fjölmenna á 
landsmót kvennakóra sem verður 
haldið á Akureyri í ár. gun@frettabladid.is

Klæða sig í takt við tíðarandann 
Kvennakór Kópavogs heldur tvenna vortónleika 15. mars í Kaldalóni í Hörpu. 
Þar fl ytur hann létt og sígild dægurlög undir yfi rskrift inni Perlur og pilsaþytur. 

PERLUR OG PILSAÞYTUR  Kvennakór Kópavogs kann að bregða á leik bæði á 
sviðinu og utan þess. 

– Lifið heil
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Fruitmint
Allar pakkningar og styrkleikar.

15%
afsláttur
Gildir út mars.

Íslenskir hönnuðir
í aðalhlutverki
Lífsstíll er nýr þáttur um tísku, hönnun og lífsstíl 

sem hefst á Stöð 3 í kvöld. Hann verður í umsjá 

Theodóru Mjallar Skúladóttur Jack, sem gaf út 

metsölubókina Hárið 2012. Þátturinn verður í 

opinni dagskrá.

Kl. 19:30

FIMMTUDAG

19:30

Í opinni dagskrá
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Þýsk kvikmyndaveisla hefst í dag í Bíói Paradís 
á Hverfisgötu en hátíðin er haldin í samstarfi við 
Goethe Institut og Þýska sendiráðið og stendur til 23. 
mars. 

Sex nýjar kvikmyndir verða kynntar til leiks að 
þessu sinni. Opnunarkvikmynd hátíðarinnar er engin 
önnur en hin marglofaða Zwei Leben en hún hefur 
hlotið gífurlegt lof gagnrýnenda og farið sannkallaða 
sigurför um heiminn og var meðal annars tilnefnd til 
Óskarsverðlauna á dögunum. 

Af öðrum eftirtektarverðum myndum að má nefna 
kvikmyndina Finsterworld eftir leikstjórann Frauke 
Finsterwalder, en í myndinni tekst hún á við þá til-
vistarkreppu sem þýskt þjóðarstolt stóð frammi fyrir 

í kjölfarið á seinni heimsstyrjöldinni. Kvikmyndin 
varpar bæði súrrealísku og kankvíslegu ljósi á þung-
bært ástand. 

Einnig verður í sýningu heimildarmynd eftir leik-
stjórann David Sieveking en í myndinni sem ber 
nafnið Vergiss mein nicht (Forget me not) fylgist 
hann með alzheimersjúkri móður sinni og veitir inn-
sýn í heim alzheimersjúkdómsins og hvernig hann 
 birtist aðstandendum sjúklinga. Kvikmyndaveislan er 
frábært tækifæri til að kynnast þýskri menningu og 
rjómanum af þýskri kvikmyndagerð. Hægt verður að 
kaupa tíu klippa klippikort sem gildir á kvikmynda-
hátíðina.

 - jm

Fór sigurför um heiminn allan
Þýsk kvikmyndaveisla hefst í dag en kvikmyndin Zwei Leben opnar hátíðina.

➜ Í kvikmyndinni Vergiss mich nicht veitir kvikmyndagerða-
maðurinn David Seiveking innsýn í heim alzheimersjúkra með 

því að fylgjast með móður sinni sem glímir við þann hvimleiða 
sjúkdóm. 

FIMMTU
HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sýningar
14.00 Í dag klukkan 14.00 býðst 
foreldrum í fæðingarorlofi leiðsögn 
um grunnsýningu Þjóðminjasafns-
ins, Þjóð verður til - Menning og 
samfélag í 1200 ár. Víða eru starf-
ræktir svokallaðir foreldramorgnar 
en með leiðsögn fyrir foreldra í 
fæðingarorlofi vill Þjóðminjasafnið 
taka þátt í þjónustu fyrir þennan 
hóp fólks. Leiðsögnin er ókeypis 
og allir foreldrar í fæðingarorlofi 
boðnir velkomnir. 
15.30 Í dag klukkan 15.30 opnar 
sýning á kjólum eftir Aðalbjörgu 
Jónsdóttur sem hefur í áratugi 
prjónað kjóla úr íslenskri ull. 
Kjólarnir eru hannaðir af miklu 
listfengi og telja yfir eitt hundrað. 
Hélène Magnússon textílhönnuður 
vinnur nú að útgáfu bókar um verk 
Aðalbjargar.
17.00 Velkomin á opnun á sýningu 
til minningar um Óla G. Jóhanns-
son, í dag, á milli klukkan 17 og 19.

Íþróttir
11.15 Ókeypis tímI 
í heilsu qi-gong í 
boði Konfúsíusar-
stofnunarinnar 
og Heilsudrek-
ans. Staður og 
tími: Íþrótta-
hús HÍ alla 
þriðjudaga og 
fimmtudaga 
kl. 11.15-
12.00.

Kynningar
14.00 Á Íslandi 
eru töluð yfir 
hundrað tungumál 
af fólki sem hefur 
annað mál en íslensku 
að móðurmáli. Í dag klukkan 
14.00, gefst tækifæri til að kynnast 
hluta af þessum heimsmálum í 
Café Lingua á Háskólatorgi Háskóla 
Íslands, þar sem nemendur, sem eru 
að læra íslensku sem annað mál, 
og aðrir áhugasamir, munu kynna 
tungumál sín á lifandi hátt. Kynn-
ingin fer fram á íslensku og gefst 
gestum svo kostur á að spreyta sig 
á tungumálum eins og rússnesku, 
kínversku, frönsku, ítölsku, norsku, 
sænsku, dönsku, úkraínsku, þýsku 
og georgísku og kynnast um leið 
fjölbreyttri menningu.

Tónlist
17.00 Sígildar, íslenskar dægur-
flugur munu hljóma á Bókasafni 
Seltjarnarness þegar Gamlir Fóst-
bræður ásamt tenórnum Þorgeiri 
Andréssyni halda þar tónleika, en 
tónleikarnir eru liður í Tónstöfum, 
samstarfi Bókasafnsins og Tónlistar-
skóla Seltjarnarness.
20.00 Í kvöld leiða saman hesta 
sína böndin Slowsteps og Blær. Þó 
ólík séu í eðli sínu þá spila þau 
hlustendavæna tónlist sem allir 
ættu að geta haft gaman af. Tón-
leikarnir byrja klukkan 20.00 og 
það er ókeypis inn.
20.00 Í kvöld heldur kvennakórinn 
Kyrjurnar tónleika í Seltjarnarnes-
kirkju klukkan 20.00. Gestur kórsins 

Í GRAFARVOGI
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Blásið verður til útgáfuteitis 
í bókabúð Máls og  menningar 
á Laugavegi klukkan 17.00 
í dag í tilefni útgáfu bókar-
innar „Kroppurinn er krafta-
verk“, en bókin er barnabók 
sem ætlað er að vekja börn 
til umhugsunar um líkams-
virðingu og að kenna þeim að 
þykja vænt um líkama sinn. 

Höfundur  bókarinnar er 
sálfræðingurinn  Sigrún 
Daníels dóttir en hún 
er mikill frumkvöðull í 
líkamsvirðingar baráttunni og 
einn stofnmeðlimur Samtaka 
um líkamsvirðingu sem berst 

gegn fitufordómum og skað-
legum líkamsstaðalmyndum. 

Í útgáfugleðinni verður 
boðið upp á léttar veitingar og 
drykki. - jm

Kroppurinn er kraft averk!

Tónlistarmaðurinn Hallur Ing-
ólfsson gaf nýverið út plötuna 
Öræfi en platan komst meðal 
annars í úrtak af útgáfum 
ársins sem tilnefndar voru til 
 Norrænu tónlistarverðlaunanna.

Í kvöld klukkan 20.00 verða 
haldnir útgáfutónleikar í Kalda-
lónssal Hörpu þar sem Hallur 
mun leika lögin af plötunni. 
Hallur er nú þegar orðinn 
þekktur innan tónlistargeirans 
en hann hefur komið víða við á 
sínum tónlistarferli sem fyrrum 

meðlimur hljómsveitanna Ham 
og XIII og nú leiðir hann rokk-
sveitina Skepnu. 

Öræfi er sólóplata sem inni-
heldur níu lög sem eiga að túlka 
grimma fegurð óbyggðanna. Á 
tónleikunum mun Hallur sjálfur 
leika á gítar en með honum á 
sviðinu verður einvalalið hljóð-
færaleikara. Öræfi er óður til 
tónlistar tónlistarinnar vegna 
og er ætlað að senda áheyrendur 
í ferðalag um öræfi síns eigin 
huga.  - jm

Túlkar grimma fegurð óbyggða
Tónlitarmaðurinn Hallur Ingólfsson heldur útgáfutónleika í Kaldalóni í Hörpu.

FJÖLHÆFUR  Halli er margt til lista lagt.

FÖGNUÐUR  Sigrún heldur útgáfuteiti 
í dag.

DAGUR
á tónleikunum verður söngvarinn 
Þór Breiðfjörð, sem söng svo 
yndislega í Vesalingunum. Yfirskrift 
 tónleikanna er Thats Amore og 
verður lagavalið létt og skemmti-
legt. Stjórnandi Kyrjanna er Sigur-
björg Hvanndal Magnúsdóttir og 
píanóleikari er Helgi Hannesson. 
Auk þess kemur Tríó Þórs fram 
á tónleikunum en það skipa þeir 
Jóhann Hjörleifsson á trommur, Jón 
Rafnsson á kontrabassa og Vignir 
Þór Stefánsson á píanó. Miðaverð 
er 3.500 kr. og verður miðasala við 
innganginn. Það er tilvalið að kíkja 
á tónleika og njóta góðrar tónlistar 
í fallegri kirkju.
20.00 Síðasta sýning á einleiknum 
Eldklerkurinn í Tjarnarbíói verður 
í kvöld klukkan 20.00. Verkið, sem 
var frumsýnt á Kirkjubæjarklaustri 
1. nóvember sl., hefur hlotið 
afburðadóma og góðar viðtökur 
áhorfenda. Að sýningum í Tjarnar-
bíói loknum taka við leikferðir með 
sýninguna um landið. 
21.00 Hljómsveitin Hymna laya 

heldur tónleika á Café Rosen-
berg í kvöld.

21.30 Magnús R 
Einarsson heldur 

tónleika á Ob-
La-Dí-Ob-La-
Da,Frakkastíg 
8 í kvöld 
klukkan 21.30. 
Aðgangur er 
ókeypis. 

Fyrirlestrar
12.00 Opinn 
fyrirlestur í 

dag klukkan 
12.00 í Odda 

101. Fundar stjóri 
er Kristín Loftsdóttir, 

prófessor við Félags- 
og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands. Alþjóða-
málastofnun stendur fyrir 

fjórum málstofum um þróunarmál 
og neyðaraðstoð í samstarfi við 
námsbraut í mannfræði við Háskóla 
Íslands og utanríkisráðuneytið. 
 Málstofurnar verða haldnar í hádeg-
inu á fimmtudögum í mars.
12.00 Opinn fyrirlestur í dag 
 klukkan 12.00 í Odda 101. 
Fundarstjóri er Kristín Loftsdóttir, 
 prófessor við Félags- og mann-
vísindadeild Háskóla Íslands. 
Alþjóðamálastofnun stendur fyrir 
fjórum málstofum um þróunarmál 
og neyðaraðstoð í samstarfi við 
námsbraut í mannfræði við Háskóla 
Íslands og utanríkisráðuneytið. Mál-
stofurnar verða haldnar í hádeginu 
á fimmtudögum í mars.
20.00 Í fyrirlestri í dag fjallar 
Dagný Bjarnadóttir landslags-
arkitekt um hvernig hægt er að 
endurvinna og endurnýta úrgang. 
Hann fer fram í Hönnunarmiðstöð 
Íslands.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

 BOSS BOTTLED. 
FRAGRANCE FOR MEN

THE NEW FRAGRANCE 
FOR WOMEN

GAR Í LYFJUILMDAG
A 13.-16. MARSDAGANA

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HUGO BOSS VÖRUM DAGANA 13.-16. MARS

Finndu þinn Hugo Boss ilm og fáðu
veglegan kaupauka frítt með*

*á meðan birgðir endast
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Ýmsir - SG Hljómplötur
Pharell Williams - Girls
Mono Town - In The Eye Of The Storm

Í spilaranum „Við fengum á dögunum stað-
festingu á að plötunni hafi verið 
streymt oftar en tveimur  milljón 
sinnum á Deezer,“ segir  Börkur 
Hrafn Birgisson, gítarleikari 
hljómsveitarinnar Mono Town, 
en fyrsta breiðskífa sveitarinnar, 
In The Eye of the Storm kom út á 
geisladiski og vínyl í vikunni. 

Hún kom þó út á streymis-
síðunni Deezer fyrir um  tveimur 
mánuðum og hefur fengið 
 frábærar viðtökur, og hefur eins 
og fyrr segir verið streymt yfir 
tveimur milljón sinnum. 

„Deezer er eins og Spotify 
nema bara stærri á meginlandi 
Evrópu. Samstarf okkar við 
þá var mjög spennandi,“ segir 
 Börkur Hrafn. 
Í kjölfarið hefur sveitin fengið 
athygli út um allan heim. „Við 
höfum ekki enn fengið uppgjör 
frá Deezer en við fáum greitt 
samkvæmt þeirra töxtum. Það 
sem er okkur mjög mikils virði 
er hins vegar það að nú er fullt 
af fólki út um allan heim að 
hlusta á plötuna. Það er rosalega 

verðmætt,“ segir Börkur Hrafn 
spurður út í arðinn af svo miklu 
streymi á netinu. 

Platan kom út á vegum Record 
Records síðastliðinn þriðjudag á 
geisladiski og vínyli og fæst því í 
öllum helstu verslunum. Hljóm-
sveitin sá sjálf um upptökur á 
plötunni í Reykjavík og  ferðaðist 
svo til New  York-borgar þar 
sem Grammy-verðlauna hafinn 
 Michael Brauer sá um hljóð-
blöndun.

Sveitin stefnir á að fara með 
plötuna víðar og hefur í hyggju að 
fara í tónleikaferðalag um Evrópu 
með hækkandi sól. Hljómsveitin 
Mono Town var stofnuð árið 2007. 
„Sveitin hefur verið til síðan 2007. 
Við  byrjuðum að semja tónlist og 
vinna að  plötunni þá en þó ekki af 
fullum krafti fyrr en árið 2010.“ 

Hana skipa bræðurnir  Börkur 
Hrafn og Daði Birgissynir 
ásamt Bjarka Sigurðssyni en 
þeir eru allir laga- og texta-
höfundar sveitar innar. Þeim til 
aðstoðar eru meðal annars þeir 
 Guðmundur Óskar Guðmundsson 

bassaleikari og Magnús Tryggva-
son Elíassen trommuleikari.

Mono Town hefur staðfest 
tvenna útgáfutónleika í tilefni 
af útgáfu plötunnar, annars 
vegar þann 3. apríl í Gamla Bíói í 
Reykjavík og hins vegar 12. apríl 
á Græna hattinum á Akureyri. 
„Á útgáfutónleikunum verðum 
við með strengjasveit og kór með 
okkur. Við leggjum mikið í tón-
leikana,“ bætir Börkur Hrafn við. 

Hljómsveitin ætlar einnig að 
spila í Lucky Records laugardag-
inn 15. mars. Miðasala á útgáfu-
tónleikana fer fram á Miði.is. 

 gunnarleo@frettabladid.is

Tvær milljónir manna 
hafa streymt plötunni
Hljómsveitin Mono Town gaf út sína fyrstu plötu, In The Eye of the Storm, á geisladiski 
og vínyl í vikunni. Plötunni hefur verið streymt 2 milljón sinnum á Deezer.

FAGNA ÚTGÁFU 
FRUMBURÐARINS  
Hljómsveitin Mono 
Town heldur tvenna 
útgáfutónleika í 
næsta mánuði en 
fyrsta breiðskífa 
sveitarinnar, In The 
Eye of the Storm, 
kom út síðastliðinn 
þriðjudag á geisla-
diski og vínyl.
MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Skýringar  Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista
Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is. 
Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, K100,5, tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/
Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, tonlist.is.

LAGALISTINN TÓNLISTINN

6.3.2014 ➜ 12.3.2014

1   Ed Sheeran I See Fire
2  Pharrell Happy
3  Pollapönk Enga fordóma
4   Greta Mjöll Eftir eitt lag
5   John Legend All Of Me
6   Baggalútur Ég fell bara fyrir flugfreyjum
7  Mono Town Peacemaker
8  Rudimental / Emeli Sandé Free
9   Aloe Blacc The Man
10   U2 Ordinary Love

1  Ýmsir Söngvakeppnin 2014
2  Midori Mendelssohn & Bruch: Violin Concertos
3   Skálmöld og Sinfó Skálmöld og Sinfó
4  Ásgeir Trausti Dýrð í dauðaþögn
5  Kaleo Kaleo
6  Ásgeir In The Silence
7   Baggalútur Mamma þarf að djamma
8  Samaris Samaris
9   Ýmsir Hot Spring: Askja
10   Ýmsir This Is Icelandic Indie Music

 Deezer er eins og 
Spotify nema bara 

stærri á meginalandi 
Evrópu. Samstarf okkar 
við þá var spennandi og 

gáfu þeir okkur út.
Börkur Hrafn Birgisson

Skoðanir manna eru misjafnar. Þessi fullyrðing hefur bundið enda á 
fjölmargar rökræður í gegnum tíðina. Það sem sumum finnst gott finnst 
öðrum slæmt. Þannig er það bara. En svo eru hlutir sem við sammælumst 
öll um að séu slæmir. Nasismi, hælsæri, að drekka appelsínusafa eftir 
tannburstun, já og hljómsveitin Creed. Það hélt ég að minnsta kosti.

Alvarlegt atvik kom upp hér á fréttastofunni á þriðjudag. Leiðindamál 
sem gæti grafið undan trúverðugleika okkar allra. Ég sat í mötuneytinu að 
japla á hádegismatnum mínum þegar það gerðist. Þegar ekki einn, ekki 

tveir, heldur þrír samstarfs-
menn mínir lýstu dálæti 
sínu á Creed. Eins og ekkert 
væri sjálfsagðara. Ég ætla 
ekki að nafngreina mennina 
af tillitssemi við aðstand-
endur þeirra, en allir voru 
þeir á því að Creed væri 
alveg hreint ljómandi góð 
hljómsveit.

Ég sendi tölvupóst um 
málið til minna yfirmanna 
og afrit af póstinum á alla 
fréttastofuna. Ég er vana-
lega ekki „sá sem kjaftar 
frá“ en þarna blöskraði mér 
algjörlega. Heitar umræður 
spunnust um málið þar sem 
einhverjir sögðu það vera 
augljósa brottrekstrarsök. 
Sjálfur var ég hófstilltari og 
lagði til að þremenningarnir 
yrðu settir til hliðar um 
stundarsakir.

En síðan skriðu undan 
steinum enn fleiri sem 

virtust aðhyllast þessar viðurstyggilegu skoðanir þeirra, og aðrar náskyldar. 
Einn viðurkenndi ást sína á hljómsveitinni Nickelback á meðan annar rifj-
aði glaður í bragði upp lagið Outside með þeim Fred Durst og Aaron Lewis. 
Sá þriðji kvartaði sáran undan einelti í garð þessara hljómsveita, bæði á 
internetinu og víðar. Hvaða fólk er þetta? Látum vera ef þetta hefði komið 
frá íþróttadeildinni, en þetta voru meira og minna almennir fréttamenn.

Enn bíð ég eftir viðbrögðum yfirmanna minna. Handboltinn er hjá 
ykkur. Verður þetta virkilega látið viðgangast?

TÓNNINN 
GEFINN
Haukur Viðar Alfreðsson

HETJURNAR TÓNLIST  Creed er tekið opnum 
örmum á fréttastofunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Handbolti í Skaft ahlíð

Til leigu gott 48 fm skrifstofurými á  
6. hæð í Borgaratúni 30 

Húsnæðið er í lyftuhúsi og skiptist í þrjár lokaðar skrifstofur með 
síma- og tölvutengjum, ásamt móttöku og með sér inngangi.  

Aðgangur er að fundarsal sem rúmar 80 manns í sæti ásamt 
fullbúinni fundaraðstöðu.  

Aðgangur að tækjarými og símsvörun.  Sameiginleg snyrting 
og matar- og kaffiaðstaða eru á hæðinni. Húsnæðið tilvalið fyrir 
félagasamtök og er laust til afhentingar strax.  
 

Upplýsingar í síma 8611449.

TIL LEIGU



LAGERSALA NTC
BRJÁLUÐ...

6 verð !!1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 7000

jakkar - buxur - kjólar - skyrtur - bolir - peysur - úlpur - skór - fylgihlutir

flott merki frá verslunum NTC :

Ekki missa af þessu !

Faxafeni 10

Lagersala NTC í Outlet 10 Faxafeni 10 -  s. 578 7977

Opið frá kl. 11-18

LOKADAGAR
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Leikarinn William H. Macy er 64 ára 
í dag
Helstu myndir: Fargo, Magnolia, Boogie 
Nights og Pleasantville.

AFMÆLISBARN DAGSINS

Vefsíðan Rotten Tomatoes hefur tekið saman lista 
yfir þær tíu myndir sem starfsmenn síðunnar 
halda að eigi eftir að gera það gott þegar hlýnar í 
veðri. 

Í fyrstu tveimur sætunum eru ofurhetjumynd-
irnar X-Men: Days of Future Past og The Amazing 
Spider-Man 2 sem margir bíða í ofvæni eftir. 

Í sjöunda sæti er myndin 22 Jump Street sem er 
framhald myndarinnar 21 Jump Street með þeim 
Jonah Hill og Channing Tatum í aðalhlutverki. 
Sú mynd var frumsýnd árið 2012 og var óvæntur 
smellur um heim allan.

 - lkg

Sumarmyndir sem beðið er eft ir
Vefsíðan Rotten Tomatoes hefur tekið saman lista yfi r myndir sem starfsmenn 
síðunnar halda að eiga eft ir að slá í gegn þegar sólin hækkar í sumar.

1. X-Men: Days of Future 
Past

2. The Amazing Spider-
Man 2

3. How to Train Your 
Dragon 2

4. Dawn of the Planet of 
the Apes

5. Guardians of the Galaxy
6. Godzilla
7. 22 Jump Street
8. Neighbors
9. Transformers: Age of 

Extinction
10. Hercules

Topp 10 listinn í heild sinni

Kvikmyndin One Chance er frum-
sýnd á Íslandi á morgun en hún er 
byggð á ævi söngvarans Paul Potts 
sem sigraði í þáttunum Britain‘s 
Got Talent árið 2007. 

Áður en Paul sló í gegn var hann 
utangarðs í litlum iðnaðarbæ. Hann 
söng hástöfum öllum stundum, sem 
öðrum strákum í bænum þótti til-
efni til að leggja hann í hrottalegt 
einelti. Hann neyddist líka til að 
sitja undir háðsglósum föður síns 
í tíma og ótíma, sem vildi að hann 
færi að vinna með hinum körlunum 
í kolanámunum. 

Þegar hann varð eldri kynntist 
hann stúlkunni Julie-Ann á spjall-
svæði á internetinu en þau hittust 
fyrst augliti til auglitis í febrúar 
árið 2001. Þá öðlaðist Paul kjark til 
að elta drauminn um að þenja radd-
böndin á sviði. Paul og Julie-Ann 
gengu í það heilaga í maí árið 2003.

Það er spéfuglinn og leikarinn 
James Corden sem fer með hlut-
verk Pauls, Hann er vel þekktur í 
Bretlandi og gerði garðinn fyrst 
frægan þegar hann skrifaði hand-
ritið og lék í skemmtiþáttunum 
Gavin & Stacey. Fyrir frammistöðu 
sína í þáttunum hlaut hann bresku 
BAFTA-verðlaunin fyrir besta 
gamanleik. Þá hefur hann einnig 
stjórnað þáttunum A League of 
Their Own og var kynnir á BRIT-
verðlaunahátíðinni fyrir stuttu.

Í öðrum hlutverkum eru Alex-
andra Roach, Julie Walters, Colm 
Meaney og Mackenzie Crook.

 liljakatrin@frettabladid.is

Ástin gaf honum kjarkinn
Kvikmyndin Once Chance fj allar um söngvarann Paul Potts sem sigraði í hæfi leikaþáttunum Britain’s Got 
Talent fyrir sjö árum. Hann þurft i að þola einelti í æsku en fékk kjark til að sigra þegar hann fann ástina.

Paul Potts fór í áheyrnarprufu í hæfi-
leikaþættinum Britain‘s Got Talent 
árið 2007 og bjóst enginn við miklu af 
söngvaranum. Hann söng Nessun dorma 
og sló vægast sagt í gegn. Dómararnir 
urðu steinhissa yfir röddinni sem hann 
bjó yfir og áhorfendur stóðu upp og 
klöppuðu eftir flutninginn. Horft hefur 
verið á atriðið á YouTube yfir 120 milljón 
sinnum og er það eitt af hundrað mest 
skoðuðu myndböndum á síðunni síðan 
hún var stofnuð. 

Paul komst í undanúrslit í þættinum 
þar sem hann söng Time To Say Goodbye 
sem Andrea Bocelli gerði frægt. Hann 
komst í úrslitaþáttinn eftir að hann fékk 
flest atkvæði almennings í sögu þáttarins. 
Paul söng Nessun dorma í úrslitaþættin-
um, bar sigur úr býtum og hlaut hundrað 
þúsund pund í sigurlaun. 

➜ Stjarna er fædd
STÓRT HLUTVERK  Spéfuglinn James Corden leikur Paul Potts í myndinni.

Pompeii
spenna
Frumsýning: 14. mars

AÐALLEIKARAR Kit Harington, Carrie-
Anne Moss, Emily Browning, Adewale 
Akinnuoye-Agbaje og Kiefer Suther-
land.
Bönnuð innan 12 ára

6,3/10

40/100

24/100

FRUMSÝNINGAR
Ballet og bardagar

6,3/10

68/100

51/100

Þyrnirós
ballett
Bein útsending frá London Í 
Háskólabíói 19. mars

STJÓRNANDI: Valeriy Ovsyanikov

AÐALHLUTVERK: Sarah Lamb og 
Steven McRae
Aðeins ein sýning í boði

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJANBYLGJAN989

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI 
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS  
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30VIRKA DAGA



Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yn

m
yndabrengl
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STSTTÚTÚTFTFFULLLULUR AAF SJSJÓÐÓÐHEEITITTUM FEFERRMINGAGAARTRTITILLBBOÐOÐUM

NÝR 8BLS 
BÆKLINGUR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

SMELLTUÁ KÖRFUNANETBÆKLINGUR Á WWW.TOLVUTEK.IS MEÐ GAGNVIRKUM KÖRFUHNAPP

FRÍTT
SENDUM

ALLAR VÖRUR

TIL PÁSKA
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Fyrirsætan Kendall Jenner er á hraðri uppleið í tískubransanum en hún 
er hálfsystir Kardashian-systranna Khloé, Kim og Kourtney.

Kendall spókaði sig í Beverly Hills fyrir stuttu í reffilegum galla-
jakka sem var ansi snjáður og með götum á olnbogunum. Lítið mál er að 
breyta gömlum eða nýjum gallajakka til að líkjast þeim sem Kendall er 
í á meðfylgjandi mynd og er flíkin tilvalin fyrir sumarið – ef það kemur 
einhvern tímann.

BREYTTU GALLAJAKKANUM 
Í ANDA KENDALL
Auðvelt er að herma eft ir stíl fyrirsætunnar Kendall 
Jenner í nokkrum, einföldum skrefum.

MÓÐINS  Kendall hefur setið mikið fyrir upp á síðkastið og gekk meðal annars 
tískupallana fyrir Chanel og Givenchy á nýafstaðinni tískuviku í París.

5 ný slanguryrði á enskri tungu
➜ Nýjum slangurorð-
um er bætt við ensku 

slangurorðabókina í 
hverri viku. Hér eru 

fimm ný orð sem 
hafa skipað sér sess 
í enskri tungu upp á 

síðkastið.

1 OPP 
Þýðing Óvinur, hópur 
fólks sem einhverj-
um  líkar ekki við eða 
annarra manna eign.
Dæmi Ég þoli ekki 
þennan vinahóp. Hann 
er OPP fyrir mér.

2 Dingus
Þýðing Vitlaus eða óvar-
kár manneskja. Getur 
líka þýtt hlutur sem þú 
hefur ekki hugmynd um 
hvað er.
Dæmi Þessi gaur keyrði 
næstum því á mig! 
 Þvílíkur dingus!

3 Cake
Þýðing Eitthvað sem 
veitir litla ánægju eða er 
auðvelt. Fólk getur líka 
notað þetta til að lýsa 
ánægju sinni. 
Dæmi Þetta próf var svo 
cake!

4 Mazzled
Þýðing Ruglaður eða 
ringlaður. Yfirleitt notað 
þegar aðili er að gera 
marga hluti á sama tíma.
Dæmi Hvar var ég aftur? 
Æi, núna er ég mazzled.

5 Wax the carrot
Þýðing Að stunda 
sjálfsfróun.
Dæmi Hún var inni í 
herbergi waxing the 
carrot.

1 Teiknið göt sem ykkur finnst passleg á olnbogasvæði gallajakkans 
með hvítri krít.

2 Takið ykkur skæri í hönd og klippið eftir krítarlínunum.

3 Togið í hvítu þræðina sem liggja lárétt við sárið. Hægt er að nota 
nál til að losa þá ef þeir eru of þéttir. Stærð gatsins verður 

  meiri eftir því sem togað er í fleiri þræði.

4 Takið bláu þræðina sem liggja lóðrétt við sárið úr gatinu þannig 
að þeir séu áberandi. Gott er að nota plokkara eða flísatöng við 

  þann verknað.

5 Takið rifjárn eða sandpappír og farið yfir vasa, hálsmál og 
ermalíninguna á jakkanum. Þá virðist hann notaður.

6 Dýfið svampi í bleikiefni og nuddið því varlega í kringum götin á 
jakkanum.

7 Setjið jakkann í þvottavél. Þvotturinn mun valda enn meiri 
trosnun í jakkanum.

8 Leyfið jakkanum að þorna og skellið ykkur út til að sýna ykkur og 
sjá aðra!

„Við ákváðum að við vildum fram-
leiða hálsmen og vissum alltaf frá 
upphafi að Við ætluðum að styrkja 
gott málefni. Við heilluðumst af 
óskabeininu sem er nú er búið að 
vera í tísku úti í Ameríku,“ segir 
Helga Hauksdóttir en hún ásamt 
Laufeyju Rut Guðmundsdóttur, Jónu 
Kristínu Benediktsdóttur, Guðnýju 
Ósk Karlsdóttur og Ólöfu Marý 
Waage Ragnarsdóttur stofnaði 
fyrir tækið Infinity í frumkvöðla-
fræði sem er áfangi sem þær eru 
saman í í Verzlunarskóla Íslands.

Í frumkvöðlafræðinni mega nem-
endur gera það sem þá langar til, 
hvort sem það er að framleiða vöru 
sjálfir, panta hana að utan, eða fara 
út í nánast hvað sem er sem fellur 
undir frumkvölastarfsemi. „Óska-
beinið er smíðað úr silfri hjá Gull- 
og silfursmiðjunni Ernu og þykir 
okkur það einstaklega fallegt. 
Við erum stolt að segja frá því að 
allur ágóði mun renna óskiptur til 
Krabbameinsfélagsins,“  útskýrir 
Helga. Einn meðlimur hópsins 
missti pabba sinn úr krabbameini 
fyrir tveimur árum og því er þetta 
verkefni stúlkunum hjartans mál. 
„Við munum leggja okkur allar í 
að vinna verkefnið eins vel og við 
mögulega getum.“

Óskabein finnst í fuglum og 
hjálpar þeim að standast álag af 
fluginu. Þær borðuðu kjúkling í 
öll mál til þess að finna alvöru 
óskabein sem þær vildu nota 
sem mót fyrir gripinn og tókst 
það á endanum. „Daginn eftir 
að við höfðum fundið rétta óska-
beinið, fórum við með það til gull-
smiðsins. Hann hringdi svo í okkur 
skömmu síðar en þá hafði hundur 
eyðilagt beinið og við þurftum að 
afhenda nýtt bein. Þá fórum við í að 

finna nýtt bein sem heppnaðist líka 
svona vel.“

Þá tók við bið eftir frumgerðinni. 
„Þegar við höfum séð hana vissum 
við að þetta yrði flottur gripur og 
þá hófst leitin að keðjum og umbúð-
um,“ bætir Helga við. Þær hönnuð-
um og framleiddu umbúðirnar sjálf-
ar og tók sú vinna rúman mánuð. 
„Við gætum ekki verið sáttari með 
útkomuna.“

Hægt er að fjárfesta í einu slíku á 
fébókarsíðu stúlknanna undir nafn-
inu Óskabein. 

 gunnarleo@frettabladid.is

Borðuðu kjúkling 
í öll mál í heila viku 
Fimm stúlkur í Verzlunarskóla Íslands hönnuðu hálsmen með óskabeini, sem þær 
selja til styrktar Krabbameinsfélaginu. Langan tíma tók að fi nna rétt bein.

 Daginn eftir að við höfðum fundið rétta óskabeinið 
fórum við með það til gullsmiðsins. Hann hringdi svo í 

okkur skömmu síðar en þá hafði hundur eyðilagt beinið og 
við þurftum að afhenda nýtt bein. Þá fórum við í að finna 

nýtt bein sem heppnaðist líka svona vel.
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SÁTTAR STELPUR
  Hönnuðir óskabeinsins f.v. 

Laufey Rut Guðmundsdóttir, 
Guðný Ósk Karlsdóttir, Jóna 

Kristín Benediktsdóttir, Helga 
Hauksdóttir og Ólöf Marý 

Waage Ragnarsdóttir
MYND/EINKASAFN

ÓSKABEINIÐ FAGURT ER

Í Verzlunarskóla Íslands þurfa nem-
endur á viðskipta- og hagfræðisviði 
í 6. bekk að taka þátt í verkefni 
sem nefnist Ungir frumkvöðlar, 
og fellur það undir áfangann 
rekstrarhagfræði hjá nemendum 
á viðskiptabraut en þjóðhagfræði 
hjá hagfræðasviðinu.

„Við ákváðum að framleiða 
skartgrip, og nota jafnframt 
 íslenska framleiðslu. Við erum 
fimm bestu vinkonur og því 
 margar skoðanir og margir 

möguleikar sem koma til greina, 
en að lokum varð þetta niður-

staða okkar, óskabeinið. Við 
munum halda fyrirtækinu 
gangandi fram í apríl, en 
þá eigum við að skila 
árskýrslu. Þetta verkefni 
er mjög krefjandi en 
jafnframt mjög spenn-
andi og gaman að sjá 
viðbrögð fólks þegar við 
útskýrum fyrir því tilgang 
fyrirtækisins. Við vildum 

láta gott af okkur leiða og 
því styrkjum við Krabba-

meinsfélagið, en okkar ósk 
er að allar þínar óskir rætist,“ 

segir Helga Hauksdóttir og 
bætir við að áfanginn sé ákaflega 
hagnýtur.

Frumkvöðlafræðin 
er ákaflega hagnýt
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ALMERÍA 

COSTA BRAVA TENERIFE MADEIRA

ALBÍR

UU.IS/SUMAR

PIERRE VACANCES
FRÁ 79.900 KR.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn.  
Verð 99.800 kr. m.v. tvo fullorðna.

COSTA ENCANTADA
FRÁ 95.900 KR.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn.  
Verð 127.900 kr. m.v. tvo fullorðna.

PARQUE DE LAS AMERICAS
FRÁ 95.900 KR.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn.  
Verð 111.799 kr. m.v. tvo fullorðna.

ALTO LIDO
FRÁ 159.900 KR.

á mann m.v. tvo fullorðna.

ALBIR PLAYA
FRÁ 89.900 KR.

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö börn.  
Verð 103.680 kr. m.v. tvo fullorðna.

ÚRVAL ÚTSÝN SUMAR 2014

NÝR SUMARBÆKLINGUR
Skannaðu kóðann til að skoða nýja bæklinginn 
okkar, eða farðu á uu.is/sumar

Komdu við hjá okkur í Hlíðasmára 19, Kópavogi og 
nældu þér í eintak.

o

K
n

Kynntu þér ótal ferðamöguleika 
Úrvals Útsýnar til Spánar

Spænskur ferðadagur verður 
haldinn á Blómatorginu í Kringlunni 
laugardaginn 15. mars frá klukkan 
11 til 17. Skemmtiatriði fyrir alla 
fjölskylduna og eitthvað gott fyrir 
bragðlaukana.
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KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og 
segðu henni frá vandamáli 
úr bólinu. Lausnin gæti 
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is

Miley stælir stjörnur
Söngkonan Miley Cyrus er nú á sínu fj órða tónleikaferðalagi sem heitir einfald-
lega Bangerz, eins og platan sem hún gaf út í fyrra. Tónleikaferðalagið hófst í 
Kanada um miðjan febrúar og lýkur í júní í Barcelona á Spáni. Miley klæðist 
ýmsum, litríkum dressum á ferðalaginu og sækir greinilega innblástur í fyrir-
myndir sínar í poppmenningunni, til dæmis Madonnu og Britney Spears.

BUXNABOMBUR 
 Christina Aguilera 
gerði þetta lúkk 
frægt um svipað 
leyti og plata hennar 
stripped kom út 
árið 2002. Nú hefur 
Miley fetað í fótspor 
hennar.

ÓÐUR TIL GUÐ-
MÓÐURINNAR  Miley 
hefur eflaust horft oft á 
kvikmyndina The Best 
Little Whorehouse in 
Texas frá árinu 1982 
enda leikur guðmóðir 
hennar, kántrísöng-
konan Dolly Parton, 
aðalhlutverkið.

EFNISLÍTIÐ  Söngkonan klæðist efnislitlu, 
hvítu bandadressi á Bangerz-ferðalaginu 
en það dress er mjög svipað því sem 
 Britney Spears klæddist á tónleikaferða-
laginu Femme Fatale árið 2011.

UMDEILDAR  Miley er þekkt fyrir að 
vera ansi djörf á sviði eins og söngkonan 
Madonna var á tónleikaferðalagi sínu 
Blond Ambition árið 1990.

KANKVÍS MEÐ KLAUF  Rauði kjóllinn 
hennar Miley minnir um margt á þann 
sem Jessica Rabbit klæddist oft.

Stundum líður mér eins og ég sé 
að röfla í poka. Á hverjum ein-
asta degi sinni ég kynfræðslu 
í einhverri mynd, hvort sem 
það er með beinum fyrirlestri, 
svari við spurningu í tölvupósti 
eða með pistlaskrifum. Hvert 
sem ég fer og blaðra um kyn-
fræðslu þá jánka allir viðmæl-
endur mínir og við erum öll á 
einu máli, kynfræðslan er of 
lítil og hún er alltof alls konar. 
Kennarar segja hana þurfa að 
vera meiri því krakkar vilji 
vita meira. Krakkar segja hana 
verða vera meiri því þeir viti 
ekki neitt. Foreldrar lenda svo 
einhvers staðar þarna á milli. 
En hver á að tala um hvað og við 
hvern, og hvenær? 

Allir eru sammála um að klám 
hafi of mikil ítök í kynhegðun og 
bregðast þurfi við því ástandi. 
Meira að segja ráðamenn þjóð-
arinnar viðurkenna að þetta 
sé vandamál. Ég hef  reyndar 
greint þetta vandamál og lýst 
því hvernig það birtist í kyn-
hegðun sem ég reyni að útskýra 
fyrir krökkunum að gangi hrein-
lega ekki upp. Dæmi um það er 
standandi „69“. Hvern með réttu 
ráði langar að setja lim sinn upp 
í manneskju sem er á hvolfi og 
mun eflaust falla í yfirlið? Hvar 
endar limurinn þá? Jú, fastur 
kyrfilega á milli tannanna á 
meðvitundarlausum bólfélaga. 
Þetta segir sig bara sjálft, en 
samt ekki miðað við sumar 
spurningar sem ég fæ.

En hvað skal þá gera þegar 
allir eru sammála um vanda-
málið og lausnin blasir við? 
 Ekkert. Við skulum ekki gera 
neitt. Bara vona að fólk læri 
þetta með tíð og tíma, því jú 
einhvern veginn náðum við að 
þreifa okkur áfram í myrkrinu 

og þetta hafðist á endanum. Var 
ekki markmiðið annars fullnæg-
ing?

Kannski þarf kynfræðsla 
ímyndarherferð sem byggir 
á gömlu góðu hræðsluaðferð-
inni. Kannski þarf ég að búa til 
auglýsingu þar sem kynfæra-
vörtusýkt kynfæri skjótast upp 
á tölvuskjáinn þegar þú átt síst 
von á. Ég var alin upp á tímum 
þar sem slagorðið „Ekki gera 
ekki neitt“ kíkti stundum inn 
um lúguna og markaði upphafið 
á rúntinum niður Laugaveginn. 
Fyrir mér mætti húðflúra þetta 
á suma ráðamenn. En það er 
önnur saga.

Þú spyrð væntanlega, hvað 
skal til bragðs taka? Jú, við 
þurfum skipulag og ég er búin 
að teikna þetta allt saman upp. 
Ég er búin að teikna upp hvernig 
Ísland getur brugðist við þessu, 
rétt úr klamydíukútnum og hætt 
að leggja aðra í einelti vegna 
kynhneigðar og kynhegðunar. 
Þó ég sé ágæt þá er ég ekki svar-
ið í þessu máli heldur sérfræð-
ingarnir sem eru á hverju strái. 
Þá þarf að hóa saman í  fallegan, 
skipulagðan fræðslupakka. 
Það besta við þetta er að það 
er hægt! Þetta er mögulegt! Ef 
við bara nennum. Segjum stopp, 
hingað og ekki lengra; hættum 
að tala um víðar píkur, drusl-
ur, bragðgæði sæðis og of lítil 
typpi. Kennum kynheilbrigði 
og byrjum núna, strax. Mennta-
málaráðherra, þú veist hvar mig 
er að finna.  

Kynfræðsla er of lítil
GÓÐ HUGMYND  „Kannski þarf kynfræðsla ímyndarherferð.“  NORDICPHOTOS/GETTY

… og passar með öllu

www.ms.is

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 



SURREALIST
E V E R F R E S H

FYRSTI MASKARINN OKKAR SEM ÞORNAR EKKI UPP
HRÍFANDI AUGNHÁR FRÁ FYRSTA TIL SÍÐASTA NOTKUNARDAGS

DAG EFTIR DAG:

ÞYKKIR MIKIÐ
GRAFÍSK LENGD
MIKILFENGLEG SVEIGJA
DRAUMUR AÐ NOTA

HELENA RUBINSTEIN KYNNING
Í DEBENHAMS 13. – 19. MARS.

20% KYNNINGARAFSLÁTTUR AF PRODIGY 
KREMLÍNUNNI OG SUREALIST MASKARANUM.
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BAKÞANKAR 
Bergs Ebba 
Benediktssonar

EITT hef ég lært. Mannskepnan býr yfir 
mikilli þrá eftir vitneskju. Það er óumdeild 
staðreynd hvar sem maður kemur niður. 
Það nægir að skoða könnunarsögu veraldar-
innar. Allir heimsins krókar og kimar hafa 
verið kortlagðir og menn voru búnir að því 
löngu áður en hægt var að taka myndir úr 
flugvélum eða gervihnöttum. Menn hrein-

lega börðu sér leið gegnum frumskóga, 
yfir eyðimerkur og upp á fjallstinda til að 
eyða óvissunni. Á kortinu mátti ekki vera 
nein gloppa.

HEIMURINN er þó enn fullur af 
leyndar dómum. Við vitum ekki einu sinni 
fyrir víst af hverju kettir mala. En það er 

önnur saga.

EN ÞÓ þrá mannsins eftir vitneskju 
sé óumdeild þá er þráin eftir leyndar-

dómum jafnvel enn sterkari. Þetta 
virkar þversagnarkennt, en 
gefum þessu séns.

ÞRÁTT fyrir að vera alinn upp 
af vísindalega þenkjandi fólki þá 
hverfðust allar sögurnar sem ég 
heyrði í barnæsku um leyndar-

dóma. Allt var gert að leyndardómi: týndir 
lyklar, opnunartími banka, heimsókn frá 
ættingjum. Þegar hverfisbúðin fór á hausinn 
(líklega vegna þess að keðjur eins og Bónus 
voru að ryðja sér til rúms) var það presen-
terað eins og ráðgáta. Eins og líklegri skýr-
ing væri að eigandi búðarinnar væri haldinn 
illum anda eða að einhver úr hverfinu hefði 
móðgað hann. Engum datt í hug að spyrja 
eigandann. Það hefði skemmt leyndar-
dóminn.

VIÐ þráum leyndardóma. Stundum hjálpa 
þeir okkur að sættast við erfið skilyrði. Í 
fleiri áratugi var verðbólga, hátt vöruverð 
og háir vextir leyndardómur íslensks sam-
félags. Eitthvað sem ekki var hægt að gera 
neitt í. Nú vitum við flest að okkar litla efna-
hagskerfi með sína handstýrðu örmynt, sem 
verndar fyrst og fremst sérhagsmunahópa 
og braskara, er um að kenna. Verðbólgan er 
ekki meiri leyndardómur en það.

ÉG er undir sömu sök seldur. Stundum 
finnst mér heimurinn of upplýstur. Ég þrái 
leyndardóma, leyndardóma sem vekja upp 
ímyndunaraflið, sefa hugann og syngja mig í 
svefn. Ég þrái þá jafn mikið og hver annar.

Þráin eft ir leyndardómum

300: RISE OF AN EMPIRE 3D
300: RISE OF AN EMPIRE 3DLÚXUS

Ý Í ÍÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TALL 2D
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 3D
THE MONUMENTS MEN
RIDE ALONG
ROBOCOP
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D

SAVING MR. BANKS
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 2D 

Ý ÍÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D
3 DAYS TO KILL
THE MONUMENTS MEN
NYMPHOMANIAC PART 1
AUGUST OSAGE COUNTY

KL.  5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.40 - 8 - 10.20 
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 8 - 10.35
KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 8 - 10.35
KL. 3.30

Miðasala á: og

KL. 6 - 9
KL. 5.50
KL.5.50 
KL. 8 - 10.30 
KL. 8 - 10.30
KL. 8 - 10.30 
KL. 5.30

NÁNAR Á MIÐI.IS

3 DAYS TO KILL
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS Ý Í 3D
THE MONUMENTS MEN 
RIDE ALONG

KL. 8 - 10.10  
KL. 6
KL. 10.10
KL. 6 - 8

 ENTERTAINMENT WEEKLYENTERTAINMENT WEEKL

EMPIRE

THE CONGRESS DARK TOUCH

SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

3 DAYS TO KILL 8, 10:20

THE MONUMENTS MEN 8, 10:25

RIDE ALONG 6, 10:25

ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS 3D 6

DALLAS BUYERS CLUB 5:45, 8

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

AFTENBLADET EXPRESSEN

VARIETY ENTERTAINMENT WEEKLY

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Óskarsverðlaunahafinn Lupita 
Nyong‘o hefur verið að deita sóm-
alska rapparann K‘Naan síðan í 
september samkvæmt heimildum 
tímaritsins Us Weekly.

K‘Naan á tvo syni með fyrr-
verandi konu sinni, Deqa 
 Warsame, en að sögn vina Lupitu 
fara þau K‘Naan hægt í sakirnar.

„Hún hefur ekki hitt börnin 
hans,“ segir vinur Lupitu sem 
hlaut Óskarinn fyrir stuttu fyrir 
leik sinn í kvikmyndinni 12 Years 
a Slave. - lkg

Deitar rappara

Á UPPLEIÐ  Lupita er ein skærasta 
stjarna heims um þessar mundir. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

„Við viljum koma því til skila 
að okkar skipulag hefur komið 
mjög vel út og viljum að svipuðu 
skipulagi verði komið á í fleiri 
skólum,“ segir Ásta Laufey Aðal-
steinsdóttir, framhaldsskóla-
kennari og forvarna- og félags-
málafulltrúi Borgarholtsskóla. 
Borgarholtsskóli hefur endur-
skipulagt dansleikjamál skólans 
og hefur nýja skipulagið komið 
ákaflega vel út á þessu skólaári. 
„Á árshátíðinni hjá okkur var 
húsið opnað klukkan 19.00 og 
húsinu var lokað klukkan 20.30. 
Nemendur fengu ekki að fara út 
og koma aftur inn eftir klukkan 
20.30. Þetta gerir það að verkum 
að nemendur eru ekki að fara í 
partí á milli matar og balls til 
þess að drekka áfengi,“ útskýrir 
Ásta Laufey. 

Það hefur tíðkast í sumum 
skólum, og þá helst á árshátíð-
um skólanna, að nemendur mæta 
í matinn og fara svo í partí þar 
sem gjarnan er drukkið eins 
mikið magn áfengis og hægt 
er fyrir ballið, sem hefst síðar 
sama kvöld. Það verður til þess 
að nemendur mæta gjarnan mjög 
drukknir og við vitum öll hverjir 
fylgifiskar ofneyslu áfengis geta 
verið, líkt og ofbeldi og önnur 
brot. 

Aðstandendur dansleikja í 
Borgarholtsskóla nota áfengis-
mæla til þess að láta þá blása 
sem grunaðir eru um ölvun. 
„Við  byrjuðum að nota áfengis-
mæla árið 2009 og notuðum þá 
mjög mikið. Þá var fólk látið 
blása þegar það mætti á ballið. 
Við lentum í þeim vandræðum 
að sjúkraherbergið varð fullt af 
fólki,“ segir Ásta Laufey. Í dag 
eru þeir sem grunaðir eru um 
ölvun látnir blása. „Það voru 
fimm nemendur á árshátíðinni 
sem voru látnir blása og þá var 
hringt í foreldra þeirra og nem-
endurnir sóttir. Ef upp kemst um 
ölvun nemenda á balli hjá okkur 
fær sá aðili ekki aðgang að næsta 
balli,“ útskýrir Ásta Laufey.  

Hún segir ástandið aldrei 
hafa verið eins gott og í vetur í 

Borgar holtsskóla. „Á busaballinu 
í haust komu upp tíu tilvik á 700 
manna balli. Það voru svo bara 
fjórir einstaklingar með vesen og 
voru þeir aðilar ekki einu sinni í 
skólanum.“

Borgarholtsskól i  kaupir 
öryggisgæslu hjá fyrirtækinu 
Go Security og ber því vel sög-
una. „Starfsmenn fyrirtækis-
ins hafa flestir reynslu og hafa 
margir hverjir unnið í tengslum 
við áfengisráðgjöf. Þeir fylla út 
skýrslu með upplýsingum um 
ölvaða einstaklinginn. Foreldrar 
barnanna kvitta svo undir þegar 
þeir sækja ölvaða einstaklinginn. 
Eins og fyrr segir fær sá aðili 
ekki aðgang að næsta balli.“

Ásta Laufey vill gjarnan að 

fleiri skólar taki upp skipu-
lag Borgarholtsskóla og banni 
 partíin sem eru á milli matar og 
balls á árshátíðum og biðji for-
eldra vinsamlega um að leyfa 
ekki eftirlitslaus partí í  kringum 
skólaböllin. „Margir foreldrar 
unglinga hafa áhyggjur af því 
að börnin þeirra hefji áfengis-
drykkju í framhaldsskóla. Við 
viljum minnka líkurnar á því að 
það gerist og halda þeim góða 
árangri sem náðst hefur í grunn-
skólum og samræma reglur í 
framhaldsskólum í tengslum við 
áfengisneyslu,“ segir Ásta Laufey 
og bætir við að ástandið hafi ekki 
alltaf verið svona gott í Borgar-
holtsskóla.

 gunnarleo@frettabladid.is

Ekkert ballbann í Borgó
Borgarholtsskóli hefur á undanförnu ári endurskipulagt dansleikjamál skólans. Einungis tíu tilvik um ölvun 
komu upp á 700 manna dansleik fyrir skömmu. Ásta vill samræma reglur í tengslum við áfengisneyslu.

GAMAN SAMAN  Hér er Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir önnur frá hægri, og Guðný María 
Jónsdóttir önnur frá vinstri, með hressa nemendur með sér. Þær eru félagsmálafull-
trúar Borgarholtsskóla ásamt Sigurði Þóri Þorsteinssyni.  MYND/EINKASAFN

u-

a 

BORGARHOLTSSKÓLI

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
í gær hafa stjórnendur Mennta-
skólans við Sund sett á dans-
leikjabann. „Ástæðan fyrir þessu 
dansleikjabanni er að okkur 
hefur fundist hlutirnir ekki hafa 
gengið nógu vel og það hefur 
verið allt of mikið um ölvun,“ 
sagði Már Vilhjálmsson, rektor 
Menntaskólans við Sund, í viðtali 
við Fréttablaðið. Mikil drykkja 
og önnur brot á árshátíð MS 
sem fram fór í Gullhömrum fyrir 
skömmu fylltu mælinn og hefur 
því verið sett á svokallað dans-
leikjabann.

➜ Ölvun nemenda 
á skólaböllum er 
mikið vandamál
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➜ Dröfn er gift fjögurra barna 
móðir. Hún er geislafræðingur 
og með meistaragráðu í bóka-

safns- og upplýsingafræði.

Kjúklingaréttur og bragðgóð berjabaka 
Dröfn Vilhjálmsdóttir heldur úti matarblogginu Eldhússögur og deilir tveimur uppskrift um með lesendum Fréttablaðsins. Annars vegar 
uppskrift  að einföldum kjúklingarétti með sætkartöfl umús og hins vegar eft irrétti sem gleður í þessu grámyglulega veðri.

Kjúklingur í satay-sósu
með sætkartöflumús

700 g kjúklingur (ég notaði úrbeinuð læri frá 
Rose Poultry), skorinn í bita
smjör eða olía til steikingar
1 dós satay-sósa (440 g) 
1 stór rauð paprika, skorin í bita
1 meðalstór rauðlaukur, saxaður smátt
100 g ferskt spínat
150 g fetaostur í olíu
ca. 1 dl salthnetur, grófsaxaðar

Laukur og paprika steikt á pönnu þar 
til laukurinn er orðin mjúkur. Þá er 
kjúklingnum bætt út á pönnuna og hann 
steiktur þar til bitarnir hafa brúnast. Því 
næst er sósunni bætt út á pönnuna og 
látið malla í 15 mínútur. Þá er spínatinu 

hrært út í og látið malla í 5 mínútur til 
viðbótar. Áður en rétturinn er borinn 
fram er fetaosti (án olíunnar) og salt-
hnetum dreift yfir. Borið fram með 
sætkartöflumús.

Sætkartöflumús

ca. 800 g sætar kartöflur
3 msk. smjör
salt & pipar
chili-flögur (ég notaði chili explosion krydd)

Sætu kartöflurnar eru afhýddar og 
skornar í bita. Bitarnir eru því næst 
soðnir í 10-15 mínútur eða þar til kart-
öflurnar eru soðnar í gegn. Þá eru þær 
stappaðar saman við smjör og krydd í 
potti við lágan hita.

Stökk berjabaka með vanillusósu

500 g frosin berjablanda 
1 dl sykur
2 msk. kartöflumjöl
100 g smjör
1 1/2 dl hveiti
1 dl haframjöl
1 dl kókosmjöl
1 dl púðursykur eða sykur
1/2 tsk. lyftiduft
1 tsk. vanillusykur

Ofn hitaður í 200 gráður. Byrjað 
er á því að þíða berin og setja þau 
í eldfast mót. Því næst er sykri og 
kartöflumjöli stráð yfir. Kókosmjöl 
og haframjöl ristað á þurri pönnu 
í stutta stund þar til það hefur 
tekið smá lit. Smjör brætt í potti og 
kókosmjöli, haframjöli, púðursykri, 

lyftidufti og vanillusykri blandað út 
í. Blöndunni er síðan dreift jafnt yfir 
berin. Bakað í ofni við 200 gráður 
í 20-30 mínútur eða þar til bakan 
hefur tekið góðan lit. Borið fram með 
þeyttum rjóma, ís eða vanillusósu.

Vanillusósa

1 vanillustöng
4 dl mjólk
1 dl sykur
4 eggjarauður
1 tsk. maizenamjöl eða kartöflumjöl
2 dl þeyttur rjómi (mældur eftir að 
hann er þeyttur)

Eggjarauður, sykur og maizenamjöl 
(eða kartöflumjöl) þeytt vel saman 
þar til blandan verður létt og ljós. Á 
meðan er vanillustöngin klofin og 

fræin skafin innan úr henni. Mjólk 
sett í pott ásamt vanillufræjunum og 
sjálfri vanillustönginni. Mjólkin látin 
ná suðu (má ekki brenna við botn-
inn), potturinn tekinn af hellunni og 
látinn standa í nokkrar mínútur til að 
kólna lítillega. Vanillustöngin veidd 
upp úr. Þegar eggjablandan er til-
búin er henni blandað út í mjólkina. 
Potturinn er settur aftur á helluna 
við meðalhita og hrært í á meðan 
þar til að blandan þykknar og verður 
fremur kremkennd. Blandan má alls 
ekki sjóða og ef maður vill er hægt 
að fylgjast með henni með hitamæli, 
hitinn má ekki fara yfir 74 gráður. 
Þegar sósan er passlega þykk er hún 
tekin af hellunni og látin kólna alveg 
áður en þeytta rjómanum er bætt 
út í. Borin strax fram með heitri 
berjabökunni. liljakatrin@frettabladid.is
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Frekari umfjöllun 
um Meistaradeildina

Meistaradeildin 
BARCELONA - MAN.  CITY 2-1 
1-0 Lionel Messi (67.), 1-1 Vincent Kompany 
(89.), 2-1 Dani Alves (90.+1) . Pablo Zabaleta 
fékk sitt annað gula spjald á 78. mínútu.  
Barcelona í átta liða úrslit sjöunda árið í röð. 

 Barcelona vann samanlagt 4-1

PSG - BAYER LEVERKUSEN 2-1 
0-1 Sidney Sam (6.), 1-1 Marquinhos (13.), 2-1 
Ezequiel Lavezzi (53.).

 PSG vann samanlagt 6-1

MIKILVÆGT MARK  Lionel Messi og 
Cesc Fabregas fagna fyrsta marki Barca 
á Nývangi í gær.  MYND/AFP

SPORT 13. mars 2014  FIMMTUDAGUR

HANDBOLTI „Ég er ekki búinn að 
skrifa undir neitt en vonandi geng 
ég frá mínum málum á næstunni. 
Viðræðurnar eru langt komnar. Ég 
get staðfest það,“ segir landsliðs-
maðurinn Vignir Svavarsson en frá 
því var greint í dönskum fjölmiðlum 
í gær að hann væri á leið til Midt-
jylland.

Það lið er búið að rúlla dönsku B-
deildinni upp í vetur og spilar því í 
deild þeirra bestu næsta vetur. Liðið 
stóð sig einnig vel í bikarkeppninni 
og fór þar alla leið í undanúrslit en 
tapaði fyrir liði Arons Kristjánsson-
ar, Kolding.

Samningur Vignis við þýska 
félagið Minden er að renna út. Árin 
tvö þar hafa ekki gengið sem skyldi 
hjá línumanninum sterka. Hann 
hefur verið talsvert meiddur og lítið 
fengið að spila þess á milli.

„Þetta hefur verið undarlegur 
tími hjá Minden með öll meiðslin og 
spiltímann. Þetta hefur ekki alveg 

verið eins og ég ætlaði mér en við 
fjölskyldan höfum engu að síður 
haft það gott hérna,“ segir Vignir 
en hann ræddi ekkert við félagið um 
neitt framhald á sínum samningi þar.

Vignir hóf atvinnumannsferil 
sinn hjá Skjern í Danmörku þar 
sem hann gerði það gott. Hann er 
því alls ekki mótfallinn því að fara 
þangað aftur.

„Ég átti þrjú frábær ár í Skjern 
og leið rosalega vel þar. Ef við 
förum til Danmerkur þá er það 
svo sannarlega ekkert til að 
kvarta yfir. Við værum alveg til 
í það.“

Vigni líst vel á það sem hann 
hefur heyrt frá forráðamönnum 
félagsins.

„Þeir eru ekkert með of háleit 
markmið en þau eru raunhæf. Þeir 
hafa sett upp gott plan um  hvernig 
þeir vilja byggja þetta upp. Mér 
leist vel á það sem þeir hafa fram 
að færa og þetta er spennandi 
kostur. Vonandi klárast þetta sem 
fyrst því ég þarf að fara að ganga 
frá mínum málum hér í Þýska-
landi ef ég er að flytja úr landinu.“

 henry@frettabladid.is

Vignir fer líklega til Danmerkur
Viðræður landsliðsmannsins við danska félagið Midtjylland eru langt komnar.

NÆSTA SKREF  Vignir lék í þrjú ár með 
Skjern í Danmörku á sínum tíma.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Það er óvissa með framhaldið hjá þjálfaranum litríka Teiti 
Örlygssyni. 

Hann er að klára sitt síðasta tímabil hjá Stjörnunni og hefur upp á síðkastið 
verið sterklega orðaður við uppeldisfélag sitt, Njarðvík, en það 
er í leit að nýjum þjálfara þar sem Einar Árni Jóhannsson er 
að hætta með liðið.

„Ég veit ekki hvað ég geri. Ég get alveg viðurkennt að 
mig er farið að langa í smá frí en ég þori samt 
ekki að lofa neinu á þessum tímapunkti,“ segir 
Teitur, en hann hefur heyrt frá Njarðvíkingum.

„Ég vil ekki lýsa því yfir að ég ætli að taka 
mér frí ef það gengur síðan ekki eftir. Þá 
hljóma ég eins og alþingismennirnir okkar. Ég 
mun bara skoða þessi mál í rólegheitum 
eftir tímabilið.“ - hbg

Framtíðin óráðin hjá Teiti Örlygssyni

Sun.16. mars kl.13:30
MAN. UTD.-LIVERPOOL

Sun.16. mars kl.16:00
TOTTENHAM-ARSENAL

Í opinni dagskrá á dominoshelgin.is

Sun.16. mars kl.16:00
TENHAM-ARSENALTOTT

FÓTBOLTI Tógómaðurinn Farid Zato 
mun eftir allt sem á undan er gengið 
síðustu daga leika með KR í Pepsi-
deildinni í sumar en Íslandsmeistar-
arnir í samvinnu við Þórsara sendu 
frá sér sameiginlega yfirlýsingu í gær 
sem í stóð:

„Félögin hafa átt í viðræðum 
undanfarna daga um lausn málsins 
og er niðurstaða þeirra að leikmaður-
inn semji við KR og verði leikmaður 
þess á komandi sumri. Viðræðurnar 
fóru fram í fullri vinsemd félaganna.“

Málið hófst þegar inn á borð til 
KSÍ komu samningar undirritaðir af 

Farid frá bæði Þór og KR með beiðni 
um félagaskipti. Harðbannað er sam-
kvæmt lögum KSÍ og FIFA að undir-
rita samninga við tvö lið eða fleiri en 
í grein 8,2 í regluverki KSÍ segir:

„Leikmann, sem gerir samninga 
við fleiri en eitt félag sem ná yfir 
sama tímabil, má setja í keppnisbann 
af framkvæmdastjóra KSÍ þar til 
málið hefur verið leyst.“

Málið virðist nú leyst, svo 
framarlega sem Farid hefur sjálfur 
samþykkt að fara í KR en félögin geta 
augljóslega ekki tekið þá ákvörðun 
fyrir hann.  - tom

Þór og KR fundu lausn á Farid-málinu

FURÐULEGT  Mál Farids er sérstakt en 
lausn er fundin.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Pavel Ermolinski hefur 
sett nýtt met í úrvalsdeild karla 
með því að ná sjö þrennum í 
 Dominos-deild karla í vetur en um 
leið var hann einnig fyrstur til að 
ná þrennu í þremur leikjum í röð og 
sá sem nær þrennum með fæstra 
daga millibili. Hver þrenna kappans 
tryggir honum ennfremur enn betri 
stöðu í efsta sæti listans yfir flestar 
þrennur í sögu úrvalsdeildar karla 
en þær eru núna orðnar fimmtán.

Það sem vekur þó mikla athygli 
er gríðarlegur munur á framlagi 
Pavels Ermolinskij eftir því hvort 
hann spilar í sínu uppáhalds númeri, 
fimmtán, eða treyju númer níu 
þegar hann gaf Martin Hermanns-
yni eftir treyju númer fimmtán og 
fékk hans treyju í staðinn.

Báðir vilja þeir Pavel og  Martin 
spila í treyju fimmtán eins og 
Fréttablaðið fjallaði um fyrr í 
vetur og komust þeir að samkomu-
lagi um að skipta við hvern tap-
leik. Tapleikirnir hafa aðeins verið 
tveir, í bikarnum á móti Njarðvík 
í nóvember og í deildinni á móti 
Grindavík í fyrsta leik ársins 2014. 
Pavel skipti því úr fimmtán í níu í 
nóvember og svo úr níu í fimmtán 
í janúar.

Þegar tölfræði Pavels í deildinni 
er skoðuð eftir því í hvaða treyju 
hann spilar kemur í ljós gríðar-
legur munur á framlagi hans og í 
raun hefur Pavel verið á rosalegri 
siglingu eftir að hann komst aftur 
í treyju fimmtán.

Pavel hefur verið með þrennu 
í síðustu þremur leikjum sínum 
og er með þrennu að meðaltali í 
undan förnum fimm leikjum (14,6 
stig – 11,2 fráköst – 11,2 stoð-
sendingar). KR hefur að sjálfsögð 
unnið þá alla enda er Pavel illvið-
ráðanlegur á góðum degi. Það eru 
aðeins átta leikir síðan hann komst 
aftur í treyju fimmtán eftir skell 
á móti Grindavík í DHL-höllinni. 
Fyrsti leikurinn á móti ÍR var ekki 
einn af þeim bestu í uppáhalds-

treyjunni í vetur en eftir súper-
leik í sigri á Snæfelli (28 stig, 12 
fráköst og 12 stoðsendingar) hefur 
Pavel næstum því alltaf verið á 
þrennuvaktinni. Pavel var ekki 
nálægt þrennu í einum af síðustu 
sjö leikjum en þá gerði hann út um 
leikinn með því að skora sigur-
körfuna á móti Stjörnunni. 

Pavel er með þriggja þrennu for-
skot á Haukamanninn Emil Barja 
og því þegar búinn að tryggja 
sér „þrennutitilinn“ þegar tvær 
umferðir eru eftir alveg eins og 
KR-liðið er þegar búið að tryggja 
sér deildarmeistaratitilinn. Næst 
á dagskrá er að fara að grafa upp 
þrennumetin í úrslitakeppninni 
þar sem Pavel og KR-liðið er lík-
legt til afreka.

 ooj@frettabladid.is

Allt annar Pavel í númer
Pavel Ermolinski hefur sett ófá þrennumetin á þessu tímabili en það er mikill munur á 
frammistöðu leikstjórnanda deildarmeistara KR-liðsins eft ir því í hvaða númeri hann spilar.

ALLT Í ÖLLU Í KR-LIÐINU  Pavel Ermolinski hefur spilað vel með KR í vetur og ekki 
síst eftir að hann endurheimti treyju númer fimmtán í janúar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

TREYJUÁHRIFIN Á 
PAVEL ERMOLINSKI 
LEYNA SÉR EKKI
TVÖFALDAR ÞRENNUR +5
Í treyju númer fimmtán:  6 þrennur í 11 leikjum
Í treyju númer níu:  1 þrenna í 9 leikjum

STIG Í LEIK +2,3
Í númer fimmtán: 13,6 
Í númer níu: 11,6

FRÁKÖST Í LEIK +1,9
Í númer fimmtán: 12,3 
Í númer níu: 10,3

STOÐSENDINGAR Í LEIK +2,4
Í númer fimmtán: 8,7
Í númer níu: 6,3

FRAMLAG Í LEIK +6,3
Í númer fimmtán: 26,2 
Í númer níu: 19,9

➜ Þrennumetin hans 
Pavels í vetur
Flestar þrennur á einu tímabili  7

Þrennur í flestum leikjum í röð  3

Fæstir dagar á milli þrenna  4

Flestar þrennur í sögu úrvalsdeildar karla  15ÓL 2014 Erna Friðriksdóttir varð 
í gær fyrst íslenskra kvenna 
til þess að ljúka keppni í alpa-
greinum á Vetrarólympíuleikum 
 fatlaðra þegar hún hafnaði í 9. 
sæti í svigkeppni sitjandi kvenna 
í Sotsjí. Erna datt reyndar í 
seinni ferðinni sinni en fór ekki 
úr braut og komst í markið.  - óój

Erna níunda
SÖGULEGT  Erna Friðriksdóttir sést hér 
eftir svigkeppnina í gær.  MYND/ÍF/JÓN BJÖRN

.
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ÁTAKI KRABBAMEINSFÉLAGSINS

BYKO TEKUR ÞÁTT Í

MOTTUMARS
Af því tilefni renna 10% af söluandvirði 
af völdum vörum til Krabbameinsfélagsins.

Almennt verð 5.995 kr.
4.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 74890003
BOOSCH hekkklippur  AHS 45-16.
420W, lengd blaðs 45 cm, 
klippa mest 16 mm þykkar greinar.

Vnr. 55097014
Flúðamold, 20 l.

Vnr. 51400101
Raka- og hitamælir.

Vnr. 86620040
KÓPAL glitra, innimálning, 
gljástig 10, 4 l, allir litir.

Almennt verð 11.995 kr.
9.595kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 19.995 kr.
14.995kr.

KLÚBB verð
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Almennt verð 745 kr.
555kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 2.995 kr.
1.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 8.995 kr.
4.395kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 9.995 kr.
4.995kr.

KLÚBB verð

Vnr. 38910092
Járnhillur, 
180x92x46 cm.

Vnr. 38910099
Járnhillur, 
180x100x60/30 cm.

ÞOLIR 175 KGÞOLIR 175 KG
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FÓTBOLTI „Við getum ekki verið 
mikið léttari á því en eftir svona 
sigur,“ sagði Dóra María Lárus-
dóttir, landsliðskona í knattspyrnu, 
kampakát við Fréttablaðið í gær 
eftir að stelpurnar okkar lögðu 
Svíþjóð, 2-1, í leiknum um brons-
verðlaunin á Algarve-mótinu. Sara 
Björk Gunnarsdóttir og Harpa 
 Þorsteinsdóttir skoruðu mörk 
Íslands á þriggja mínútna kafla í 
fyrri hálfleik en þetta er í annað 
skiptið sem Ísland vinnur til verð-
launa á mótinu (silfur 2011).

„Við settum á þær grimma 
hápressu sem kom þeim á óvart. 
Þér héngu meira á boltanum en 
við en við náðum að skora eftir 
góða pressu og annað mark fylgdi 
svo í kjölfarið. Þær sköpuðu sér 
eiginlega ekkert fyrir utan þetta 
mark. Mér fannst sigurinn aldrei í 
hættu,“ sagði Dóra María sem bar 
fyrirliðabandið í leiknum í sínum 
100. A-landsleik.

Dóra María viðurkennir fúslega 
að stelpunum leiddist nákvæmlega 
ekki neitt að leggja Svíþjóð að velli 
eftir flenginguna sem þær fengu í 
8 liða úrslitum EM í fyrra þar sem 
Svíarnir völtuðu yfir okkar  stelpur, 
4-0. Í heildina vann  Svíþjóð lið 
Íslands þrisvar sinnum á síðasta ári.

„Það var yndislegt að þagga 
aðeins niður í þeim. Nógu kok-
hraustar eru þær sænsku eftir að 
hafa flengt okkur þrisvar á síðasta 
ári. Þær urðu svo pirraðar þegar 
við skoruðum fyrsta markið að 
þær komust aldrei yfir það. Þetta 
var afskaplega ljúfur sigur,“ sagði 
Dóra María alsæl.

Leikmenn nýtt tækifærin
Ísland byrjaði Algarve-mótið ekki 
vel og tapaði fyrir Evrópumeist-
urum Þýskalands, 5-0.  Stelpurnar 
voru fljótar að hrista það af sér 
og unnu þrjá leiki í röð og hirtu 
 bronsið. „Eins furðulegt og er að 

segja frá því gekk margt upp sem 
við lögðum upp með taktískt gegn 
Þýskalandi. Það er náttúrlega fullt 
af nýjungum sem við erum að læra 
inn á með fleiri leikjum og meiri 
tíma sem við eyðum saman,“ sagði 
Dóra María.

Hún er ánægð með dvölina á 
 Algarve og hvernig nýir og yngri 
leikmenn liðsins hafa komið sterkir 
inn. Þjálfarinn lofaði þeim spiltíma 
og ábyrgðinni fögnuðu þeir.

„Það er mjög mikilvægt að 
stækka hópinn og gefa fleirum 
tækifæri. Leikmenn hafa líka nýtt 
þetta tækifæri mjög vel. Við höfum 
æft tvisvar á dag fyrir utan að spila 
leikina og farið mikið í taktík. Svo 
er þessi íslenska geðveiki og liðs-
heildin alltaf til staðar,“ sagði hún.

Aðspurð hvort þessar ungu 
 stelpur í dag séu betri eða öðru-
vísi leikmenn en Dóra og fleiri á 
 hennar aldri þegar þær komu inn í 
liðið sagði hún: 

„Það er erfitt að leggja mat á 
það hvort þær séu betri en  margar 
þarna eru rosalega öflugar. Þær 
koma sterkar inn og eru alveg 
ófeimnar. Þessar stelpur í dag 
hafa að meiru að stefna. Landsliðið 
er núna búið að fara tvisvar á stór-
mót og fleiri stelpur fara í atvinnu-
mennsku núna og góða háskóla. 
Þetta var ekki alveg svona þegar 
ég var að byrja.“

Stolt af metinu
Dóra María er sú yngsta í sögunni 
sem nær að spila 100 A-landsleiki. 
„Ég hef ekkert verið að spá í þessu 
en svo þegar maður er búinn að ná 
þessu er maður stoltur og þakk-
látur. Það hefur hvarflað að mér 
stundum hvort það sé ekki tími 
til að leggja knattspyrnuferilinn 
til hliðar en guð minn  almáttugur 
hvað ég er fegin núna að hafa ekki 
gert það. Nú vil ég halda áfram 
endalaust á meðan líkaminn 

 leyfir,“ sagði hún en Dóra er þó 
meðvituð um að metið gæti fallið 
á næstu árum. Sara Björk Gunn-
arsdóttir spilaði t.a.m. sinn 69. 
landsleik í gær, 24 ára gömul. „Ég 
nýt þessa Íslandsmets á meðan ég 
á það.“

Íslenska liðið fór ekki vel af 
stað í haust í undankeppni HM 
og  tapaði illa fyrir Sviss á heima-
velli. Smá bölsýni var komin í liðið, 
viður kennir Dóra, en hún er á bak 
og burt. 

„Ég viðurkenni það alveg að við 
vorum örlítið svartsýnar. Það voru 
breytingar á hópnum og þjálfar-
inn fékk auðvitað skamman tíma. 
Okkur vantar marga sterka leik-
menn líka og svona. En þessir leik-
ir á Algarve hafa kennt okkur það 
að við getum alveg staðið okkur 
gegn þeim bestu sem er mikilvægt 
upp á sjálfstraustið,“ sagði Dóra 
María Lárusdóttir, 100 leikja kona.

 tom@frettabladid.is

Nýt metsins á meðan ég á það
Dóra María Lárusdóttir spilaði sinn 100. landsleik fyrir Ísland er liðið lagði Svíþjóð, 2-1, í leiknum um bronsið á Algarve-mótinu í gær. Dóra 
viðurkennir að smá svartsýni hafi  verið í stelpunum eft ir fyrstu leikina í undankeppni HM í haust en nú er allt annað upp á teningnum.

FÓTBOLTI „Ég er mjög sáttur. 
Þetta er frábær árangur og 
svo erum við búin að vinna svo 
marga litla sigra á leiðinni sem 
eru ekki síður mikilvægir,“ segir 
Freyr Alexandersson, landsliðs-
þjálfari kvenna í knattspyrnu, í 
samtali við Fréttablaðið.

Hann stýrði stelpunum okkar 
til sigurs gegn Svíþjóð í leiknum 
um þriðja sæti á Algarve-mótinu 
í gær og vann því til bronsverð-
launa í sinni fyrstu ferð á þetta 
sterka mót sem þjálfari.

„Það sem ég tek fyrst og 

fremst með okkur út úr þessu 
móti er að við náðum tökum á 
leikfræðilegum atriðum eins og 
hápressunni sem er búin að skila 
okkur gríðarlega miklu. Við 
náðum einnig tökum á sóknar-
leiknum og héldum boltanum 
betur. Þá lesum við veikleika 
andstæðinga okkar betur og 
nýtum okkur þá, sem ég er mjög 
ánægður með. Svo er alltaf í 
þessu liði þessi íslenska geðveiki 
og samkennd sem er svo gaman 
að vera hluti af,“ segir Freyr.

Hann fór inn í mótið með mjög 

markvissar hugmynd um hvað 
hann vildi gera. Í viðtali við 
Fréttablaðið fyrir fyrsta leik 
sagðist hann líta á riðlakeppnina 
sem þrjú verkefni. Eins  ætlaði 
hann að gefa fleiri leikmönnum 
tækifæri sem hann og gerði.

„Í fljótu bragði held ég að allt 
sem við lögðum upp með hafi 
heppnast. Öll þau markmið sem 
við settum okkur gengu eftir og 
svo bættum við ofan á það. Þessi 
árangur sem við náum er ekki 
það sem við einbeittum okkur 
að. Hann er bara risabónus,“ 

segir Freyr sem hóf ferilinn 
sem landsliðsþjálfari með vondu 
tapi gegn Sviss eftir að vera með 
liðið í stuttan tíma.

„Sviss-leikinn upplifði ég sem 
erfitt verkefni, ég get alveg við-
urkennt það. Það var búið að 
vera langt ár hjá stelpunum og 
í raun alveg ómarktækt enda 
mikið gengið á. Við þjálfara-
teymið vitum alveg hvert við 
ætlum með hópinn og trúum 
að það sem við erum að gera sé 
rétt.“

 - tom

Þessi góði árangur okkar er bara risabónus
Freyr Alexandersson náði í bronsverðlaun í sinni fyrstu ferð sem landsliðsþjálfari á Algarve-mótinu.

BRONS Í FYRSTU TILRAUN  Freyr 
Alexandersson fagnar góðum úrslitum 
ásamt Hallberu Gíslasdóttur.  MYND/KSÍ

ÍSLENSKI 100 LANDSLEIKJA KLÚBBURINN

FÓTBOLTI Það eru enn 477 dagar þangað til Dóra María Lárus-
dóttir heldur upp á þrítugsafmælið sitt og ætti því að eiga 
mörg ár eftir í viðbót til að bæta við landsleikina hundrað sem 
hún hefur spilað með kvennalandsliði Íslands.

Dóra María lék sinn fyrsta landsleik í 10-0 sigri á Póllandi 
13. september 2003 og var búin að skora sitt fyrsta mark 
fimm mínútum eftir að flautað var til leiks. Síðan hefur 
 íslenska kvennalandsliðið spilað 107 landsleiki og Dóra María 
hefur komið við sögu í 100 þeirra auk þess að sitja á vara-

mannabekknum í þremur til viðbótar. Í raun hefur ekki verið 
valinn íslenskur landsliðshópur án Dóru Maríu Lárusdóttur 
síðan fyrir vináttulandsleik við Bandaríkin 24. júlí 2005 en 
hún var þá ásamt fleiri A-landsliðskonum upptekin á Norður-
landamóti með 21 árs landsliðinu.

Síðasti landsliðsþjálfarinn sem leit fram hjá Dóru Maríu í 
vali á A-landsliðshópi kvenna var Helena Ólafsdóttir, núverandi 
þjálfari hennar hjá Val, sem valdi hana ekki í hópinn fyrir 
leik í Póllandi 27. september. Dóra María missti þá sætið sitt 

til Eddu Garðarsdóttur sem lék ekki leikinn á undan, fyrsta 
A-landsleik Dóru Maríu, þar sem hún var upptekin í námi í 
Bandaríkjunum. 

Dóra María lék í gær sinn 36. landsleik í röð og einu tveir 
leikirnir sem hún hefur misst af frá og með árinu 2007 (af 
83) voru tveir fyrstu leikirnir á Algarve-mótinu en hún glímdi 
þá við meiðsli. Dóra María spilaði þriðja leikinn og skoraði þá 
sigurmarkið sem tryggði íslenska liðinu sæti í úrslitaleiknum. 
 - óój

DÓRA MARÍA FYRST ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUMANNA TIL AÐ SPILA HUNDRAÐ A-LANDSLEIKI FYRIR ÞRÍTUGT

DÓRA MARÍA 
LÁRUSDÓTTIR

28 ÁRA - 8 MÁNAÐA - 10 DAGA
Fædd: 2. júlí 1985

Hundraðasti leikurinn 12. mars 2014
2-1 sigur á Svíþjóð í Portúgal

RÚNAR KRISTINSSON
33 ÁRA - 9 MÁNAÐA - 6 DAGA

Fæddur 5. september 1969

Hundraðasti leikurinn 11. júní 2003 
3-0 sigur á Litháen í Vilnius

EDDA GARÐARSDÓTTIR
33 ÁRA - 7 MÁNAÐA - 24 DAGA
Fædd 15. júlí 1979

Hundraðasti leikurinn 11. mars 2013
0-1 tap fyrir Kína í Portúgal

KATRÍN 
JÓNSDÓTTIR

35 ÁRA - 22 DAGA
Fædd 31. maí 1977

Hundraðasti leikurinn 22. júní 2010
3-0 sigur á Króatíu á Laugardals-

vellinum. Sú eina sem hefur skorað 
mark í hundraðasta leiknum. 

ÞÓRA BJÖRG 
HELGADÓTTIR

32 ÁRA - 10 MÁNAÐA - 2 DAGA
Fædd: 5. maí 1981

Hundraðasti leikurinn 7. mars 2014
2-1 sigur á Noregi í Portúgal
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Kynningarverð til 01.06.2014

Nido hægindastóll  / Verð með ullaráklæði 169.900 kr., með leðuráklæði 239.900 kr.

Omaggio vasar / Verð frá 3.890 kr. Manhattan teppi / Verð 18.900 kr.Lalinde sófaborð / Verð frá 44.900 kr. Kastehelmi skál / Verð 3.790 kr.

TILBOÐ

MARGIR 
LITIR

Miho hreindýr / Verð frá 5.500 kr. 
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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18    LAUGARDAGA KL. 11–16    HLÍÐASMÁRA 1    201 KÓPAVOGUR    534 7777    modern.is 

Góð hönnun gerir heimilið betra
Við leggjum mikinn metnað í að bjóða aðeins vandaðar vörur og tefla fram því besta 

í evrópskri hönnun. Úrvalið einkennist af fallegri og fjölbreyttri hönnun sem stenst 

tímans tönn. Markmið okkar er að aðstoða viðskiptavini við að fegra heimili sín.

M-sófi 
Verð 2ja sæta frá 229.900 kr.

Octo 4240 ljós
Verð frá 159.900 kr. 

Eclipse sófaborð
Verð frá 29.900 kr.

Manhattan púði 40x60
Verð 14.900 kr.

Patchwork gólfmotta
Sniðin eftir máli. Verð frá 85.900 kr. pr. fm 

Pasmore hægindastóll
Verð frá 399.900 kr.
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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

12.00 Henry‘s Crime  
13.45 Solitary Man  
15.15 Tower Heist  
17.00 Henry‘s Crime  
18.45 Solitary Man
20.15 Tower Heist  
22.00 Backdraft
00.30 The Watch
02.10 Wrath of the Titans
03.50 Backdraft

17.55 Strákarnir
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld
19.10 Modern Family
19.35 Two and a Half Men  
20.00 Tekinn 2  (3:14) 
20.30 Weeds  (3:13) 
21.00 Game of Thrones  (1:10) 
21.55 Without a Trace  (2:24) Önnur 
þáttaröð þessa vinsælu glæpaþátta sem 
fjallar um sérstaka deild innan FBI sem 
rannsakar mannshvörf með Anthony 
 LaPaglia í aðalhlutverki.
22.40 Curb Your Enthusiasm
23.10 Twenty Four
23.55 Tekinn 2  
00.20 Weeds  
00.50 Game of Thrones  
01.45 Without a Trace  
02.30 Curb Your Enthusiasm
03.00 Tónlistarmyndbönd

07.00 Ljóti andarunginn og ég  07.23 Latibær 
 07.34 Ævintýraferðin  07.47 Tom and Jerry 07.55 
Rasmus Klumpur og félagar  08.00 Könnuðurinn 
Dóra  08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.46 
Doddi litli og Eyrnastór  09.00 Áfram Diego, 
áfram!  09.24 Svampur Sveinsson 09.50 Gulla 
og grænjaxlarnir 10.00 Ofurhundurinn Krypto 
 10.25 Brunabílarnir 10.47 Ávaxtakarfan 11.00 
Ljóti andarunginn og ég  11.23 Latibær  11.34 
Ævintýraferðin 11.47 Tom and Jerry 11.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  12.46 Doddi 
litli og Eyrnastór 13.00 Áfram Diego, áfram!  13.24 
Svampur Sveinsson  13.50 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.25 Brunabílarnir 
 14.47 Ávaxtakarfan 15.00 Ljóti andarunginn og 
ég  15.23 Latibær 15.34 Ævintýraferðin  15.47 
Tom and Jerry 15.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  16.46 Doddi litli og Eyrnastór 
 17.00 Áfram Diego, áfram!  17.24 Svampur 
Sveinsson  17.50 Gulla og grænjaxlarnir 18.00 
Ofurhundurinn Krypto  18.25 Brunabílarnir 18.47 
Ávaxtakarfan 19.00 Ísöldin 2 20.30 Sögur fyrir 
svefninn 

06.10 Tónlistarmyndbönd
17.00 H8R  
17.40 How To Make it in America  
18.10 1600 Penn
18.35 Game tíví  
19.05 Ben and Kate
19.30 Lífsstíll
20.00 American Idol  (18:37) 
21.25 Hawthorne  (3:10) 
22.10 Shameless  (3:12) 
23.45 Supernatural  (7:22)
00.30 Game tíví
00.50 Ben and Kate  
01.15 Lífsstíll  
01.35 American Idol  
02.55 Hawthorne
03.35 Supernatural
04.20 Tónlistarmyndbönd

08.10 World Golf Championship 2014 14.10 
Golfing World 2014 15.00 2012 Augusta Masters 
17.45 Golfing World 2014 18.35 Inside The PGA 
Tour 2014 19.00 PGA Tour 2014 22.00 Golfing 
World 2014 22.50 Inside The PGA Tour 2014 
23.15 Golfing World 2014

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
14.50 The Voice 
17.05 90210 
17.45 Dr. Phil
18.25 Parenthood 
19.10 Cheers
19.35 Trophy Wife 
20.00 Svali&Svavar (10:12) Þeir  félagar 
Svali og Svavar hafa brallað ýmislegt í 
gegnum árin. Svali hefur örlítið minni 
smekk fyrir lífsins lystisemdum en  Svavar 
en að sama skapi fer ekki mikið fyrir 
hreyfiþörf hjá Svavari. 
20.40 The Biggest Loser - Ísland (8:11) 
21.40 Scandal (9:22) 
22.25 The Tonight Show
23.10 CSI (10:22) 
23.55 Franklin & Bash
00.40 The Good Wife 
01.30 The Tonight Show
02.15 Pepsi MAX tónlist

11.55 Vetrarólympíumót fatlaðra (Svig 
karla, fyrri ferð) Bein útsending 
14.55 Vetrarólympíumót fatlaðra (Svig 
karla, síðari ferð) Bein útsending
16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.20 Einar Áskell
17.33 Verðlaunafé
17.35 Stundin okkar
18.01 Skrípin
18.05 Táknmálsfréttir
18.15 Kiljan
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.05 Eldað með Ebbu (2:8) Ebba Guðný 
sýnir áhorfendum hversu auðvelt það 
getur verið að elda hollan og næringarrík-
an mat úr góðu hráefni.  Matreiðsluþáttur 
fyrir alla fjölskylduna með skemmtilegu 
fræðsluívafi. 
20.40 Martin læknir (1:6) (Doc Martin) 
Læknirinn Martin Ellingham býr og starf-
ar í smábæ á Cornwallskaga . Hann er fær 
læknir en með afbrigðum klaufalegur í 
mannlegum samskiptum. 
21.30 Best í Brooklyn (8:22) (Brooklyn 
Nine-Nine) Besti gamanþátturinn á  Golden 
Globe og Andy Samberg besti gaman-
leikarinn. Lögreglustjóri ákveður að breyta 
 afslöppuðum undirmönnum sínum í þá 
bestu í borginni.
21.50 Svipmyndir frá Noregi (2:7) 
(Norge rundt)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð (13:24) (Criminal 
Minds VIII)
23.00 Erfingjarnir (10:10) (Arvingerne)
00.00 Kastljós
00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

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 60 mínútur  
11.00 Suits
11.45 Nashville
12.35 Nágrannar  
13.00 City Slickers
14.50 The O.C  
15.40 Loonatics Unleashed  
16.05 Tasmanía  
16.30 Ellen
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Fóstbræður
19.50 Life‘s Too Short  (3:7) 
20.20 Masterchef USA  (11:25) 
21.05 NCIS  (5:24) 
21.50 Person of Interest  (8:23) 
22.35 Daybreakers  
00.10 Spaugstofan  
00.35 Mr. Selfridge  
01.20 The Following  
02.05 Banshee  
02.55 City Slickers
04.45 Fóstbræður
05.15 Simpson-fjölskyldan
05.40 Fréttir og Ísland í dag

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 21.30 
Suðurnesjamagasín

14.25 Messan
15.35 Crystal Palace - Southampton 
17.20 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
18.15 Chelsea - Tottenham  
20.00 Premier League World
20.30 Norwich - Stoke
22.10 Football League Show 2013/14
22.40 Cardiff - Fulham
00.20 Messan

07.00 Meistaradeildin - meistaramörk
12.30 Meistaradeild Evrópu. Barcelona 
- Man. City
14.10 Meistaradeild Evrópu. PSG - 
Bayer Leverkusen
15.50 Meistaradeildin - meistaramörk
16.35 Fuchse Berlin - Hannover  
17.55 Porto - Napoli  Bein útsending 
20.00 Tottenham - Benfica  Bein út-
sending 
22.00 Samantekt og spjall  Kynning á 
liðunum í Meistaradeildinni í hestaíþrótt-
um.
22.30 KS deildin
23.00 Ístölt á Svínavatni
23.30 Meistaradeildin í hestaíþrótt-
um 2014  
01.30 Ástralía - Æfing 1  Bein útsending 
03.00 UFC Now 2014  
05.30 Ástralía - Æfing 2  Bein útsending

06.00 Ginx

Stöð 2 kl. 20.20
Masterchef USA
Stórskemmtilegur matreiðslu-
þáttur með Gordon Ramsey í 
forgrunni þar sem áhugakokkar 
keppast við að vinna 
bragðlauka dómnefnd-
arinnar yfi r á sitt 
band. Ýmsar þrautir 
eru lagðar fram í 
eldamennskunni og 
þar reynir á hug-
myndafl ug, úrræði 
og færni þátttak-
enda.

Bylgjan kl. 10.00
Ívar Guðmundsson
Ívar Guðmundsson 
sér um morgnana frá 
10-13 og er þátturinn 
hans fyrst og fremst 
skemmtilegur tón-
listarþáttur. Hann 
er persónulegur og 
byggður upp þannig 
að fólk hafi  gaman 
af því að hlusta á 
 útvarp. Ívar er dag-
skrárstjóri Bylgjunnar.

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

RECAST - SVEFNSÓFI
Svefnfl ötur 140x200 cm - Vönduð springdýna

Litir: Blár / Grár - kr. 129.900 

SUPREME DELUXE - SVEFNSÓFI
Svefnfl ötur 140x200 cm
Extra þykk og vönduð springdýna
Rúmfatageymsla 
Litir: Svartur / Camel Brúnn - kr. 155.900

SVEFNSÓFAR
SEM BREYTAST Í RÚM Á AUGABRAGÐI

DAGSKRÁ
13. mars 2014  FIMMTUDAGUR

Í KVÖLD

Eldað með Ebbu
SJÓNVARPIÐ KL. 20.05 Ebba Guðný 
sýnir áhorfendum hversu auðvelt 
það getur verið að elda hollan og 
næringarríkan mat úr góðu hráefni. 
 Matreiðsluþáttur fyrir alla fj ölskylduna 
með skemmtilegu fræðsluívafi .

American Idol
STÖÐ 3 KL. 20.00 Það er sannkölluð 
draumasveit dómara sem situr í hásæt-
inu þetta árið en hún samanstendur af 
Keith Urban, Jennifer Lopez og í fyrsta 
sinn kemur hinn silkimjúki söngvari og 
leikari Harry Connick Jr.

The Biggest Loser - Ísland
SKJÁR EINN KL. 20.40 Tólf einstak-
lingar sem glíma við yfi rþyngd ætla nú 
að snúa við blaðinu og breyta um lífsstíl 
sem felst í hollu mataræði og mikilli 
hreyfi ngu. Umsjón hefur Inga Lind Karls-
dóttir.
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VIÐ ÆTLUM AÐ GERA OKKUR GLAÐAN DAG, 
FAGNA GÓÐU GENGI OG SKUNDA Á ÁRSHÁTÍÐ. 

Staðir Domino ś verða því lokaðir frá kl. 18 í kvöld, en að sjálfsögðu 
verðum við mætt á vaktina á hefðbundnum tíma á morgun. 

Árshátíð
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„Á veturna er það heitt kakó, ég 
drekk ekki kaffi en finnst mjög kósý 
á kvöldin að setjast niður við arin-
inn með heitt kakó sem er útbúið 
úr flóaðri mjólk. Á sumrin eru svo 
léttir ávaxtadrykkir í uppáhaldi og 
þá fá arininn og kakóið hvíld.“
Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir lögfræðingur

DRYKKURINN

„Ég kannast við fólk í Skáksam-
bandi Íslands og fékk að hitta 
á kallinn. Hann valdi sér hring 
sem ég gaf honum ásamt lykla-
kippu úr silfri með mynd af gömlu 
Íslandskorti,“ segir gullsmiðurinn 
 Jóhannes Ottósson, maðurinn á bak 
við skartgripamerkið NOX. Hann 
gaf skákmeistaranum Garry Kaspa-
rov hönnun sína enda hefur hann 
ávallt borið virðingu fyrir honum.

„Ég átti ekki margar hetjur þegar 
ég var yngri en þetta er eitt af nöfn-
unum sem ég þekkti. Ég er ekkert 
á kafi í skák en ég hef fylgst með 
honum reglulega í gegnum tíðina. 
Hann flutti til Bandaríkjunum fyrir 
tveimur árum og getur aldrei snúið 
aftur heim til Rússlands þannig að 
hann er pólitískur flóttamaður. Það 
kemur fyrir marga snillinga þegar 
þeir opna á sér munninn og grýta 
sér í kerfið. Ég ber mikla virðingu 
fyrir honum, bæði fyrir það sem 
hann er sem skákmeistari og líka 
vegna þess sem hann stendur fyrir  
sem aðgerðasinni,“ segir  Jóhannes. 
Hann segir Kasparov hafa  viljað 
fræðast mikið um land og þjóð sem 
og hringinn sem hann valdi sér 
sem er innblásinn af íslensku land-
vættunum.

„Hann var mjög hrifinn af sög-
unni um íslensku landvættirnar 
og vildi fá útskýringar á hverjum 
hring. Hann vildi ekki drekann því 
hann stendur fyrir austur – hann 
vildi ekkert úr austri. Það endaði á 
því að hann valdi örninn sem stend-
ur fyrir vestur. Hann var mjög hrif-
inn af sögu Íslendinga og spurði 
mikið. Það var skemmtilegt að ræða 
við hann. Hann var ekki með neina 
stjörnustæla og gaf sér tíma til að 
spyrja út í hlutina þótt hann hefði í 
nægu að snúast.“ Aðspurður hvort 
þeir félagar hafi tekið skák segir 
Jóhannes það ekki vera.

„Ég held að við hefðum ekki þurft 
að spyrja að leikslokum í þeirri 
skák,“ segir hann glaður í bragði.

Jóhannes hefur líka komist í 
kynni við tónlistarmanninn og 
Íslandsvininn John Grant, sem 
 einnig á hring eftir hann.

„Ég var rosalega ánægður þegar 
ég heyrði að hann væri að þvæl-
ast á Íslandi. Ég fór út að borða 
með honum, hann valdi sér hring 
og síðan hittumst við síðar á tón-
leikum í Hörpu. Hann er mjög kúl 
 persóna og bað meira að segja um 
að fá að koma heim á  verkstæðið 
mitt og smíða eitthvað sjálfur,“ 

segir Jóhannes sem stefnir á að taka 
hann á orðinu í nánustu framtíð.

„Akkúrat í augnablikinu hef ég 
ekki mikinn tíma til að leika mér 
á verkstæðinu,“ bætir Jóhannes 
við, enda nóg að gera hjá honum 
að undir búa sýningu á Hönnunar-
mars sem fer fram í Hörpu síðustu 
helgina í mars.

„Það verður skemmtilegt sam-
spil þar sem 23 til 25 gullsmiðir 
taka þátt en þeir eru allir í Félagi 
íslenskra gullsmíða sem er fagfélag. 
Þar mun ég sýna risastóran módel-
hlut úr nýju kvenmannslínunni 
minni Berg. Ég er að klára línuna 
núna og óvíst hvenær hún fer í sölu 
en það verður innan skamms. Ég 
vil að allt sem kemur frá mér sé 110 
prósent. Ef ég er ekki ánægður þá 
verða viðskiptavinir mínir það ekki 
heldur.“ liljakatrin@frettabladid.is

Heillaðist af íslensku 
landvættunum
Gullsmiðurinn Jóhannes Ottósson gaf skákmeistaranum Garry Kasparov hring 
og lyklakippu úr skartgripalínu sinni þegar hann heimsótti landið í vikunni. 

SKÁKMAÐUR FÆR SÉR SKART  Vel fór á með Garry Kasparov 
og Jóhannesi. MYND/EINKASAFN

KÚL PERSÓNA  John Grant vill ólmur fá að smíða sína eigin 
skartgripi hjá Jóhannesi einhvern tímann.

 Ég ber mikla virðingu 
fyrir honum, bæði fyrir 

það sem hann er sem 
skákmeistari og líka vegna 

þess sem hann stendur 
fyrir sem aðgerðasinni.

Jóhannes Ottósson

„Maður á að hugsa meira um mat sem 
áhrifavald á líkamann,“ segir  hönnuðurinn 
Embla Vigfúsdóttir, sem ásamt kollega 
sínum, Auði Ösp Guðmundsdóttur, býður 
upp á nýstárlega upplifun á veitingastaðnum 
Satt í tengslum við Hönnunarmars dagana 
25.-30. mars. 

Um er að ræða verkefni sem stöllurnar 
byrjuðu að þróa er þær stunduðu nám við 
Listaháskóla Íslands og hlutu Nýsköpunar-
verðlaun forseta Íslands fyrir árið 2011. 
Verkefnið nefnist Pantið áhrifin og er svo-
kallaður upplifunarmatseðill en í stað þess 
að panta mat út frá innihaldi eða bragði 
er valið út frá því hvernig áhrif maturinn 

hefur á líkamann. Til dæmis aðalrétt fyrir 
heilann og eftirrétt fyrir augun. Matseðill-
inn er unninn í samvinnu við matreiðslu-
menn og næringarfræðing. 

„Þetta er þriggja rétta matseðill plús lyst-
auki. Við erum mjög ánægðar með að verk-
efnið sé loksins að verða að veruleika,“ segir 
Auður Ösp, sem hlakkar til að sjá viðbrögð 
fólks við þessu. „Líkaminn er vél sem þarf 
að hugsa vel um og það er mikilvægt að vera 
meðvitaður um hvaða áhrif matur hefur því 
hann hefur mikið að segja fyrir okkur.“ 

Hægt er að finna upplýsingar um mat-
seðilinn og verkefnið á heimasíðunni Satt-
restaurant.is  - áp

Matseðill hannaður fyrir húð, hjarta og heila
Embla Vigfúsdóttir og Auður Ösp Guðmundsdóttir hanna matseðil fyrir sérstaka líkamsparta.

ÁHRIF MATAR  Embla og Auður Ösp gefa 
gestum veitinga staðarins SATT tækifæri 
til að panta mat fyrir sérstaka líkamsparta.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Matseðill:
FORRÉTTIR: 
Ónæmiskerfið
Húð
Hjarta
AÐALRÉTTIR:
Heili
Vöðvar
Blóðstyrkjandi
DESERT:
Sjón og augu
Bein

Fjölmargir erlendir blaðamenn hafa staðfest komu sín 
á tískuhátíðina Reykjavík Fashion Festival í ár. Meðal 
þeirra miðla sem senda blaðamenn hingað til lands í ár 
til að skoða strauma og stefnur íslenskrar  fatahönnunar 
er þýska Vogue, Nowfashion.com, Grey Magazine og 
Interview Magazine. Hátíðin fer fram með pomp og pragt 
í fimmta sinn laugardaginn 29. mars næstkomandi. 

Skandinavía sendir einnig sína fulltrúa á hátíðina. 
Signy Fardal, ritstýra norska Elle, mætir ásamt kollega 
sínum fyrir sænska Elle, Hermine Coyet-Ohlen. Báðar 
voru þær á RFF í fyrra og hefur greinilega líkað vel. 
Einnig kemur tískuritstjóri danska blaðsins Euroman, 
Frederik Lentz Andersen. 

Átta fatahönnuðir sýna fatalínur sínar á hátíðinni 
en það eru Farmers Market, Sigga Maija, Rey, Ella, 
 Magnea, Zizka, Jör by Guðmundur Jörundsson og 
 Cintamani.  - áp

Vogue, Euroman og Elle á RFF
Erlenda tískupressan fj ölmennir á Reykjavik Fashion Festival í lok mars.

GÓÐIR GESTIR  Erlendir blaðamenn ætla að fylgjast með 
nýjustu straumum og stefnum hjá þeim hönnuðum sem taka 
þátt í Reykjavík Fashion Festival. 

LEIKTÆKNISKÓLI
Magnúsar Jónssonar & Þorsteins Bachmann

Leiktækniskólinn er á Facebook, þar má nálgast frekari upplýsingar.
Skráning og fyrirspurnir á leiktaekniskolinn@gmail.com. 

Námskeið í hagnýtri og skapandi leiklist

    Grunnnámskeið fyrir 16 til 18 ára
7. apríl til 12. maí frá kl. 17.00 til 20.00

  Grunnnámskeið fyrir 18 ára og eldri 
8. apríl til 13. maí frá kl. 19.30 til 23.00

Ert þú að glíma við einkenni
streitu, depurðar 
eða kvíða?

Hugarlausnir 
er námskeið sem byggir á hreyfingu, 
fræðslu og núvitund
Hefst 17. mars
Þjálfun 3x í viku kl. 13:00
Að námskeiðinu standa sálfræðingar, 
sjúkraþjálfari og heilsufræðingur

www.heilsuborg.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



Öryggi þitt og þinna í umferðinni skiptir öllu máli. Ökutækjaskoðun snýst um öryggi og velferð 

þeirra sem í bílnum ferðast. Því er afar brýnt að yfirfara helstu atriði bílsins reglulega. 

Okkar leiðarljós eru fagmennska og góð þjónusta þar sem fagaðilar okkar yfirfara bílinn til að 

tryggja öryggi fólks í umferðinni.

 
Við minnum á að þeir sem eru með 1 í endastaf bílnúmers geta sparað sér álagningu 

vanrækslugjalds frá hinu opinbera með því að færa bílinn til skoðunar í mars. 

Við hvetjum þig til að koma tímanlega í skoðun á einhverja af neðangreindum skoðunarstöðvum okkar. 

 

Opið kl. 8 – 17 virka daga www.adal.isHafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

þetta snýst um
svo miklu meira

en bílinn

Faggiltur skoðunaraðili í 20 ár



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Ballbann í MS vegna ölvunar 
nemenda

2 Elliði brjálaður vegna lokunar fl ug-
vallarins í Eyjum

3 Reyktu í fl ugstjórnarklefanum og 
spjölluðu allan tímann

4 Auglýstu vændi og réðust á kaupanda
5 Komust áfram - ástfangin upp fyrir 

haus

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Nú er 
opio allan 

sólarhringinn 
í Engihjalla

afsláttur

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Barnafatnaður frá

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

  40%
  60%

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

Blái Hnötturinn tilnefndur
Fimmtán árum eftir útkomu hinnar 
sívinsælu barnabókar Andra Snæs 
Magnasonar, Sagan af bláa hnettinum, 
er hún enn á ný tilnefnd til verðlauna. 
Um er að ræða verðlaun á vegum UK 
Literacy Association, samtaka sem 
hafa það að markmiði að efla læsi og 
tungumálakennslu. Í dómnefnd eru 55 
kennarar frá skólum í Sussex.

Í umsögn dómnefndar segir að 
þessi undarlega og táknræna saga geri 
börnum og kennurum kleift að kanna 
ábyrgð okkar á heiminum.

Bókin Sagan af bláa hnettinum, sem 
myndskreytt er af Áslaugu Jóns-

dóttur, kom fyrst út árið 
1999 og hlaut þá Íslensku 
bókmenntaverðlaunin. 
Síðan hefur hún komið út 

á tólf tungumálum og 
hlotið ýmis verðlaun. 

Leikrit eftir 
sögunni var sett 
upp í Þjóðleik-
húsinu árið 2001 
og í Toronto í 
Kanada árið 2005. 

 - eb

Retro Stefson spilar
í Bandaríkjunum
Bræðurnir Unnsteinn Manuel og Logi 
Pedro Stefánssynir úr hljómsveitinni 
Retro Stefson og Hermigervill eru nú 
staddir í Boston í Bandaríkjunum þar 
sem þeir koma fram á tónleikum. „Þetta 
er ferðalag á vegum Iceland Naturally, 
íslenska ræðismannsins og Íslandsstofu. 
Yfirleitt er bara sólóistum boðið í þessa 
ferð þannig að við erum að brjóta þá 
hefð,“ segir Unnsteinn Manuel léttur í 
lund um ferðina.

Þeir koma fram á tvennum tón-
leikum, annars vegar á tónleikastaðnum 
The Middle East í Boston og hins vegar 
í Portland í Maine sem er skammt frá 
Boston. Þá koma þeir einnig fram á 
nokkrum útvarpsstöðvum, til dæmis 
Radio BDC og Wers, þannig að hljóm-
sveitin fær ágætis kynningu í Banda-
ríkjunum. - glp
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