
af Sjanghæ-
rækjum og kjúklinganúðlum til 22. febrúar gegn framvísun þessa miða. Klipptu hann út og komdu með 
hann. 

Aðeins 1.490 kr. fyrir tvo.
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Vilja fjögur stæði  Indverjar, sem 
eru með sendiráð við Túngötu 
í Reykjavík, segja eitt sérmerkt 
bílastæði ekki duga. 2
Bílstjórar hætta   Sjö bílstjórar hafa 
sagt upp störfum vegna ástands hjá 
Ferðaþjónustu fatlaðra. 4
Óvissa um búsetu   Framtíð byggðar 
í Grímsey verður rædd á íbúafundi í 
lok þessa mánaðar. 6

SPORT Róbert Gunnarsson 
er ánægður með hörðu dýn-
una sína í Katar. 34

SKOÐUN Sif Sigmarsdóttir 
skrifar um Parísarferð, ráð-
herra og andlitsskrúbb. 17

LÍFIÐ Ótrúleg viðbrögð við 
Kron by Kronkron á Golden 
Globe-hátíðinni. 38

SWANSON – ánægðustu 
viðskiptavinirnir í USA árið 2013.

Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

Probiotic 16 Strain

Betri 
melting!

SWANSON á ð t

MAX ÚTSALAMAX ÚTSALA
Sjá allt úrvalið 

á max.is
Stærri en nokkru 

sinni fyrr með 
lægri VSK og fullt 

af vörum nú án 
vörugjalda!

Setur sjálfa sig út
fyrir svigann
Kristín Eysteinsdóttir er borgarleik-
hússtjóri og pönkari af Guðs náð 
sem fer sínar eigin leiðir. Hún segir 
Lífinu frá sýn sinni á leikhúsheim-
inn, lífsförunaut sínum og óskinni 
sem rættist.

MENNING  Sýningar tveggja 
kvenna ólíkra tíma opnuð í 
Hafnarborg á morgun. 24

KVIKMYNDIR Tónlistarmaðurinn 
og Golden Globe-verðlaunahafinn 
Jóhann Jóhanns-
son varð í gær 
sjötti Íslend-
ingurinn til að 
hljóta tilnefn-
ingu til Óskars-
verðlauna.

„Þetta er alveg 
frábær heiður,“ 
sagði Jóhann 
þegar ljóst var 
að hann væri í hópi þeirra sem til-
nefndir eru.  - asi / sjá síðu 28

Tilnefnt til Óskarsins í gær:

Jóhann er sjötti 
Íslendingurinn

STRÁKARNIR OKKAR Á SETNINGARHÁTÍÐINNI  HM í handbolta í Katar hófst í gær en íslenska landsliðið spilar sinn fyrsta leik á móti Svíum í kvöld. Hér 
sjást íslensku strákarnir á setningarathöfninni í gær; fremstir eru þeir Ásgeir Örn, Arnór, Róbert, Gunnar Steinn og Sverre.  Sjá síður 32 og 34 FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

JÓHANN 
JÓHANNSSON

Bolungarvík -1°  N 11
Akureyri -3°  VNV 2
Egilsstaðir -4°  NV 7
Kirkjubæjarkl. -4°  NV 12
Reykjavík -1°  NNV 8

Snjókoma eða él    norðanlands en 
bjart með köflum sunnan til fram eftir 
degi. Strekkingsvindur með ströndum 
SA-lands og allra vestast.  4

HEILBRIGÐISMÁL Raunhæfasta 
leiðin til að vinna á þeim bið lista 
sem myndaðist á Landspítala 
vegna læknaverkfallsins er að 
draga úr sumarlokunum spítal-
ans í sumar. 

Einnig þurfa sjúklingar sem 
lokið hafa meðferð að komast 
fyrr í framhaldsúrræði, á hjúkr-
unarheimili eða í sérhæfða eftir-
meðferð. Þetta segir Lilja Stef-
ánsdóttir, framkvæmdastjóri 
skurðlækninga á spítalanum.

Um 700 aðgerðir féllu niður 
þann tíma sem verkfallið stóð 
yfir. Lilja segir að þessar aðgerð-
ir dreifist á allar sérgreinar.

„Það er bagalegt að verkfallið 
skuli hafa verið á þessum tíma 
í nóvember og desember,“ segir 
Lilja. Aðalstarfsemi spítalans sé 
í þessum mánuði því það dragi 
úr henni um jól og páska. Eins 
dragi heilmikið úr starfseminni 
á sumrin. 

„Við höfum sagt að það muni 
taka lungann úr þessu ári að 
vinna hana niður,“ segir Lilja. 
Þá meti starfsmenn spítalans 
stöðuna þannig að það muni taka 
viku til viðbótar að sjá endanleg 
áhrif verkfallsins. Til dæmis hafi 
fjöldi hjartaþræðinga frestast. 
„Við vitum að þegar fólk er búið 

að fara í þræðingu þá mun það 
skila sér að einhverju leyti inn 
á biðlista hjá okkur,“ segir Lilja.

Varðandi það hvort hægt sé að 
vinna á biðlistanum með því að 
starfsfólk spítalans vinni lengri 
vinnudag segir Lilja að skurð-
stofur Landspítalans og legu-
deildir sem sjúklingar fara á 
eftir aðgerðir séu fullnýttar. 

„Eins og staðan er núna og áður 
en verkfallið kom þá er allt keyrt 
í botn. Við erum að skoða hvort 
hægt sé að gera eitthvað, eins og 
að stytta samdrátt á sumri. Þetta 
er það sem við erum að lúra yfir 
núna og reikna út hvað það kost-
ar,“ segir hún.

Lilja bætir við að þegar aðal-
markmið starfseminnar sé að 

tryggja öryggi sjúklinga sé ekki 
raunhæft að vinna í akkorði. 
„Það sem skiptir mestu máli er 
að halda alltaf áfram jafnt og 
þétt og gera þetta á eins öruggan 
hátt og yfirvegaðan og hægt er,“ 
segir hún og bætir við að spítal-
inn megi ekki við frekari rösk-
unum vegna vinnudeilna á þessu 
ári.  - jhh

Vill að dregið verði 
úr lokunum í sumar
Biðlistar á Landspítalanum verða ekki styttir nema með töluverðum viðbótarkostn-
aði fyrir spítalann. Ekki er raunhæft að starfsmenn vinni í akkorði til að saxa á bið-
lista sem myndaðist vegna læknaverkfallsins. Fjármögnun aðgerða liggur ekki fyrir.

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra getur ekki sagt til 
um hvaða leiðir verði farnar til að vinna á biðlistum Landspítal-
ans né heldur hvernig þær verði fjármagnaðar.

„Ég hef óskað eftir við landlækni að greina áhrifin af verk-
fallsaðgerðum lækna á biðlista og þjónustu við sjúklinga. Sú 
greining mun taka til alls landsins því að verkfallið hafði áhrif 
víðar og tók til fleiri heilbrigðisstofnana en Landspítalans. Á 
meðan þessi greining liggur ekki fyrir og ég veit að LSH er ekki 
búinn að vinna sína vinnu og gera landlækni skil á henni þá er 

hreinlega ótímabært að tjá sig um það með hvaða hætti best verður tekið á 
þessu,“ segir Kristján.

FER YFIR MÁLIÐ MEÐ LANDLÆKNI

  Eins og staðan er núna 
og áður en verkfallið kom 
þá er allt keyrt í botn. Við 

erum að skoða hvort hægt 
sé að gera eitthvað. 

Lilja Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 
skurðlækninga á Landspítalanum
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Valgeir, ætlið þið að baka sam-
keppnina?
 „Eins og íslenska landsliðið þá 
stefnum við alltaf að því að gera 
okkar besta.“ 
Valgeir Gunnlaugsson, pitsusérfræðingur og 
rekstrarstjóri, ætlar að opna pitsustaðinn 
Íslensku flatbökuna með Guðjóni Val 
Sigurðssyni handboltamanni. 

SLYS „Það skiptir okkur öll miklu 
máli að sannleikurinn komi loks 
í ljós, bæði fyrir þá sem kom-
ust lífs af og einnig aðstandend-
ur þeirra sem komu að slysinu á 
einn eða annan hátt, sem hafa ekki 
enn fengið að vita hvað nákvæm-
lega gerðist,“ segir Stefán Karl 
Stefánsson, en faðir hans, Stef-
án Björgvinsson, vann að lestun 
Suðurlands áður en skipið lagði í 
hinstu ferð sína, á aðfangadag jóla 
árið 1986. 

Fréttablaðið greindi frá því í 
gær að líklega gætu gögn breska 
flotans varpað ljósi á hvað átti sér 
stað þegar Suðurlandið fórst djúpt 
norður í Atlantshafi. Vitað er af 
ferðum breskra kafbáta á svæð-
inu. Stefán Karl telur þó ólík-
legt að Bretar opni bækur sínar 
að fullu til þess að málið upplýs-
ist. „Ég vil ekki búa til einhverjar 
vonir um að gögn fáist frá breska 
flotanum. Við vitum hins vegar að 
kafbátur breska flotans var þarna 
undir Suðurlandinu umrætt kvöld. 
Ef við fáum úr því skorið að Bretar 
hafi verið þarna og ekkert aðhafst 
til að bjarga sjómönnum úr ísköldu 
Atlantshafinu er það nægilegt 
tilefni til alvarlegrar milli-
ríkjadeilu,“ segir Stefán Karl. 

Hann segir að skipsskaði 
Suðurlandsins hafi alla tíð 
verið föður sínum ofarlega í 
huga. „Við ræddum þetta mál 
síðast aðeins örfáum dögum 
áður en hann lést árið 2012. 
Þetta tók mjög á hann og ég 
man mætavel eftir jól-
unum 1986 þegar hann 
brotnaði saman á 
stofugólfinu heima.“

Sigurður Hlöð-
versson missti föður 

sinn, Hlöðver Einarsson, í slysinu. 
Hann segir það vera mikilvægt að 
geta lokað málinu með því að fá 
úr því skorið í eitt skipti fyrir öll 
hvers vegna skipið fórst. „Fyrir 
mig persónulega skiptir það að 

sjálfsögðu máli hvað þarna gerðist 
en ég hef ekki verið að velta mér 
mikið upp úr því hvað gerðist, á 
öllum þessum árum, hvort pabbi 
minn dó í vonskuveðri, hvernig 
skipið var hlaðið eða vegna hern-
aðarbrölts undir skipinu. Það 
færir mér hann ekki til baka en 
ég vil fá endalok í málið,“ segir 
Sigurður. 

Sigurður bendir einnig á að 
óvissan sé ónotaleg. „Þetta mál 
hefur dúkkað upp reglulega í 
gegnum árin í fjölmiðlum og 
það getur verið tilfinningalega 

óþægilegt að vera sífellt að lesa 
um það.

Hins vegar tel ég það 
skipta mjög miklu máli fyrir 
alla og ekki síst þá sem kom-
ust lífs af og þá sem unnu að 
hleðslu skipsins að hið rétta 
komi í ljós.“  sveinn@frettabladid.is

KOMA TIL FÆREYJA  Skipverjar af Vædderen bera lík eins sjómannanna í land í 
Færeyjum.  DV / EÐVARÐ T. JÓNSSON

Vilja fá að vita hvað 
raunverulega gekk á
Mikilvægt er fyrir aðstandendur að fá að vita orsakir þess að Suðurlandið fórst 
djúpt norður í Atlantshafi á jólanótt fyrir 28 árum. Stefán Karl Stefánsson telur þó 
óráðlegt að gera sér miklar vonir um að breski flotinn opni bækur sínar upp á gátt.

HEIMKOMA  Skipbrotsmenn af Suðurlandinu koma til Reykjavíkur frá Færeyjum árið 1986.  MYND/GVA

STEFÁN KARL 
STEFÁNSSON

SIGURÐUR 
HLÖÐVERSSON

SKIPULAGSMÁL Indverjar, sem nú 
eru með sendiráð sitt á Túngötu 
7, segja sér ekki duga að hafa 
aðeins eitt sérmerkt bílastæði 
við húsið. Þeir þurfi minnst fjög-
ur stæði.

„Eins og þú veist kannski eru 
tvíhliða samskipti Indlands og 
Íslands náin og þau verða styrkt 
á komandi árum,“ er minnt á í 
bréfi Suresh Kumar, sendifull-
trúa Indverja, til Ólafs Bjarna-
sonar, samgöngustjóra Reykja-
víkurborgar.

Kumar segir átta fulltrúa Ind-
verja starfa í sendiráðinu. Þeir 
ráði flestir yfir eigin farartæki.

„Til þess að starfsemi sendi-
ráðsins gangi greitt fyrir sig 
óskum við eftir fjórum bílastæð-
um hið minnsta sem allra fyrst,“ 
segir sendifulltrúinn. „Það er 
óþarft að taka fram hér að önnur 
sendiráð á svæðinu hafa feng-
ið góðan fjölda stæða fyrir sín 
farartæki,“ bætir Kumar við og 
lýkur þar með bréfi sínu sem 
mun vera það þriðja í röðinni um 

þetta efni frá því í maí í fyrra.
Ólafur Bjarnason samgöngu-

stjóri lagði til við skipulagsráð að 
Indverjar fengju tvö bílastæði en 
ekki fjögur. „Samkvæmt viðmið-
unarreglum frá árinu 2011 mun 
Reykjavíkurborg úthluta hverju 
sendiráði tveimur sérmerktum 
bílastæðum þar sem því verð-
ur við komið vegna aðstæðna 
á hverjum stað. Þeim reglum 
hefur verið beitt síðan,“ segir í 
umsögn Ólafs sem skipulagsráð 
samþykkti. - gar

Vísa í vaxandi tengsl sín við Íslendinga og stæðafjölda við önnur sendiráð og vilja bætta aðstöðu:

Indverjar vilja fjögur bílastæði á Túngötu

TÚNGATA 7  Átta starfsmenn sendiráðs 
Indlands segja sér ekki duga eitt sér-
merkt bílastæði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FRAKKLAND Útfarir skopteiknaranna Bernard Verlhac og Georges 
Wolinski, sem féllu í árás á ritstjórn satírublaðsins Charlie Hebdo í 
liðinni viku, fóru fram í gær. Mannfjöldi fylgdist með athöfnunum og 
fylgdi mönnunum til grafar.

Gestir rituðu skilaboð og teiknuðu alls kyns fígúrur á kistu Bern-
ards Verlhac en meðal annars mátti þar sjá skopmynd af honum teikn-
aða af vini hans.  - jóe

Mannfjöldi var viðstaddur útför skopmyndateiknara í París:

Teiknarar lagðir til hinstu hvílu

KISTUBERAR  Vinir og vandamenn kvöddu Bernard Verlhac í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

STJÓRNSÝSLA Fiskistofustjóri segir 
nær öruggt að stofnunin taki ekki 
til starfa á Akureyri næsta sumar 
eins og stefnt var að, miðað við 
stöðu mála í dag. 

Ekki er eining innan Sjálfstæð-
isflokksins um að veita sjávarút-
vegsráðherra lagaheimild til að 
flytja Fiskistofu sem gæti leitt til 
þess að falla verði frá áformunum.

Áætlað var að höfuðstöðvar 
Fiskistofu yrðu fluttar til Akur-
eyra fyrir 1. júlí næstkomandi og 
að flutningum yrði lokið 1. janúar. 
 - hh 

Flutningurinn ekki á áætlun:

Fiskistofa ekki 
norður í sumar

KJARAMÁL Eygló Harðardóttir vel-
ferðarráðherra segir svigrúm 
fyrir auknar launahækkanir á 
atvinnumarkaði og telur atvinnu-
lífið hafa skapað það svigrúm. 

Að mati Eyglóar er líklegt að 
samtök launamanna og verkalýðs-
hreyfingar muni reyna að sækja 
meiri hækkun launa en þau þrjú 
prósent sem hefur hingað til verið 
viðmið ríkisins í samningavið-
ræðum. „Við erum að sjá fyrirtæki 
skila meiri hagnaði en áður og það 
er svigrúm til hækkana,“ segir 
Eygló. - sa

Ráðherra sér aukið svigrúm:

Segir meira en 
3% í spilunum

SPURNING DAGSINS

ÁFRAM ÍSLAND!

Í KVÖLD KLUKKAN 21.30 
Í OPINNI DAGSKRÁ Á SKJÁRSPORT

Ö
ÍSLAND – KANADA

SKJARINN.IS  |  595 6000



Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Hvar verður þú í kvöld? Ekki missa af leiknum í beinni í Nova farsímanum 

þínum í Sarpinum, nýja RÚV appinu, eða í OZ appinu.  

Við gerum okkar, gerum okkar besta fyrir þig. Áfram Ísland!

Horfðu á HM í Nova
farsímanum þínum!
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STJÓRNMÁL Baldur Dýrfjörð, upplýs-
ingafulltrúi Norðurorku, hefur sagt 
sig úr stjórn utanríkismálanefndar 
Sjálfstæðisflokksins vegna ósætt-
is við flokkinn um afstöðu gagn-
vart Evrópusambandinu. „Ég er 
óánægður með formanninn, hann 
tilkynnti í fyrradag að hann ætlaði 
að styðja frumvarpið sem utanrík-
isráðherra hyggst leggja fram með 
sama hætti og síðast þegar það kom 
fram,“ segir Baldur.

Baldur segir slit á aðildar-
viðræðum við Evrópusambandið 

svik við kosningaloforð, flokkurinn 
hafi lofað því í aðdraganda kosninga 
að leyfa þjóðinni að kjósa um málið.

Baldur segir þó enn óljóst hvort 
hann muni ganga alla leið og segja 
sig úr flokknum verði tillagan sam-
þykkt. „Mér er afskaplega óljúft að 
segja mig úr flokknum, en það verð-
ur bara að koma í ljós.“

Ýmsir sjálfstæðismenn, sem eru 
andvígir inngöngu í Evrópusam-
bandið, hafa tjáð sig um að óskyn-
samlegt sé að slíta viðræðunum 
formlega. Þannig skrifaði Davíð 

Þorláksson, fyrrverandi formaður 
Sambands ungra sjálfstæðismanna, 
á Fésbókarsíðu sína að hann skildi 
ekki tilganginn með því að draga 
umsóknina til baka. „Óttast Fram-
sóknarflokkurinn að við munum 
óvart ganga í ESB ef það verður 
ekki gert?“ skrifar Davíð.

Undir tekur Friðjón Friðjóns-
son, almannatengill og fyrrverandi 
aðstoðarmaður Bjarna Benedikts-
sonar: „Ég er alfarið á móti inn-
göngu í ESB en skil illa pólitíkina 
við afturköllunina.“  - fbj

Baldur Dýrfjörð segir sig úr utanríkismálanefnd vegna afstöðu Sjálfstæðisflokksins í Evrópumálum:

Segir sig úr nefnd í Sjálfstæðisflokknum

STYÐUR SLITIN  Sjálfstæðisflokkurinn 
mun styðja tillögu um slit á aðildarvið-
ræðum við Evrópusambandið.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SAMGÖNGUR Bílstjórar sem aka 
fyrir Ferðaþjónustu fatlaðra hafa 
sagt upp störfum vegna álags 
eftir að breytt akstursfyrirkomu-
lag var tekið í notkun. Mikið 
hefur verið fjallað um óánægju 
með nýtt akstursfyrirkomulag 
hjá Ferðaþjónustu fatlaðra eftir 
að Strætó tók við rekstrinum um 
áramótin. Bæði fatlaðir og eldri 
borgarar sem nýta sér þjón-
ustuna hafa lent í vandræðum 
með að ná sambandi til þess að 
panta bíl, bílar hafa verið sein-
ir auk þess sem óhöpp hafa orðið 
við aksturinn.  

Sjö bílstjórar hafa sagt upp 
störfum hjá Hópbílum sem sjá um 
þriðjung akstursins fyrir Strætó. 
Pálmar Sigurðsson, starfsmanna-
stjóri Hópbíla, staðfestir þetta og 
segir umræðuna hafa tekið mjög 
á bílstjórana. Alls sjá 27 bílstjór-
ar hjá fyrir tækinu um þennan 
tiltekna akstur. Hann segir að af 
þeim hópi hafi 22 mikla reynslu, 
meðal annars af akstri fatlaðra, 
en Hópbílar sinntu Ferðaþjónustu 
fatlaðra í Hafnarfirði. 

„Þessi umræða sem hefur verið 
í gangi hefur ekki verið mikil 
hvatning fyrir bílstjóra til þess 
að vera að sinna þessari þjón-
ustu. Umræðan er þess eðlis að 
mönnum hefur bara ekkert liðið 
vel. Menn eru að sinna starfi sínu 
af heilum hug. Það eru yfir 2.000 
skjólstæðingar á ferðinni og stór 
hluti af þeim er að fara örugg-
lega sínar ferðir á réttum tímum. 
Svo gleymist það að færðin hefur 
heldur ekki hjálpað til í þessum 
akstri. Það eru margir þættir sem 
hafa gert það að verkum að þetta 
hefur verið svolítið strembið.“ 

Pálmar segir að verið sé að 

ráða nýja bílstjóra inn í stað 
þeirra sem sögðu upp og verið sé 
að þjálfa þá. Það bitni þó ekki á 
akstrinum þar sem það séu um 
200 starfsmenn hjá fyrirtæk-
inu og aðrir sem fari inn í þetta 
á meðan. Hann segir ástandið 
vera að lagast. „Strætó er á fullu 
að stilla strengina í þessu, það 
er stór hópur af fólki að vinna 
baki brotnu við að setja þetta 
í það horf sem menn horfa til. 
Þetta er allt saman að skána og 
lagast. Þetta á til lengri tíma litið 
að vera í alla staði mun betra. Ég 
er bjartsýnn á að það gangi. Við 
erum að sjá batamerki á þessu 
dag frá degi.“

Formaður stjórnar Strætó, 
Bryndís Haraldsdóttir, segir 
verið að vinna í þeim vandræðum 
sem hafi komið upp. „Þjónustan 
er að batna, við erum að ná meiri 
árangri, það er minni biðtími og 
sjaldnar sem kemur fyrir að fólk 
er seint, það eru jákvæðu frétt-
irnar. En augljóslega hafa orðið 
mikil frávik og við hörmum það 
mjög,“ segir Bryndís. „Við höfum 
öll fulla trú á því að við náum vel 
utan um þetta verkefni og getum 
veitt góða þjónustu,“ segir hún.

 viktoria@frettabladid.is

Sjö bílstjórar hafa látið af 
störfum vegna ástandsins
Mikil óánægja hefur verið með breytt akstursfyrirkomulag hjá Ferðaþjónustu fatlaðra. Formaður stjórnar 
Strætó segir verið að vinna í að bæta þjónustuna sem batni dag frá degi. Bílstjórar hafa sagt upp störfum.

ÓÁNÆGJA  Sjö bílstjórar hjá Hópbílum, sem annast akstur fyrir Ferðaþjónustu fatl-
aðra, hafa sagt upp störfum frá áramótum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Í minnisblaði frá Strætó sem sent var til fjölmiðla í gær er farið yfir 
stöðuna á akstursþjónustunni. Farið er yfir þær ábendingar sem fram hafa 
komið og því lýst hvernig Strætó hefur brugðist við þeim. Þar koma fram 
þessar tölur um akstursþjónustuna:

■ Heildarfjöldi pantana 14. janúar var 1.584.

■ Meðalferðatími hefur verið 17 mínútur.

■ Meðallengd ferða hefur verið 6,3 kílómetrar.

■ Meðalfjöldi símtala á dag í þjónustuver hefur verið 980. 

■ Meðal biðtími í síma hefur verið 2:15 mínútur.

Úr minnisblaði Strætó 

REYKJAVÍK Ungir jafnaðarmenn 
í Reykjavík skora á borgarstjórn 
að leita allra leiða til að leysa það 
ófremdarástand sem nú ríki í 
ferðaþjónustu fatlaðra.

Í ályktuninni er ástandið sagt 
slæmt og borgarstjórn einnig hvött 
til að lækka gjald vegna aukaferða 
fatlaðra. Gjaldtaka sem þessi komi 
sér sérstaklega illa við atvinnu- og 
tómstundaþátttöku fatlaðra. Fatl-
aðir greiða nú 1.100 krónur fyrir 
aukaferðir með ferðaþjónustunni. 

„Ferðaþjónusta fatlaðra má ekki 
við því að rekstri hennar sé bylt án 
þess að fulltryggt sé að þjónustu-
stig skerðist ekki,“ segir í ályktun-
inni.  - sa

Gagnrýna eigin meirihluta:

Ferðaþjónusta 
fatlaðra lömuð

BELGÍA, BBC Tveir féllu í aðgerð-
um belgísku lögreglunnar gegn 
mögulegum hryðjuverkamönnum 
í bænum Verviers í austurhluta 
Belgíu í gær. Einn maður særðist 
og var fjöldi handtekinn að auki.

Farið var í fleiri aðgerðir í 
Belgíu í gær, meðal annars í 
Brussel, í sömu baráttu.

Óstaðfestar fregnir herma að 
skotmark aðgerðarinnar hafi 
verið menn sem hefðu fyrir 
skemmstu komið aftur til lands-
ins frá Sýrlandi.  - jóe

Belgísk lögregla felldi tvo:

Réðust gegn 
öfgamönnum

LÖGREGLUMÁL
Lögregla varar við PMMA
Europol hefur gefið út viðvörun vegna 
vímuefnisins PMMA sem rutt hefur 
sér til rúms í Evrópu. Efninu svipar til 
MDMA og er alla jafna í töfluformi, en 
er enn hættulegra. Mælingar hafa leitt 
í ljós lífhættulegt magn eiturefnisins 
í einni töflu. Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu vekur athygli á þessu á 
Facebook-vef sínum. Lyfjastofnun sendi 
líka út sérstaka viðvörun vegna efnisins 
fyrr í vikunni.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Stein-
grímsson hlynur@365.is, Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: 

Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson 
jonatan@365.is,  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason 

hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Í FULLUM GANGI
ÚTSALA 
30-70% AFSLÁTTUR!

FARYN PLUSH/FIRMQueen Size (153x203 cm)
FULLT VERÐ 282.000 kr.

ÚTSÖLUVERÐ
141.000 kr.

50%
AFSLÁTTUR!
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Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 
www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16  

H E I L S U R Ú M

22.509  hjónabönd 
með börnum

voru skráð í byrjun árs 2014. 
Hjónaböndin voru 23.890 árið 2007.

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HELGARVEÐRIÐ.  Það verður snjókoma um landið norðanvert í dag, éljagangur á 
morgun en úrkomulítið og gæti sést til sólar á sunnudag. Sunnanlands verður hins 
vegar nokkuð bjart veður en mögulega falla þar einhver él um tíma í dag.
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  Þjónust-
an er að batna, 
við erum að ná 

meiri árangri, 
það er minni 

biðtími og 
sjaldnar sem 

kemur fyrir að fólk er seint. 
Bryndís Haraldsdóttir,

formaður stjórnar Strætó bs.



FRÍSK OG FERSK
Ávextir eru mjög ríkir af vítamínum, andoxunar- og steinefnum. Í þeim er líka að finna 

mikið af trefjum og mörgum öðrum hollustuefnum. Rannsóknir benda til þess að 
neysla á grænmeti og ávöxtum geti dregið úr líkum á ýmsum sjúkdómum.

Hvaðan færðu vítamínin?
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Vínber

Klementínur

Djúsbók Lemon

Bláber, 500g fata Medjul döðlurAnanas

Vissir þú?

MANGÓ
Mangóið er ríkt af C-vítamíni. Einnig inniheldur það 
talsvert af A- og B-vítamínum, steinefnum og járni. 
Mangó er tilvalið eitt og sér sem og í salöt og eftirrétti.

Mangóin okkar eru fullþroskuð þegar þau 
koma í búðir og því hægt að borða þau strax!

˚  Að til eru mörg hundruð afbrigði af mangó og er  
hann einn mest notaði ávöxturinn í heiminum.
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Ný uppskera 

frá Afríku

Frá Spáni
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1. Hver var afsláttur vegna átaksverk-
efnisins Allir vinna sem varði í fi mm 
ár?
2. Hvað heitir fyrrverandi gítarleik-
ari Genesis sem kemur fram með 
Todmobile?
3. Hvað komu margir ferðamenn til 
landsins á síðasta ári?

SVÖR:

1. Nær 19 milljarðar. 2. Steve Hackett. 3. 
1,1 milljón.

VINNUMARKAÐSMÁL „Eitt meginmarkmið lag-
anna var náttúrlega að jafna stöðu kynjanna á 
vinnumarkaði,“ segir Leó Þorleifsson, forstöðu-
maður Fæðingarorlofssjóðs. Hann segist geta 
tekið undir orð Þorsteins Víglundssonar, fram-
kvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins.

Þorsteinn telur að greiðslur í fæðingarorlofi 
hafi skerst svo mikið að búið sé að eyðileggja 
kerfið, eins og fram kom í Markaðnum, fylgiriti 
Fréttablaðsins.

Leó segir að þegar greiðslurnar voru skertar 
hafi stjórnvöld tekið skýrt fram, að um tíma-
bundna aðgerð væri að ræða.

„Til að fæðingarorlofið verði til þess fallið 

að jafna stöðu kynjanna verða greiðslurnar að 
vera í takti við tekjur fólks. Ef þær eru of lágar 
þá eru einhverjar líkur á því að það muni halla 
á fæðingarorlofstöku, sérstaklega feðra,“ segir 
Leó.

Fæðingarorlofssjóður fær hlutfall af almennu 
tryggingagjaldi en það hlutfall hefur verið 
lækkað. Leó bendir á að Eygló Harðardóttir 
félagsmálaráðherra hafi haft hugmyndir um, 
og skipað starfshóp, til þess hækka hámarks-
greiðslur úr sjóðnum. „Það verður erfitt að ráð-
ast í þær nema tekjustofninn verði tryggður,“ 
segir Leó. „Það verður þá að hækka hlutdeild 
okkar í tryggingagjaldinu,“ segir hann.  - jhh

Forstöðumaður Fæðingarorlofssjóðs segist geta tekið undir fullyrðingar um ónýtt fæðingarorlofskerfi:

Greiðslurnar verði í takti við tekjur fólks

Á FYRSTU VIKUM ÆVINNAR  Foreldrar taka ekki fæð-
ingarorlof í sama mæli og áður. NORDICPHOTOS/AFP

BYGGÐAMÁL  Boðað hefur verið 
til íbúafundar í Grímsey þann 28. 
janúar næstkomandi til að ræða 
framtíð byggðarinnar í eynni. 
Staða áframhaldandi byggðar er 
óviss þar sem útgerðaraðilar eru í 
greiðsluvandræðum og gætu þurft 
að selja frá sér aflaheimildir til 
þess að standa í skilum við fjár-
málastofnanir. 

Gunnar Hannesson, útgerðar-
maður í Grímsey, telur að íþyngj-
andi aðgerðir Íslandsbanka geti 
endað byggð í eynni. „Það er alveg 
ljóst að þeir vilja fá borgað. Við 
erum að berjast við vanda sem 
varð til í hruninu og því er þetta 
afar erfitt. Við eigum fyrir skuld-
um og vel það, það er ekki málið, en 
Íslandsbanki vill fara að fá greitt 
og vill að við seljum. Ef enginn er 
kvótinn í eynni þá verður engin 
byggð heldur í eynni,“ segir Gunn-
ar. 

Að mati Gunnars mun framtíð 
byggðar í Grímsey verða rædd á 
íbúafundi sem er boðaður þann 28. 
janúar. „Þá mun þetta allt verða 
orðið ljóst, bærinn mun koma á 
fundinn og sjá til hvað hægt er að 
gera.“

Þóroddur Bjarnason, formaður 
stjórnar Byggðastofnunar, telur 
stöðuna sem upp er komin varð-
andi kvótamál í Grímsey alvarlega. 
„Lítil sjávarþorp sem byggja alfar-
ið á sjávarútvegi hafa átt undir 
högg að sækja. Aflamark Byggða-
stofnunar miðar sérstaklega að því 
að styðja við slík bæjarfélög í sam-
vinnu við útgerðaraðila, vinnslu og 
samfélagið. Tíu sveitar félög falla 
undir skilgreiningar Byggðastofn-

unar og hefur stofnunin verið með 
sértækan byggðakvóta í tíu þeirra. 
Grímsey hefur ekki þurft á aðstoð 
að halda vegna ágætrar stöðu 
útgerðar og vinnslu en nú er önnur 
staða uppi. Nú þarf Byggðastofnun 
að skoða hvort hún geti komið að 
lausninni, en það aflamark verð-
ur aldrei eina lausnin. Það verður 
aldrei hægt að reka útgerð á afla-
marki Byggðastofnunar einvörð-
ungu,“ segir Þóroddur. „Grímsey á 
sér langa sögu, byggð hefur verið 
í eynni í um 800 ár og það yrði 
hörmulegt ef hún endar svona, með 

að útgerð leggist af og byggðin þar 
af leiðandi líka.“ „Það er hægt að 
viðhalda byggð í Grímsey ef allir 
leggjast á árarnar og hjálpast að; 
útgerðar menn, íbúar, fjármála-
stofnanir og landshlutasamtök. 
Ef samstaða næst ekki, þá leggst 
byggð líklega af í eynni.“ 

Guðmundur Baldvin Guðmunds-
son, formaður bæjarráðs Akureyr-
arkaupstaðar, segir bæjaryfirvöld 
róa öllum árum að því að viðhalda 
byggð í eynni. „Það yrði dapurlegt 
ef byggð legðist af í Grímsey. Við 
erum nú að vinna að því að finna 

lausnir með Byggðastofnun og 
Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar. 
Það er keppikefli okkar að áfram 
verði byggð í Grímsey.  
 sveinn@frettabladid.is

Óvissa ríkir um áfram-
hald búsetu í Grímsey
Boðað hefur verið til íbúafundar 28. janúar þar sem ræða á byggð í Grímsey. Áframhald búsetu er óvisst þar 
sem Íslandsbanki knýr á um að kvóti verði seldur til að útgerðarmenn eigi fyrir skuldum vegna kvótakaupa.

FRÁ GRÍMSEY 
 Íslandsbanki 
hefur að margra 
mati líf Gríms-
eyjar í höndum 
sér og getur 
ákveðið hvort 
byggð verði í 
eynni eða ekki.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

  Ef sam-
staða næst 

ekki þá leggst 
byggð líklega 

af í eynni. 
Þóroddur Bjarnason, 

formaður stjórnar 
Byggðastofnunar. 

UMFERÐARMÁL Hámarkshraði 
verður lækkaður í 30 kílómetra á 
klukkustund á öllu Kársnesi verði 
það metinn fýsilegur kostur af 
samgöngunefnd Kópavogs.

„Örfáar götur á Kársnesi eru 
nú með hærri hámarkshraða en 
30 kílómetra og umferðarþungi 
hvergi svo mikill að krefjist hærri 
hraða. Hverfið er að stærstum 
hluta til íbúðahverfi og ólíklegt 
að sú atvinnustarfsemi sem þar 
er þoli ekki lægri hraða,“ segir í 
tillögu Ólafs Þórs Gunnarssonar, 
bæjarfulltrúa Vinstri grænna. - gar

Dregið úr hraða í Kópavogi:

Kársnes verði 
30 km svæði

KÁRSNES  Bæjarfulltrúi í Kópavogi vill 
minni hraða. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEÐUR Snjófljóð féll úr Súðavíkur-
hlíð í gær og lokaði veginum.  

Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglunni á Vestfjörðum þykir mildi 
að enginn hafi orðið  fyrir flóðinu 
þar sem vegfarendur voru beggja 
vegna við flóðið þegar það féll. 

Tekin var ákvörðun um að reyna 
ekki að opna veginn í gær. Gengið 
var úr skugga um að engir vegfar-
endur væru á veginum og honum 
lokað. Unnið verður að því í dag að 
opna veginn aftur.

Nokkuð algengt er að flóð falli 
úr hlíðinni og loki veginum í 
skemmri eða lengri tíma. Um tutt-
ugu gil eru skráð í Súðavíkurhlíð-
inni.   - sa

Vestfjarðavegur lokaður:

Flóð lokaði 
Súðavíkurhlíð

VEISTU SVARIÐ?
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TRAUSTIR, 
NÝLEGIR 
GÆÐABÍLAR
Á HAGSTÆÐU VERÐI

VW Tiguan Track&Style 
2,0 TDI. Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 31.000 km, sjálfskiptur

Skoda Octavia Amb. 
2,0 TDI. Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 106.500 km, sjálfskiptur

MM Pajero 3.2 Instyle
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 43.000 km, sjálfskiptur

VW Passat Alltrack 
4motion. Árgerð 2013, dísil 
Ekinn 117.000 km, sjálfskiptur

Skoda Octavia Ambiente 
1.6 TDI. Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 62.000 km, beinskiptur

VW Polo 1,4 Comfl. 
85hö AT. Árgerð 2013, bensín 
Ekinn 41.000 km, sjálfskiptur

VW Golf A6 Trendl 1.4 TSI 
Árgerð 2010, bensín 
Ekinn 88.000 km, sjálfskiptur

Skoda Rapid Amb. 1.2 
TSI 105hö. Árg. 2013, bensín 
Ekinn 35.000 km, beinskiptur

Audi A1 Att. 1,6 TDI. 
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 23.000 km, beinskiptur

VW Golf Sportsvan Highline 
Árgerð 2014, bensín 
Ekinn 1.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 4.650.000

Ásett verð: 4.790.000

Ásett verð: 2.990.000

Ásett verð: 7.290.000

Ásett verð: 4.980.000

Ásett verð: 2.890.000

Ásett verð: 2.450.000

Ásett verð: 1.990.000

Ásett verð: 2.690.000

Ásett verð: 2.990.000

Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 
og laugardaga kl. 12-16

heklanotadirbilar.is

Komdu og skoðaðu úrvalið!

REYKJAVÍKURBORG Sorphirða í 
Reykjavík er að færast í eðlilegt 
horf eftir að hafa gengið úr skorðum 
í desember. „Veður og færð munu 
skera úr um hvenær verður búið að 
ná upp seinkuninni,“ segir í svari 
Eygerðar Margrétardóttur, deildar-
stjóra umhverfis- og úrgangsstjórn-
unar hjá borginni, við fyrirspurn í 
umhverfis- og skipulagsráði.

Eygerður segir sorphirðufólk 
hafa unnið aukalega á aðfangadag, 
sunnudaginn 28. desember, gaml-
ársdag, laugardaginn 3. janúar og 
laugardaginn 10. janúar auk þess 
sem unnið hafi verið fram eftir alla 
virka daga frá 5. desember til 3. 
janúar. Yfirvinna síðustu tuttugu 
dagana í desember hafi af þessum 
sökum orðið 2.773 klukku stundir.

„Þrátt fyrir þetta dróst sorp-
hirða í Reykjavík eins og hjá fleiri 

nágrannasveitarfélögum í des-
embermánuði,“ segir Eygerður. 
Þá kemur fram að fyrst hafi farið 
að síga á ógæfuhliðina 8. desemb-
er vegna veðurs og bilana í bílum. 
„Komið hefur verið til móts við íbúa 
með því að hirða umframúrgang við 
tunnur.“ - gar

Barist við að vinna upp seinkun í sorphirðu:

2.773 tíma yfirvinna

YFIRFULL Á KAFI  Aðgengið að yfir-
fullum tunnum var stundum ekki upp á 
marga fiska. MYND/REYKJAVÍKURBORG

ÞÝSKALAND Í kjölfar árás-
anna í París í síðustu viku 
birtust rótarskot hreyf-
ingarinnar víðs vegar 
um Evrópu. Meðlimir 
hreyfingarinnar hafa 
látið andúð sína á íslam í 
ljós á hverjum mánudegi 
síðan í október og hafa 
aldrei verið fleiri en síð-
asta mánudag. Helsta vígi sam-
takanna er í Dresden en morgun-
inn eftir síðasta fund þar í borg 
fannst tvítugur erítreskur hælis-
leitandi stunginn til bana.

Maðurinn fannst látinn skammt 
frá heimili sínu á þriðjudags-
morgni. Hann hafði hlotið stungu-
sár á hálsi og brjósti sem drógu 
hann til dauða. Lögreglurannsókn 
hófst á miðvikudag og munu ríf-
lega tuttugu lögreglumenn annast 
hana.

Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes 
(PEGIDA), eða Þjóðræknir Evr-
ópubúar gegn auknum áhrifum 
íslams á Vesturlöndum eins og það 
útleggst á hinu ylhýra, eru samtök 
sem stofnuð voru í október síðast-
liðnum í Dresden í Þýskalandi. 

Á fyrsta fund samtakanna í 
október mættu um 350 manns 
en á mánudag er talið að minnst 
25.000 manns hafi verið saman-
komnir í Dresden. Fundir fóru 
einnig fram víðar um Þýskaland 
og telja yfirvöld að yfir 100.000 
hafi sýnt málstaðnum stuðning. 
Í Leipzig voru um fjögur þúsund 
manns samankomin en í Berlín 
mættu aðeins um fjögur hundruð 
og hópurinn í München var enn 

fámennari. Á öllum þess-
um stöðum voru allt að 
tífalt stærri hópar komn-
ir saman sem mótmæltu 
afstöðu PEGIDA.

Á samskiptamiðlinum 
Facebook má finna rótar-
skot samtakanna í mörg-
um löndum Evrópu, til að 
mynda í Sviss, á Íslandi og 

í Danmörku. 
„Við höfum fylgst með þýsku 

hreyfingunni í umtalsverða stund 
og séð að hún er jákvæð og frið-
samleg,“ segir Nicolai Sennels, 
stofnandi PEGIDA í Danmörku. 
Fyrsta gangan í Kaupmanna-
höfn mun fara fram næstkom-
andi mánudag. Sennels segist hafa 
verið í sambandi við lögregluyfir-
völd og þau hafi fullvissað hann 
um að meðlimum verði engin 
hætta búin af öfgafullum vinstri-
mönnum. Jafnframt hefur verið 
tekið fram að rasistar og nýnasist-
ar séu ekki velkomnir í gönguna.

„Allir sem ráðast gegn múslim-
um eða moskum munu verða sótt-
ir til saka og látnir bera ábyrgð 
á gjörðum sínum. Sem kansl-
ari þessa lands mun ég verja 
músl ima sem best ég get,“ segir 
Angela Merkel. Borið hefur á 
óánægju innan hennar eigin 
flokks, Kristilegra demókrata, 
sem telja að hún hafi menningu 
og uppruna Þýskalands ekki í 
nógu miklum hávegum.

Um heim allan fylgist fólk með 
litlum hluta Þjóðverja daðra við 
söguna og vona að sömu mistök 
endurtaki sig ekki. 

 johannoli@frettabladid.is

Myrtur eftir 
PEGIDA-fund
Erítreskur hælisleitandi fannst stunginn til bana eftir 
mótmælafund PEGIDA í Dresden. Yfir 100.000 manns 
mættu á fundi samtakanna síðasta mánudag. Rótar-
skot samtakanna í öðrum löndum mæta andstöðu.

ANGELA MERKEL

MANNHAF  Fjöldi þeirra sem styðja samtökin hefur farið stigvaxandi frá stofnun 
þeirra. Hið sama má segja um fjölda andstæðinga þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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GRÆNMETISBUFFIN FRÁ MÓÐUR JÖRÐ:

Tilbúin grænmetisbuff til hitunar, frystivara. 

Matreiðið Rauðrófubuffin beint úr frost og 

steikið á meðalheitri pönnu með örlítilli olíu í 

u.þ.b. 12 mín, grillið eða bakið í ofni við 220°C 

í um 15. mín. Buffin eru tilbúin þegar þau eru 

heit í gegn. Með buffunum er gott að bera 

fram ljúffenga sósu á borð við þessa

„HNETU-MAJO“

150 ml kasjúhnetur

180 ml vatn

1 msk jómfrúrolía t.d. ólífu eða repjuolía

1 tsk eplaedik eða sítrónusafi.

Setjið allt í blandara og látið ganga í nokkrar 

mínútur þar til sósan er orðin nokkuð þykk, 

kryddið til eftir smekk. Skreytið með ferskri 

kryddjurt t.d. kóríander.

Blaðið í heild sinni er aðgengilegt á netto.is

ALLT 

AFSLÁTTUR 
AF LÍFSSTÍLS &
HEILSUVÖRUM

ALLT 

AFSLÁTTUR AF LÍFSSTÍLS &HEILSUVÖRUM

ALLT 

AFSLÁTTUR AF LÍFSSTÍLS &HEILSUVÖRUM

Kræsingar & kostakjör

Tilboðin gilda 15.janúar - 01. febrúar 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Hefur þú skoðað 
heilsublað Nettó?

Fullt af uppskriftum, heilsuráðum  
og ótrúlegum tilboðum!
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EFNAHAGSMÁL Alger óvissa ríkir 
um framtíðarþróun heimsmark-
aðsverðs á olíu, segir Ketill Sigur-
jónsson, sérfræðingur um orku-
mál.

„Hún er alveg svakaleg. Það 
er algjörlega ómögulegt að segja 
eða spá um með einhverjum sann-
færingarkrafti hvernig olíuverð 
mun þróast þegar horft er fram 
í næstu mánuði eða næstu ár,“ 
segir hann.

Heimsmarkaðsverð á olíu hefur 
lækkað um 50 prósent á hálfu ári. 
Það hefur skilað því að neytend-

ur hér á Íslandi 
greiða 21 pró-
sents  l æg ra 
verð fyrir bens-
ínlítrann en þeir 
gerðu í júní. Þá 
kostaði hann 
252 en kostar nú 
tæpar 198.

Fél a g  v ið -
skiptafræðinga 

og hagfræðinga heldur í dag fund 
um þróun olíuverðs og er Ketill 
einn framsögumanna á fundin-
um. „Það sem ég mun hins vegar 
reyna að sýna fram á er að þessi 
olíuverðslækkun sem er núna 
getur varla staðist til lengdar. En 
það er aftur á móti ómögulegt að 
segja hvort strax í vor verði olíu-
verðið búið að hækka aftur í 70 
til 90 dollara eða hvort það taki 
nokkur ár,“ segir hann.

Ketill segir að það hafi verið 
innistæða fyrir þeirri lækkun 
sem hefur orðið síðasta hálfa 

árið, þó að lækkunin hafi orðið 
óvænt. Þegar fyrirliggjandi upp-
lýsingar séu skoðaðar megi sjá að 
það hefur verið offramboð á olíu 
í nokkur misseri og það leiði til 
lækkunar. „Einhverjir voru búnir 
að spá þessu en það voru miklu 
færri en fleiri sem spáðu því að 
lækkunin yrði svona mikil,“ segir 
hann.

Ketill segist ekki viss um að 
fyrirtæki muni byggja viðskipta-
áætlanir sínar á þessu lækk-
aða olíuverði. „Olíuverð hefur 
breyst rosalega á sex mánuð-
um og það má halda því fram að 
það þurfi ekki nema sex mán-

uði í viðbót og þá er það komið 
í nánast sama og það var fyrir 
sex mánuðum. Hvort menn fara 
að taka stórkostlegar ákvarðan-

ir um að breyta viðskiptaáætl-
unum út af þessu, það er kannski 
svolítið óvíst,“ segir hann. 
 jonhakon@frettabladid.is

Verðið gæti rokið hratt upp 
Sérfræðingur um orkumál segir óvíst að fyrirtæki geti byggt viðskiptaáætlanir sínar á þeirri lækkun sem 
hefur orðið á heimsmarkaðsverði undanfarið. Ómögulegt sé að spá um hvenær verðið hækki að nýju.

KETILL
SIGURJÓNSSON

UNDIR 200 
 Lækkun heims-
markaðsverðs 
hefur leitt til 
þess að verð á 
bensíni hefur 
lækkað um 
fimmtung.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Það liggur alveg ljóst fyrir að olía er töluverður hluti af 
okkar rekstrarkostnaði þannig að það gefur augaleið,“ segir 
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, spurður 
um það hvaða áhrif lækkun olíuverðs hafi á rekstraráætl-
anir fyrirtækisins. „Þetta hefur áhrif og mun hafa áhrif 
víða í íslensku efnahagslífi,“ bætir hann við. Hann segir 
að áhrifin á félagið verði skýrð betur í febrúar, þegar árs-
reikningur félagsins verður birtur og þá verði líka farið yfir 
horfur félagsins.

Hefur víða áhrif á íslenskt efnahagslíf

STJÓRNSÝSLA Minnihlutinn í bæjar-
stjórn Norðurþings vill láta skoða 
þann möguleika að sveitarfélagið 
annist sjálft sorphirðu og flokk-
un á Húsavík og í Reykjahverfi. 
Þannig „fækkar sérsamningum 
og flækjustig vegna aukaverka 
minnkar“, segir minnihlutinn í 
framkvæmdanefnd Norðurþings.

Fulltrúar meirihlutans segja til-
löguna of seint fram komna því 
vinnsla útboðsgagna vegna sorp-
hirðu sé langt komin og útboðið 
hafi verið „forkynnt“. Hins vegar 
megi hafna öllum tilboðum ef þau 
þykja ekki hagstæð. - gar

Tillaga frá minnihluta felld:

Hætta ekki við 
sorphirðuútboð

HÚSAVÍK  Útboð á sorphirðu er í bígerð.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VINNUMARKAÐUR
Gæslan undirbýr verkfall
Landhelgisgæslan hefur gripið til ráð-
stafana vegna yfirvofandi verkfalls flug-
virkja hjá stofnuninni. Fundur var í gær 
í kjaradeilunni hjá ríkissáttasemjara. 
„Landhelgisgæsla Íslands vonast til að 
lausn finnist svo ekki komi til verkfalls,“ 
segir í tilkynningu. Varðskipið Þór, sem 
staðsett er í Reykjavík, hefur verið sett 
í viðbragðsstöðu. Þá hefur verið óskað 
eftir því að þyrla danska herskipsins 
Triton sem er í Reykjavíkurhöfn verði til 
taks fyrir Landhelgisgæsluna.



FÖSTUDAGUR  16. janúar 2015  | FRÉTTIR | 11

Páfi nn lentur í Maníla og verður fi mm daga á Filippseyjum

KOMINN AF HIMNUM   Á þessari mynd sem Samskiptastofa Vatíkansins (Osservatora Romano) sendi frá sér má sjá hvar 
Frans páfi kemur úr þotu sinni í Maníla á Filippseyjum í gær. Heimsókn hans til Filippseyja á að standa í fimm daga og búist 
er við að metfjöldi mæti til að hlýða á orð hans og berja hann augum.  NORDICPHOTOS/AFP

Námsmaður barinn í hel

1 BANDARÍKIN, AP Búist er við að 
M. L. Villar, dómari í Los Angeles, úr-

skurði von bráðar um hvort þrír unglingar 
verði ákærðir fyrir morð vegna dauða 
Xinran Ji, kínversks nema við Suður-Kali-
forníu-háskóla (USC) í júlí síðastliðnum. 
Fyrirtaka er í málinu í dag. Ji lést eftir að 
á hann var ráðist og hann barinn með 
hafnaboltakylfu og skiptilykli þar sem 
hann var á heimleið síðla kvölds. Hann 
lést í svefni af áverkum sínum. Árásin 
náðist á myndband. Mál fjórða árásar-
mannsins er tekið fyrir sér.

Ríkisflugfélag Portúgals einkavætt

2 PORTÚGAL, AP Kaupanda í væntanlegri einkavæðingu TAP Air, ríkisflug-
félags Portúgals, verður meinað að segja starfsfólki upp störfum í hópupp-

sögn í að minnsta kosti tvö og hálft ár eftir að hann fær yfirráð yfir félaginu.
Ríkisstjórnin í Portúgal greindi í gær frá skilyrðum sem sett eru við söluna 

á flugfélaginu og upplýsti að um þetta og fleiri skilyrði hefði verið samið við 
flest þeirra verkalýðsfélaga sem hlut eigi að máli hjá TAP Air.

Evrópuþingið segir Rússa ógna Evrópusambandinu

3 BRUSSEL, AP Í ályktun Evrópuþingsins í gær er Rússland skilgreint sem 
„möguleg ógn við Evrópusambandið sjálft“. Á sama tíma reynir Federica 

Mogherini, yfirmaður utanríkismála hjá sambandinu, að taka upp viðræður við 
Moskvustjórn í viðleitni til að binda enda á átökin í Úkraínu.

Evrópuþingið samþykkti með handauppréttingu að viðhalda refsiaðgerðum 
á hendur Rússum fram yfir mars, en þá koma þær fyrstu til endurskoðunar.

FYRIR DÓMI  Andrew Garcia leiddur úr 
dómsal. Hann er einn fjögurra sem sak-
aður er um að hafa ráðist á kínverskan 
námsmann.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIMURINN

1 2
3
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NÁTTÚRA Allt bendir til þess að 
PKD-nýrnasýki sé afgerandi 
þáttur í hnignun villtra bleikju-
stofna í stöðuvötnum á Íslandi – 
þar á meðal Elliðavatni. Sýkillinn 
greinist í nær öllum stöðuvötnum 
og ám sem rannsökuð hafa verið 
hérlendis, og hátt hlutfall sjúkra 
fiska finnst í þeim vatnakerfum 
þar sem vatnshiti nær kjörhita-
stigi sýkilsins.

Þetta er meðal niðurstaðna 
nýjustu rannsókna á nýrnasýki 
í laxfiskum á Íslandi en Árni 
Kristmundsson, fisksjúkdóma-
fræðingur á Tilraunastöð Háskóla 
Íslands í meinafræði, hélt erindi á 
málstofu Hafrannsóknastofnunar í 
gær. Umfangsmiklar rannsóknir á 
nýrnasýki hafa staðið yfir undan-
farin sex ár, í samstarfi Tilrauna-
stöðvar HÍ, Veiðimálastofnunar og 
University of Malaya í Malasíu.

Árni gerði grein fyrir því að 
rannsóknir þau sex ár sem þær 
hafa staðið yfir hafa náð til 19 
stöðuvatna víða um land, og fimm 
áa. Smit hefur fundist í 23 af þess-
um 24, en undantekningin er stöðu-
vatn sem tekur vatn beint undan 
jökli. „Það var hátt hlutfall sjúkra 
fiska í mörgum hlýrri vötnum og 
ám, og einkum í yngsta fiskinum. 
Engir sjúkir fiskar í þeim kaldari 
hins vegar,“ sagði Árni og bætti við 
að ekkert benti til að sýkillinn væri 
nýr í íslenskum vatnakerfum, held-
ur hefði hitastig þeirra vakið upp 
vandamálið. 

Hafi fundarmenn efast um 
samhengi nýrnasýki og hnignun-

ar bleikjustofna á síðustu árum, 
sýndi Árni gögn sem sýna að eftir 
árið 1991 er óvefengjanlegt sam-
hengi á milli snarhækkandi hita-
stigs stöðuvatna og hruns í bleikju-
stofnum og veiði úr þeim. Hlutfall 
bleikju í Elliðavatni á móti urriða 
í rannsóknaveiðum var t.d. 55 til 
85% á árabilinu 1974 til 1984, en 
er síðustu árin þrjú til 14%.

Árni tók mörg dæmi í fyrirlestri 
sínum. „Það er mjög há tíðni sjúkra 
urriðaseiða í Elliðaám, og mér 
finnst það vera áhyggjuefni. […] 
Laxinn í Elliðaánum virðist þolinn 
gegn sýkingunni, enda er ekkert 
sem bendir til þess að laxastofninn 
í ánum sé í vandræðum. Hins vegar 
er há smittíðni í laxinum og hann er 
án efa mjög virk uppspretta smits í 
vistkerfinu,“ sagði Árni.

Spurður hversu hátt hlutfall lax-
fiska lifi sýkinguna af, sagði Árni 
það ekki vitað með vissu. „Það eru 
hins vegar miklar grunsemdir um 
verulegan skaða af þessari sýki í 
ákveðnum vatnakerfum,“ segir 
Árni. svavar@frettabladid.is

 
(2.120.968 kr. án vsk)

Nýrnasýki afgerandi þáttur  
í hnignun bleikju á Íslandi
Alvarlegur sjúkdómur, PKD-nýrnasýki, er nú útbreiddur í stöðuvötnum og ám hérlendis. Rannsóknir benda 
eindregið til að sýkin sé ástæða hnignunar bleikjustofna. Lax virðist þola sjúkdóminn betur en aðrir laxfiskar.

  Það eru 
hins vegar 

miklar 
grunsemdir 

um verulegan 
skaða af 

þessari sýki í 
ákveðnum vatnakerfum.

Árni Kristmundsson,
fisksjúkdómafræðingur

VIÐ ELLIÐAVATN  Nýrnasýki greindist fyrst árið 2008 í bleikju í Elliðavatni, en var 
þangað til óþekkt hérlendis.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

■ PKD-nýrnasýki, eða Proliferative Kidney Disease, er alvarlegur sjúkdóm-
ur sem herjar á laxfiska í ferskvatni. 

■ Sjúkdómurinn orsakast af smásæju sníkjudýri, Tetracapsuloides bryo-
salm onae, sem þarfnast tveggja hýsla til að ljúka lífsferli sínum; laxfiska 
og mosadýra.  

■ PKD-nýrnasýki er beintengd vatnshita, sem þarf að ná 12 gráðum í 
nokkurn tíma svo fiskar sýni sjúkdómseinkenni. Nýrnasýki greindist 
fyrst í Elliðavatni árið 2008, en fiskur hefur borið sníkjudýrið fyrir þann 
tíma. Smitaður fiskur og sjúkur er þó tvennt ólíkt.

■ Samfara hlýnandi veðurfari hefur sýkin verið vaxandi vandamál í villtum 
laxfiskastofnum í Evrópu og greinist nú á norðlægari slóðum en áður, 
nú síðast á Íslandi haustið 2008. Á sama tíma hefur bleikjustofnum 
hnignað víða á Íslandi, einkum í grunnum láglendisvötnum þar sem 
vatnshiti yfir sumarið getur orðið umtalsverður.

Nýrnasýki alvarlegt vandamál erlendis

SAMFÉLAGSMÁL Ágreiningur um 
inntak háðsádeilu og skops og 
mörk hins réttlætanlega í gríni 
og háði hefur kviknað í kjölfar 
morðanna sem framin voru á rit-
stjórn franska skopmyndaritsins 
Charlie Hebdo. Þessi umræða 
og ýmsar áleitnar spurningar 
um hlutverk og beitingu háðs er 
kveikjan að hádegis verðarfundi í 
Öskju í Háskóla Íslands í dag kl. 
12. Fundurinn ber yfirskriftina 
Framtíð skops í fjölmenningar-
samfélagi.  - kbg

Fundur um framtíð skops:

Ræða áhrif 
morða í París

SVÍÞJÓÐ Fyrirhugaðri ferð utan-
ríkisráðherra Svíþjóðar, Margot 
Wallström, til Ísraels til að taka 
þátt í umræðum til minningar 
um Raoul Wallenberg hefur verið 
aflýst. Sænska ríkisútvarpið 
segir að ráðamenn í Ísrael hafi 
ekki haft áhuga á að hitta hana 
og að ekki hafi átt að veita henni 
nauðsynlega vernd sem opinberri 
persónu.

Ísraelsk yfirvöld hafa krafist 
þess að sænsk stjórnvöld biðjist 
afsökunar á að hafa viðurkennt 
Palestínu sem sjálfstætt ríki. - ibs

Ísraelsmenn reiðir Svíum:

Neita að hitta 
ráðherrann

EKKI VELKOMIN  Ferð Margot Wall-
ström til Ísraels hefur verið aflýst.
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ÚTSALA ! ÚTSALA ! ÚTSALA

Perfect
Tilboðsverð: 1.037.-
Verð áður: 2.074.-

Litlu dauðarnir
Tilboðsverð: 3.499.-
Verð áður: 6.747.-

Tvöfalt prjón
Tilboðsverð: 4.499.-
Verð áður: 6.223.-

Kamilla Vindmylla og 
svikamillurnar
Tilboðsverð: 2.999.-
Verð áður: 4.148.-

The Designer´s  
cookbook
Tilboðsverð: 3.631.-
Verð áður: 7.261.-

Architect
Tilboðsverð: 2.593.-
Verð áður: 5.186.-

Handan minninga
Tilboðsverð: 2.999.-
Verð áður: 6.223.-

DNA
Tilboðsverð: 3.499.-
Verð áður: 6.016.-

Stóra Alifuglabókin
Tilboðsverð: 4.999.-
Verð áður: 8.817.-

Veislan endalausa
Tilboðsverð: 4.299.-
Verð áður: 8.298.-

Svarthvítir dagar
Tilboðsverð: 2.999.-
Verð áður: 6.223.-

Rökkurhæðir 6 - 
Vökumaðurinn
Tilboðsverð: 2.999.-
Verð áður: 4.148.-

Ókyrrð
Tilboðsverð: 3.499.-
Verð áður: 6.742.-

The Girl who saved 
The King of Sweden
Tilboðsverð: 1.400.-
Verð áður: 2.800.-

David Bowie is
Tilboðsverð: 4.149.-
Verð áður: 8.298.-

30 hættulegustu dýrin
Tilboðsverð: 1.999.-
Verð áður: 2.699.-

Who we are - 
One direction
Tilboðsverð: 2.593.-
Verð áður: 5.186.-

Leiths How To Cook
Tilboðsverð: 2.593.-
Verð áður: 5.186.-

Eleanor og Park
Tilboðsverð: 3.999.-
Verð áður: 5.186.-

James Bond - 
50 years of movie posters
Tilboðsverð: 4.668.-
Verð áður: 9.335.-



Ferskt sushi búið til á staðnum daglega!
GrandaHöfða

og Lindum

Ferskt sushi búið til á staðnum daglega! Þú getur pantað og sótt - www.tokyo.is

Nýr og endurbættur
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kortatímabil!Nýtt

MÁLTÍÐ Á

5 MÍNÚTUM!

Rífðu niður 

 grillaðan Krónu

kjúkling í salatið

299kr.
stk.

Lambhagasalat
158kr.

stk.

Íslenskar agúrkur

1244kr.
stk.

Heill grillaður kjúklingur

456kr.
stk.

MS fetakubbur, 250 g

í salatið
Gott

199kr.
kg

Verð áður 239 kr. kg

Kirsuberjatómatar, 250 g

16%
afsláttur

399kr.
pk.

Verð áður 466 kr. pk.
Grøn Balance lífræn 
graskersfræ, 250 g

HeHHeHe

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum



og þú gætir unnið...

Vinningar

 1.  Taktu mynd af þér með Topp þar sem þú stundar þína heilsurækt.

2.  Skelltu myndinni á facebook síðu Krónunnar.

3.  Segðu okkur hver þín heilsumarkmið fyrir árið 2015 eru.

4 x Nike, 

fuelband

3 x Gjafakort í Krónunni, 

20.000 kr.

2 x Under Armour 

20.000 kr. gjafakort

50 x Biggest Loser 

áskrift að SkjáEinum

50

t.

ÞIG MEÐTOPPAÐU

TOPPI & KRÓNUNNI

Vinningar verða dregnir út 22. janúar

Allir sem versla í Krónunni dagana 
15.–22. janúar fá að gjöf frá Krónunni, 

kynningaráskrift að SkjáEinum til 30. janúar. 
Frekari upplýsingar er að finna 

á kassastrimlinum.
Engin binding.

Allir sem versla í Krónunni

fá fría
kynningaráskrift

Gjöf frá Krónunni:

Alla fimmtudaga

2 x Ársbirgðir 

af Topp

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Að renna á svelli
Það er ekki bara Ásmundur Friðriks-
son sem hefur misst sig í tjáningu um 
minnihlutahópa. Það gerði líka Árni 
Páll Árnason, formaður Samfylkingar-
innar, á flokkstjórnarfundi í byrjun 
nóvember í fyrra. Íslendingar með 
meiri menntun flytja utan. Útlend-
ingar með litla skólagöngu flytja til 
landsins, sagði formaðurinn meðal 
annars í ræðu hjá flokknum. Margt 
fólk kepptist við að mótmæla orðum 
Árna Páls þar sem engin gögn 
munu sanna að hann hafi 
haft rétt fyrir sér. Árna Páli 
var og er bent á að margir 
lítt menntaðir Íslend-
ingar hafa leitað til annarra 
landa í von um betra líf.

Mögnuð skýring prófessorsins
Prófessor Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson kom með hreint magnaða 
söguskýringu á fundi í Háskóla Íslands, 
um nýjar heimildir um bankahrunið. 
Prófessor Hannes sagði að bresk 
stjórnvöld hefðu beitt Íslendinga hörku 
í bankahruninu til að sýna Skotum að 
það borgi sig ekki að vera með sjálf-
stætt þjóðríki. „Ein skýringin er sú að 
þeir Alister Darling og Gordon Brown 
vildu sýna Skotum að það borgar 
sig ekki að vera með sjálfstætt 
þjóðríki. Önnur skýring er sú sem 
kemur fram í nýbirtum gögnum 
Englandsbanka að þar var mjög 
mikil andúð á hugmyndum um 
Ísland sem fjármálamiðstöð,“ 

sagði Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson.

Hrifust ekki af draumi Halldórs
„Nefnd á vegum forsætisráðuneytis 
verður skipuð á næstunni til að gera 
tillögur um hvernig megi gera Ísland 
að alþjóðlegri fjármálamiðstöð. Halldór 
Ásgrímsson forsætisráðherra tilkynnti 
þetta í viðtali á NFS í dag og sagði að 
Sigurður Einarsson stjórnarformaður 
KB banka yrði formaður nefndar-
innar. Hún verður skipuð í næstu viku. 
Nefndinni er ætlað að skila tillögum 
um hvernig unnt sé að byggja upp 

Ísland sem miðstöð alþjóðlegra 
fjármála,“ segir í frétt Vísis, frá 18. 
nóvember 2005. Á fyrrnefndum 
fundi í Háskóla Íslands upplýsti 
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
að Bretum hafi ekki litist á 

hugmyndina, og voru þeir ekki 
einir um það.
 sme@frettabladid.is

Það er markmið stjórnvalda að íslenskt 
heilbrigðiskerfi sé samkeppnisfært við 
nágrannalöndin um tækjakost, aðbúnað 
sjúklinga og aðstæður starfsmanna. Húsa-
kostur Landspítalans hefur lengi verið 
óviðunandi. Nú loksins sér fyrir endann 
á því og það birtist með skýrum hætti í 
nýsamþykktum fjárlögum. Þetta ár mark-
ar upphafið að endurreisn Landspítalans. 
Um leið hefur tekist að skapa færi fyrir 
viðsnúning á ýmsum sviðum heilbrigðis-
mála. Við skulum líta á nokkur dæmi.
■ Fjárveitingar til Landspítalans hafa 

verið stórauknar árin 2014 og 2015 og 
nema nú 49,4 milljörðum króna.

■ Fjárveitingar til tækjakaupa á Land-
spítalanum hafa verið auknar verulega 
og verða á þessu ári 1.445 milljónir í 
samræmi við tækjakaupaáætlun.

■ Nýr aðgerðaþjarki til skurðlækninga 
verður tekinn í notkun á Landspítalan-
um í febrúar.

■ 945 milljónum króna verður varið á 
árinu í uppbyggingu nýs Landspítala.

■ Með markvissum aðgerðum og auknum 
fjárveitingum hefur tekist að endur-
reisa lyflækningasvið Landspítalans. 

■ Framhaldsmenntun unglækna á lyf-
lækningasviði hefur verið sett í forgang 
sem hefur eflt endurnýjun í faginu. 

■ Ríkisstjórnin hefur tekið höndum 
saman með félögum lækna um mark-
vissa uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. 

■ Stóraukinn kraftur hefur verið settur í 
gerð rafrænnar sjúkraskrár sem sam-
tengd verður fyrir allt heilbrigðiskerfið 
á landsvísu. 

■ Gengið hefur verið frá samningi um 
sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu 
en eldri samningar runnu út í ársbyrjun 
2012. Framtíðarstefna um þessa mikil-
vægu þjónustu hefur verið mótuð.

■ Frá 1. janúar eru tannlækningar 
þriggja ára barna og barna á aldrinum 
átta til sautján ára greiddar að fullu. 
Stefnt er að því að tannlækningar allra 
barna yngri en 18 ára verði greiddar að 
fullu af Sjúkratryggingum Íslands.

■ Lyfjakostnaður einstaklinga lækkaði 
um áramót með aukinni greiðsluþátt-
töku ríkisins og lækkun á virðisauka-
skatti.

Hér er fátt eitt tínt til en auk þess má 
nefna að ríkisstjórnin hyggst vinna að 
því að auka almenn lífsgæði landsmanna 
með því að efla starf á sviði forvarna og 
lýðheilsu. Þannig er ætlunin að draga úr 
beinum og óbeinum kostnaði fyrir sam-
félagið allt til framtíðar.

Markverð skref í heilbrigðismálum
HEILBRIGÐISMÁL

Kristján Þór 
Júlíusson
heilbrigðisráðherra

TÖLVUVÖRUM !

VERÐHRUN Á

1200

STÓRÚTSALA
ALLT AÐ 70%
AFSLÁTTUR !

Þ
að var sem kunnugt er samið við lækna á dögunum. 
Allir hljóta að fagna því að samningar hafi náðst, 
vonandi og líklegast með þeim hætti að læknar muni 
sætta sig við launahækkunina sem í þeim felst. Og 
síðan að fleiri í þeirra hópi sjái sér fært að setjast hér 

að við vinnu sína. Heimildir Fréttablaðsins herma að um sé að 
ræða launahækkanir upp á tugi prósenta. Fjármálaráðherra 
hefur viðurkennt að hækkunin sé meiri en svigrúm var fyrir í 
ríkisfjármálunum. Á móti benda læknar á að þeir hafi dregist 
aftur úr og landflótti þeirra vegna slæmra kjara hafi verið 
farinn að ógna heilsu þjóðarinnar.

Þjóðin virðist hafa haft skilning á þessari sérstöku stöðu lækna. 
MMR framkvæmdi könnun 
þegar verkfall lækna stóð yfir 
fyrir Fréttatímann þar sem fram 
kom að um 70 prósent þjóðarinn-
ar voru fylgjandi því að læknar 
fengju meiri launahækkanir en 
aðrar starfsstéttir í samfélaginu. 
Þá studdu 87 prósent kjarabar-
áttu lækna og 92 prósent höfðu 

áhyggjur af stöðu heilbrigðiskerfisins.
Fulltrúar verkalýðsfélaga biðu hins vegar ekki eftir að blekið 

þornaði á samningnum áður en þeir fóru að búa í haginn fyrir 
komandi kjaraviðræður. Um áttatíu kjarasamningar á almenna 
markaðnum renna út í lok febrúar. Almennt er búist við hörðum 
vetri í þessum málum – jafnvel átökum.

Forseti ASÍ og formaður Verkalýðsfélags Akraness hafa haft 
sig mest í frammi og lýst því yfir að læknasamningarnir leggi 
línurnar fyrir komandi samninga. Aðrir samningar eigi að vera 
sambærilegir þeim sem læknarnir náðu, upp á tugi prósenta. Sam-
tök atvinnulífsins eru því ekki sammála en Þorsteinn Víglundsson 
framkvæmdastjóri samtakanna hefur að undanförnu talað um að 
tími hækkunar lægstu launa sé liðinn, þau hafi hækkað hlutfalls-
lega langt umfram aðra undanfarið. Það er því ekki ólíklegt að spá 
manna um harðar viðræður muni rætast

Í júlí 2014 var greint frá því í Fréttablaðinu að stjórnendur 
hækkuðu mun meira í launum en aðrir milli áranna 2012 og 2013, 
14,4 prósent að jafnaði. Í kjölfarið sendu Samtök atvinnulífsins frá 
sér yfirlýsingu þar sem áhyggjum af launahækkunum stjórnenda 
var lýst. Ljóst væri að umtalsvert launaskrið hafi orðið og hækkan-
ir sem þessar rími afar illa við áherslur samtakanna. „Stjórnendur 
íslenskra fyrirtækja verði að sýna gott fordæmi og undanskilja 
ekki sjálfa sig í þeim breytingum sem verið sé að reyna að innleiða 
á íslenskum vinnumarkaði, þar sem launaþróun stuðlar að auknum 
kaupmætti á grundvelli stöðugs verðlags,“ sagði í yfirlýsingunni.

Eins og áður segir þá sýnir könnun MMR að mikill meirihluti 
var á því að samningarnir við lækna ættu ekki að gefa tóninn 
fyrir aðra. Það vekur þá spurningu hvort forystumenn verkalýðs-
hreyfingarinnar ættu ekki frekar að líta til launaskriðs stjórnenda 
þegar þeir leggja línuna fyrir komandi kjarasamninga.

Málflutningur Samtaka atvinnulífsins um hóflegar launahækk-
anir sem stuðli að auknum verðlagsstöðugleika og kaupmætti 
hljóta að eiga að gilda þvert yfir línuna. Meiriháttar launahækk-
anir þeirra sem mest hafa á milli handanna á sama tíma og þeir 
sem minna hafa þurfa að sætta sig við mun minna, í nafni stöðug-
leika, er plan sem mun aldrei ganga upp. Svör við því hvort þessi 
þróun í launamálum stjórnenda hafi haldið áfram verða að fást og 
ef svarið er já – þá mun sá stöðugleiki sem sannarlega hefur náðst 
ekki verða langlífur.

Átök eru fyrirsjáanleg á vinnumarkaði á næstunni:

Stöðugleikinn

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is
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Hluti I: Bessastaðir, 
föstudagurinn 9. janúar
ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON: 
Hvað get ég gert fyrir þig í dag, 
Guðni minn?
GUÐNI ÁGÚSTSSON: Ja, sko 
það er hót vandræðalegt, Ólafur.
ÓRG: Varstu nokkuð að mynnast 
við hana Búkollu aftur?
GÁ: Hún hét Skrauta frá Stóra-
Ármóti. Og nei. Það er þessi 
Innsta-brók.
ÓRG: Búkolla frá Innstu-brók.
GÁ: Nei, þessi Innsta-brók og 
Fés-gram.
ÓRG: Instagram og Fésbók. Þar 
get ég hjálpað. Sjáðu, þetta er 
Facebook. Nei sko. Pútín var 
að póka mig. Snillingur. Hér er 
hann að gera við byssuhlaup það 
sem þú gerðir við hana Búkollu. 
Læk. Hér er Össur Skarphéðins 
eitthvað að ybba sig. Blokk.

Síminn hringir.

ÓRG: Hæstvirtur hér.
FORSETARITARINN: Sigmund-
ur Davíð er á línunni.
ÓRG: Gefðu honum samband.
SDG: Hæ pabb- Nei, ég meina 
herra forseti.
ÓRG: Guðni, þetta er hann 
Simmi. Hvað segir strákurinn, 
allt í standi?
SDG: Æ, ég veit það ekki. Það 
eru allir eitthvað að fara til 
Parísar um helgina. En ég var 

búinn að leigja spólu. Snakes on 
a Plane. Og kaupa snakk. Og svo 
á ég tíma í augnabrúnasnyrt-
ingu. Þarf ég nokkuð að fara?
ÓRG: Guðni, Simmi er að spyrja 
hvort hann þurfi nokkuð að fara 
til Parísar.
GÁ: Fögur er hlíðin, drengur.
ÓRG: Guðni segir nei. Heyrðu, 
tala við þig seinna. Ég er að sýna 
Guðna hvernig hann getur notað 
Instagram til að sigra heiminn 
með íslenskum landbúnaðarvör-
um.
 
Síminn hringir aftur.

ÓRG: Hæstvirtur hér.
FORSETARITARINN: Bjarni 
Ben er á línunni.
ÓRG: Helvítís fokking fokk. 
Hvernig fékk hann númerið? 
Segðu að vér séum ekki heima.
FORSETARITARINN: Hann 
segir að þetta sé mikilvægt. Eitt-
hvað um tjáningarfrelsið.
ÓRG: Nei, nei, nei, segðu honum 
að tjáningarfrelsið sé át. Gagn-
rýni sé ekki lengur í tísku. Sam-
staða sé „the new black“. Segðu 
honum bara að horfa á nýárs-
ávarpið mitt.
GÁ: Hvað er þetta, Ólafur?
ÓRG: Noh, Pútín var að senda 
mér smælí.

Hluti II: Skrifstofa forsætisráð-
herra, sunnudagurinn 11. janúar
SDG: Segðu þeim að það komi 
þeim ekki við.
AÐSTOÐARMAÐUR 5 AF 7: 
Nei, það gengur ekki, Sigmund-
ur.
SDG: Segðu þeim að hoppa upp í 
rassgatið á sér.
A5: Nei.

SDG: Ókei, segðu þeim þá að 
það hafi verið þau sem voru að 
heimta að ég færi sjaldnar til 
útlanda. Segðu að hundurinn hafi 
étið heimaverkefnið mitt. Segðu 
að þetta sé Jóhönnu Sigurðar-
dóttur að kenna.
A5: Nei, nei og nei.
SDG: Oh! Ramminn er alltaf að 
þrengjast.
A5: Hvaða rammi?
SDG: Ramminn um það sem má 
segja. Ég meina, Je suis Charl-
ie. Ég má aldrei segja neitt um 
neitt. Þá koma bara loftárásir. 
Segðu þeim að ég eigi ekki skó.
A5: Nei.
SDG: Segðu þeim að þetta sé 
ráðuneytinu að kenna. Ráðuneyt-
ið kann ekki að panta flugmiða á 
internetinu og síminn sé bilaður.
A5: Nei.
SDG: Eyjafjallajökull?
A5: Nei.
SDG: Segðu þeim að ég hafi 
verið að horfa á Snakes on a 
Plane.
A5: Nei.
SDG: Æi, segðu þeim bara að ég 
ætli að gefa þeim meiri pening.

Hluti III: Snyrtistofa á höfuð-
borgarsvæðinu, miðvikudagurinn 
14. janúar
BJARNI BENEDIKTSSON: 
Andlitsskrúbb, takk. Burt með 
allar þessar dauðu húðfrumur. 
Áfram frelsið. Je suis Charlie. 
Ég er tilbúinn til að sýna mitt 
rétta andlit.

Elín Hirst kemur hlaupandi inn á 
snyrtistofuna.

EH: Bjarni, Bjarni. Je suis Charl-
ie. Bjarni, sástu áramótaskaup-

ið? Fannst þér það ekki glatað? 
Það kostaði tuttugu milljónir 
plús. Geturðu ekki skrúfað niður 
í þessu, Bjarni? Þú ert nú fjár-
málaráðherra. Geturðu ekki fjár-
málað yfir þetta? Je suis Charlie.

Ásmundur Friðriksson fylgir á 
eftir Elínu.

ÁF: Bjarni, Bjarni. Hefur bak-
grunnur þeirra 1.500 múslima 
sem búa á Íslandi verið kann-
aður?
BB: Nei, svei’attan, nú hefur 
þú farið fram úr sjálfum þér, 
Ásmundur.
ÁF: Nei, nei. Þú mátt ekki segja 
þetta. Þú mátt ekki gagnrýna 
mig. Ég er með tjáningarfrelsið. 
Það getur bara einn verið með 
það í einu og ég náði því. Einhver 
verður að taka umræðuna. Ég tók 
hana. Sjáðu, ég er með hana.
EH: Je suis Charlie.
ÁF: Hvaða hrognamál er 
þetta, Elín? Á Íslandi tölum við 
íslensku. Hér segjum við „Je suis 
Kalli“. Hafið þið séð skiltin í Frí-
höfninni? Þau eru á útlensku! Ef 
þú ætlar að koma og skoða norð-
urljósin er eins gott að þú lærir 
íslensku fyrst. Ef þú ætlar að 
koma í dörtí víkend er eins gott 
að þú aðlagist.
SNYRTIFRÆÐINGUR: Bjarni, 
það er síminn til þín.
BB: Bjarni hér. Já. Já, einmitt. 
ESB. Tillaga um viðræðuslit. 
Ókei, ég skil.
SNYRTIFRÆÐINGUR: Ertu til í 
andlitsskrúbbið?
BB: Heyrðu, gæti ég nokkuð 
fengið heldur „face-mask“?

Endir

Je suis Kalli – leikþáttur í þremur hlutum
Í DAG 
Sif 
Sigmarsdóttir
rithöfundur

AF NETINU
Varnareðli 
ánamaðksins

Við höfum fengið 
lítinn hluta þeirra um 
þrjú hundruð þúsund 
flóttamanna sem hafa 
á þessu ári leitað til 
Evrópu frá löndum 

sem auðvaldið ætlaði að færa frelsi 
og bjarga frá einræði. Flest hefur 
gengið vel í umgengni okkar við 
hælisleitendur og þeir hafa ekki 
veitt ama. Aðeins eitt mál varð 
dálítið snúið í jarðvegi ráðuneytis 
sem fjallaði um þannig mál. Að 
frátöldum harmleik einstaklingsins 
sem lenti í flækjunni var fróðlegt 
að fylgjast með hvernig innanríkis-
ráðherrann beitti því sem ég kalla 
eðli ánamaðksins. Baráttan er ekki 
þannig að maðkurinn breyti sér í 
allra kvikinda líki heldur er honum 
meðfætt, að ef hann sé skorinn 
með rökum hnífsins í marga búta, 
þá hefur hver bútur þann eiginleika 
að geta skriðið áfram. Það er engu 
líkara en hann engist í bútum við 
að beita rökum sér til varnar og 
ekki annað að sjá en hver bútur sé 
sjálfstæð heild í rökræðunni.
www.dv.is/blogg/
Guðbergur Bergsson

Jafnréttismál
Lög um fæðingarorlof 
voru eitthvert mesta 
framfaraskrefið í 
íslenskri jafnréttisbar-
áttu um áratuga skeið. 
Það er því nöturlegt ef 

rétt er að á aldar afmæli kosninga-
réttar kvenna skuli þessi réttarbót 
vera að drabbast niður og eyði-
leggjast.
omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson
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VELDU GÓÐAN BÍL

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT

6,5 l / 100 km
í blönduðum akstri

Ný LINEARTRONIC stiglaus sjálfskipting með 
þrepastillingum í stýri og leðurklædd rafdrifin sæti. 

Subaru Forester 2.0 PREMIUM
Nýr lánamöguleiki: 10% útborgun eða 549.000 kr.
Verð: 5.490.000 kr.

Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í 
hugann. Lágur þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með 
tölvustýrðri stöðugleikastýringu er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 
stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

NÚ VÆRI GOTT AÐ VERA Á SUBARU!
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■ Af hverju fela konur á sér 
hárið, spyr stelpan. 
■ Af því að fólki í þess-
um löndum finnst hár sexí, 
útskýrir strákurinn.
■ Vitleysa, hár er ekkert 
sexí.
■ Á Vesturlöndum hylja 
konur á sér brjóstin, segi ég.
■ Já, brjóst eru kynfæri, 
segir stelpan. Strákurinn 
andmælir:
■ Brjóst eru ekkert kynfæri 
frekar en hár. Í Afríku ganga 
margar konur berbrjósta. 

Krakkarnir eru á framhaldsskóla-
aldri og við ræðum saman um hvað 
aðgreinir fólk frá ólíkum menningar-
heimum, hvað jarðarbúar gera hlut-
ina ólíkt og eru ósammála um ein-
földustu mál. Stelpan segist fegin að 
búa á Íslandi þar sem við höfum réttu 
skoðanirnar. Ég freista þess með 
skýringarmynd að sýna hvað 330.000 
Íslendingar eru fáir í sjö milljarða 
mannhafinu og hvað 1.100 ára saga 
okkar sem þjóðar er agnarlítið brot 
mannkynssögunnar. Við erum dropi 
í hafinu. En samt er hver Íslendingur 
jafn mikilvægur öðrum jarðarbúum 
og saga okkar, menning, tunga og trú 
jafn mikils virði og önnur menning-
arsaga. Við erum hins vegar á engan 
hátt meiri né betri en aðrir. Margir 
vísir menn leggja á það áherslu að 
ekkert sé heiminum jafn hættulegt 
og þjóðernishyggja sem getur á einni 
nóttu eyðilagt allt sem við við eigum. 
Þjóðernishyggja veldur því hræði-
legasta af öllu – stríði.   

Je suis Charlie
Mannkynið hefur löngum flutt á 
milli staða, stundum af því að okkur 
langar til þess en oftar tilneydd. 
Í árþúsundir hafa hópar tekið sig 
upp og flækst um vegna erfiðra 

aðstæðna ýmist af manna 
völdum eða náttúrunnar. Nú 
á dögum finnst okkur sjálf-
sagt að ferðast og flytja á 
milli landa, að minnsta kosti 
lítum við þannig á rétt okkar 
sjálfra til að vera hreyfanleg. 
Sívaxandi alþjóðavæðing 
minnkar ekki nema einhvern 
tíma komi að því að ferðalög 
verði bönnuð af umhverfis-
ástæðum. Þrátt fyrir heims-
hornaflakkið eigum við 
óskaplega erfitt með að skilja 

hvers vegna konur ganga með blæj-
ur hér og ber brjóst þar – eða hvers 
vegna öðrum er frjálst að hæðast að 
því sem okkur er heilagt. Við skiljum 
ekki hvert annað eins og Jón Steinar 
Gunnlaugsson benti á í síðasta Viku-
lokaþætti þegar hann sagði að væn-
legast væri að nálgast þá sem hafa 
aðrar skoðanir en við. „Við verðum 
að tala um hlutina,“ sagði lögmaður-
inn og það segir einnig Hvítbók Evr-
ópusambandsins um fjölmenningu 
(2008): „Aðeins umræða gerir fólki 
kleift að skapa samheldni í fjölbreyti-
leikanum.“  

Aðferðin söguspuni
Árin 2011-2013 tók ég þátt í stóru 
Evrópuverkefni um millimenning-
arfærni (intercultural competence) 
en slík færni felst í að skilja og setja 
sig í spor fólks frá öðrum menning-
arheimum og haga sér í samræmi 
við það. Verkefnið heitir BASICS – 
bibliodrama as a way of intercultural 
learning for adults (basics.akademia.
is). Þátttakendur voru víðs vegar að, 
múslimar, kristnir og gyðingar auk 
fríþenkjara. Markmiðið var að efla 
samtalið um það sem er líkt og ólíkt 
með þjóðum. Afar mikilvægt er að 
tala um öðruvísileikann því án þess 
næst aldrei skilningur og sátt. 

Notuð var aðferðin bibliodrama 
sem við köllum söguspuna hérlend-
is til að fólk haldi ekki að við sitjum 
og lesum biblíuna. Það merka rit er 
þó notað ásamt öðrum trúarritum, 
ævintýrum og öðrum textum sem í er 
að finna visku um gildi fólks og við-
horf. Með aðferðum spunans færum 
við textana til nútímans og speglum 
okkur sjálf. Í gamalli, súfískri sögu 
getum við komið auga á kjarnann í 
sjálfum okkur eða séð íslenska menn-
ingu í nýju ljósi. Við fylgjumst líka 
með speglun annarra þátttakenda og 
skiljum þá betur fyrir vikið. Þannig 
tekst okkur að skilja hvers vegna 
konur hylja hár sitt eða bera brjóst 
eða hvað það nú er sem „hinir“ gera 
öðruvísi en „við“. Við skiljum það 
ekki bara heldur upplifum af því að 
við lendum í að túlka konuna með 
blæjuna og „hin“ lífsviðhorfin. Sögu-
spuni er einstaklega áhrifarík aðferð 
til að skapa umræðu um fjölmenn-
ingu hvort heldur í blönduðum eða 
einsleitum hópum. 

Mig langaði bara til að minnast 
á þessa aðferð og við erum nokkur 
hérlendis sem notum hana. Íslenska 
þjóðin þarf á millimenningarum-
ræðu að halda til að kenna því 
erlenda fólki sem heiðrar okkur með 
nærveru sinni að sjá hlutina í okkar 
ljósi – og okkur að sjá okkur sjálf í 
nýju ljósi. 

Tökum umræðuna
Ætlar ríkisstjórnin að 
auka einkarekstur í 
heilbrigðiskerfinu? Í 
yfirlýsingu sem forsæt-
isráðherra, fjármála-
ráðherra og heilbrigð-
isráðherra undirrituðu 
ásamt fulltrúum lækna 
er boðuð „heildstæð 
skoðun á skipulagi, upp-
byggingu og fjármögn-
un heilbrigðiskerfisins“ 
og möguleiki á fjöl-
breyttari rekstrarform-
um. Margir óttast að 
verið sé að boða aukinn 
einkarekstur.

Andstaða við aukinn einka-
rekstur heilbrigðiskerfisins er 
almenn hér á landi. Í Þjóðmála-
könnun Félagsvísindastofnunar 
frá apríl 2013 vildu rúmlega 
80% aðspurðra að rekstur heil-
brigðisþjónustu væri fyrst og 
fremst á vegum hins opinbera. 
Margir fræðimenn hafa bent á 
að einkaframkvæmd auki frek-
ar en ekki heildarkostnaðinn 
við heilbrigðisþjónustuna vegna 
arðgreiðslna, hás stjórnunar-
kostnaðar, aukins eftirlitskostn-
aðar, ósveigjanleika í þjónustu-
samningum og ósamhæfðrar og 
ósamfelldrar þjónustu.

Í viðtali vefblaðsins Ská-
striksins haustið 2013 var for-
sætisráðherra spurður hvort 
til stæði að auka einkarekstur 
í heilbrigðiskerfinu. Hann taldi 
vinstriflokkana vera að beita 
pólitískri taktík til að mála upp 
mynd af ríkisstjórn hans sem 
hægristjórn. Hann benti á að 
enginn áhugi væri fyrir því 
almennt í íslenskum stjórnmál-
um að ráðast í einkavæðingu 
heilbrigðiskerfisins.

Í viðtali við Ísland í 
dag þann 12. janúar sl. 
var fjármálaráðherra 
spurður að því hvort 
auka ætti vægi einka-
væðingar í heilbrigðis-

kerfinu. Hann sagði að áfram 
ætti að leitast við að tryggja 
hámarksnýtingu á því fé sem 
sett væri í heilbrigðiskerfið. Ef 
það næðist með einkarekstri á 
einhverjum sviðum  „þá erum 
við reiðubúin til að gera það“. 

Ég vil benda fjármálaráð-
herra á að útgjöld á íbúa til 
heilbrigðismála á Íslandi ná 
vart meðaltalinu innan OECD. 
Öll Norðurlöndin eru með hærri 
útgjöld en við og það ríki sem 
er með langhæst hlutfall einka-
rekstrar, Bandaríkin, er jafn-
framt með langhæstu útgjöld-
in. Samt eru um 48 milljónir 
Bandaríkjamanna án heilbrigð-
istrygginga. Á Íslandi ríkir 
samstaða um að efla þurfi heil-
brigðiskerfið. Augljósasta leiðin 
til þess er að auka fjárframlög 
ríkisins til kerfisins, sérstak-
lega heilsugæslu og sjúkrahúsa. 
Frekari einkarekstur bætir ekki 
kerfið og nýtur ekki almenns 
stuðnings. 

Er forsætisráðherra búinn 
að skipta um skoðun? Verður 
einkavæðing skilyrði aukinna 
útgjalda í heilbrigðismálum?

Hvað ætla þeir sér?
SAMFÉLAG

Björg Árnadóttir
sjálfstætt starf-
andi í Reykja-
víkurAkademíunni

➜ Við erum dropi í hafi nu. 
En samt er hver Íslendingur 
jafn mikilvægur öðrum 
jarðarbúum og saga okkar, 
menning, tunga og trú jafn 
mikils virði og önnur menn-
ingarsaga. Við erum hins 
vegar á engan hátt meiri né 
betri en aðrir.

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir
þingkona Sam-
fylkingarinnar og 
formaður velferðar-
nefndar

➜ Ég vil benda 
fjármálaráðherra 
á að útgjöld á íbúa 
til heilbrigðismála 
á Íslandi ná vart 
meðaltalinu innan 
OECD. 
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ÚTGJÖLD TIL HEILBRIGÐISMÁLA OG SKATTAR 
Á TEKJUR OG HAGNAÐ LÖGAÐILA 2003-2013
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Yfirlýsing ráðherra ríkis-
stjórnarinnar og Lækna-
félags Íslands þann 8. 
janúar sl. vekur vonir um 
að nú geti hafist endur-
reisn heilbrigðiskerfisins. 
Til þess virðist vilji af 
beggja hálfu. Slíkt kostar 
peninga. Ef halda á í for-
sendur fjárlaga um jafn-
vægi í rekstri ríkissjóðs 
verða að koma til nýir 
tekjustofnar. Atvinnu-
leysi í landinu hefur 
farið lækkandi. Því ber 
að fagna en í stað þess að 
lækka tryggingargjald í skyndi 
skapast tækifæri fyrir átak í upp-
byggingu heilbrigðiskerfisins. 

Nýtum þennan tekjustofn nú, í 
svigrúmi sem gefst með batnandi 
atvinnuástandi, til að hleypa lífi 
í byggingarframkvæmdir Land-
spítalans. Slíkar framkvæmdir 
skapa atvinnutækifæri og minnka 
atvinnuleysið enn frekar. Eflum 
atvinnulífið með þessum hætti. 
Ekki er ráð nema í tíma sé tekið 
ef mæta á áætlunum um fjölgun 
Íslendinga og breytingum í ald-
urssamsetningu á komandi árum. 
Núverandi húsakostur spítalans 
er úr sér genginn, heldur ekki 
vatni og sum staðar orðinn heilsu-
spillandi. Skapa þarf mannsæm-
andi starfsaðstæður fyrir lækna, 
svo þeir geti unnið störf sín og 
beitt þekkingu sinni og þjálfun 
til fullnustu. 

Frá árinu 1980 hafa útgjöld 
hins opinbera til heilbrigðismála 
vaxið hægt og bítandi. Voru þá 
5,5% af vergri landsframleiðslu. 
Framfarir í læknisfræði hafa 
verið gífurlegar síðan þá. Vax-
andi ævilíkur Íslendinga og fyr-
irsjáanleg fjölgun í hópi 65 ára og 
eldri á næstu árum endurspegla 
það. Hæst fóru heildar heilbrigð-
isútgjöld árið 2003 þegar þau 
voru 10,4% af VLF, en hafa síðan 
aftur farið lækkandi. Árið 2013 
voru heildarútgjöld til heilbrigð-
ismála komin niður í 8,81%, þar 
af voru útgjöld hins opinbera til 
málaflokksins 7,11% af VLF. 

Samfélagsleg ábyrgð
Við erum því miður eftirbátar 
frændþjóða okkar svo um munar. 
Það sést á stöðu málaflokksins 
og þeim óróa sem ríkir þar. Við 
þurfum innspýtingu sem nemur 
þeim sparnaði sem hefur verið í 
viðhaldi og endurnýjun sjúkra-
hússins. Til að snúa þessari 
þróun við þarf að huga að fjár-
mögnun kerfisins, afla nýrra 
tekjustofna eða færa til fjármagn 
hins opinbera og forgangsraða. 

Heilbrigðisútgjöld heimil-
anna hafa einnig hækkað. Voru 
um 0,8% af VLF árið 1980. Fóru 
hæst í 1,84% árið 2003, en lægst 
á árinu 2007 eða 1,52%. Árið 2013 
voru þau 1,69%. Hlutur heimil-
anna það ár var 19,2% af heild-
ar heilbrigðisútgjöldum og námu 
um 32 milljörðum króna. Í sam-
hengi má benda á að tekjur hins 
opinbera af hagnaði og tekjum 
lögaðila voru á sama ári 40 
milljarðar eða aðeins um 5% af 
heildar tekjum ríkisins. 

Í þessu ljósi vekja fregnir af 
háum arðgreiðslum stórfyrir-

tækja, útgerðar og banka-
stofnana athygli ekki 
síður en ofurlaun stjórn-
enda þeirra. Nú þurfa 
fyrir tækin í landinu, 
bankar og fjármálafyrir-
tæki og Samtök atvinnu-
lífsins að sýna samfélags-
lega ábyrgð og taka þátt 
í endurreisninni og við-
haldi á framúrskarandi 
heilbrigðisþjónustu í 
landinu. Uppbyggingu 
Landspítalans og hjúkr-
unarrýma. Samstaða 
um sérstakt heilbrigðis-

tryggingargjald á fyrirtæki og 

hækkun álagsprósentu á tekjur 
og hagnað lögaðila og þrotabúa-
skattur með þetta að markmiði 
væri skref í áttina og virðingar-
vert framlag til þjóðarsjúkra-
hússins. Látum athafnir fylgja 
orðum.

Heilbrigðistryggingargjald renni til Landspítalans
HEILBRIGÐIS-
MÁL

Reynir 
Arngrímsson
varaformaður 
Læknafélags 
Reykjavíkur

➜ Nýtum þennan tekju-
stofn nú, í svigrúmi sem 
gefst með batnandi atvinnu-
ástandi, til að hleypa lífi  
í byggingarframkvæmdir 
Landspítalans.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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VÍS og Vinnueftirlitið bjóða til opinnar ráð-

stefnu um öryggismál fyrirtækja miðvikudaginn 

11. febrúar kl. 13-16 á Hilton Reykjavík Nordica.

Aðgangur er ókeypis en sætafjöldi takmarkaður.

Skráðu þig á vis.is

Engar afsakanir í öryggismálum

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

OPIN RÁÐSTEFNA VÍS OG VINNUEFTIRLITSINS

Dagskrá:

Kl. 13.00   Setning ráðstefnu – Sigrún Ragna Ólafsdóttir, forstjóri VÍS

Kl. 13.10   Við berum öll ábyrgð á örygginu – Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Kl. 13.30   Öryggi erlendra starfsmanna – Guðmundur Þór Sigurðsson, verkefnastjóri hjá 

   fræðsludeild Vinnueftirlitsins

Kl. 13.50   Stjórn efnamála hjá fyrirtækjum – Jóhannes Loftsson, efnaverkfræðingur hjá Verkís

Kl. 14.05   Kemur mér þetta við? – Öryggismál í ferðaþjónustu. Jónas Guðmundsson, verkefnastjóri slysavarna   

   ferðmanna hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg

Kl. 14.25   Kaffi

Kl. 14.45   Gæða- og öryggismál á sjúkrahúsum – leið til framfara og samfélagslegrar ábyrgðar – Hildigunnur   

   Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri á Sjúkrahúsinu á Akureyri

Kl. 15.05   OiRA – Rafrænt áhættumat framtíðarinnar – Guðmundur I. Kjerúlf, aðstoðardeildarstjóri

    fræðsludeildar Vinnueftirlitsins

Kl. 15.20   Skeifubruninn, staðreyndir og lærdómur – Karl Á. Hjartarson, byggingafræðingur og vörustjóri hjá VÍS

Kl. 15.40   Forvarnarverðlaun VÍS

Kl. 16.00   Samantekt á ráðstefnu og ráðstefnulok – Eyjólfur Sæmundsson, forstjóri Vinnueftirlitsins 
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÚN SIGURJÓNSDÓTTIR
lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð sunnu-
daginn 11. janúar. Útför hennar fer fram frá 
Seljakirkju þriðjudaginn 20. janúar kl. 11.00.

Þorkell Jónsson Kristín Guðmundsdóttir
Hrólfur Jónsson Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

INGÓLFUR JÓNSSON
frá Hólmi í Landeyjum,

Trönuhólum 16,

lést 13. janúar á Sóltúni 2.

Ingibjörg Björgvinsdóttir
Óli Baldur Ingólfsson Vigdís Ástríður Jónsdóttir
Anna Ragnhildur Ingólfsdóttir Bragi Halldórsson
Bjargey Þrúður Ingólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir og afi,

GUÐNI BIRGIR SVAVARSSON
bifvélavirki, Vættaborgum 8a,  

(áður Ljósavík 52),

lést á Grensásdeild Landspítalans 
mánudaginn 12. janúar sl. Útför hans fer 
fram frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn  
22. janúar nk. kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Heilavernd, sími: 588 6866. 

Kristín Guðrún Ólafsdóttir
Elín Hrund Guðnadóttir Stefán Helgi Einarsson
María Björk Guðnadóttir
Mikael Máni, Karen Dögg, Kristian Helgi, Alexander Guðni 
og Elvar Breki

Ástkær afi okkar og stjúpi,

JÓN EIRÍKSSON
Hringbraut 50,

Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Neskirkju í Reykjavík 
mánudaginn 19. janúar kl. 15.00.

Bjarni Jónsson
Andrés Jón Esrason
Hrafnhildur Baldursdóttir
Bergljót Baldursdóttir
Kolbrún Baldursdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

ODDNÝ EGILSDÓTTIR
Garðakoti, Hjaltadal,

lést á heilbrigðisstofnuninni á Sauðárkróki 
4. janúar. Útförin fer fram frá Hóladómkirkju 
laugardaginn 17. janúar kl. 14.00, jarðsett 
verður í Viðvíkurkirkjugarði.

Börn, tengdabörn og ömmubörn.

Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi,

MAGNÚS GUÐJÓN S. JÓNSSON
sjómaður,

Birkihvammi 5, Hafnarfirði,

er lést á Landakotsspítala föstudaginn 
9. janúar sl., verður jarðsunginn frá 
Hafnarfjarðarkirkju þann 19. janúar kl. 13.00.

Guðmundur Jónsson Ásdís Jónsdóttir
Jóna Jónsdóttir Þorsteinn Svavarsson

frændsystkin.

Elskuleg dóttir okkar, systir og barnabarn,

EYDÍS AGLA HALLBJÖRNSDÓTTIR
lést á Barnaspítala Hringsins  
12. janúar sl. Útför hennar fer fram  
frá Fossvogskirkju 20. janúar nk. kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Barnaspítala Hringsins.

Anna María Magnúsdóttir
Hallbjörn Eðvarð Þórsson Helena Eydís Ingólfsdóttir
Hera Karín Hallbjörnsdóttir
Arna Júlía Hallbjörnsdóttir

afar og ömmur.

önnumst við alla þætti 
þjónustunnar með virðingu
og umhyggju að leiðarljósi

Þegar 
andlát ber 
að höndum

Vesturhlíð 2 - Fossvogi - Sími: 551 1266 - www.utfor.is
Við þjónum allan sólarhringinn

Hugrún Jónsdóttir
útfararstjóri

Elín Sigrún Jónsdóttir
framkvæmdastjóri

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Jón G. Bjarnason 
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson 
útfararþjónusta

Lokað verður vegna jarðarfarar 
frá kl. 12 í dag, föstudaginn 16. janúar. 

Læknasetrið
Rannsóknastofan í Mjódd

Þönglabakka 1, 109 Reykjavík.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim sem 
sýndu okkur samúð og hlýju vegna andláts 
og útfarar okkar kæra eiginmanns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa,

JÓNS JAKOBS FRIÐBJÖRNSSONAR
Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynn- 
ingar og lyflækningadeildar Sjúkrahúss 
Akureyrar fyrir góða umönnun.

Erla Friðjónsdóttir
Friðbjörn Jónsson
Steinunn Jónsdóttir Bogi Baldursson
Guðrún Jónsdóttir
Halldór Páll Jónsson Erla Valdimarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÚN MAGNÚSDÓTTIR 
frá Hrauni, Grindavík,

Melgerði 21, Kópavogi,

lést á Landspítalanum þriðjudaginn 13. 
janúar. Jarðarförin fer fram  
frá Kópavogskirkju föstudaginn 23. janúar. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Sigurliði Guðmundsson Ríkey Guðmundsdóttir
Katrín Guðmundsdóttir
Anna Þórdís Guðmundsdóttir Jón Steinar Guðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Fyrstu fyrirlestrarnir í fyrirlestraröð 
RIKK, Margar myndir ömmu, verða 
haldnir í Þjóðminjasafninu í dag. 
Fyrir lestraröðin er tileinkuð því að eitt 
hundrað ár eru liðin síðan konur fengu 
kosningarétt á Íslandi.

Þær dr. Erla Hulda Halldórsdóttir, 
sérfræðingur hjá Sagnfræðistofnun 
Háskóla Íslands, og  dr. Irma Erlings-
dóttir, dósent í frönskum samtímabók-
menntum, hefja dagskrána sem hefst 
kl. 12 en einnig ætlar Bjarki Karlsson 
að lesa kvæði.

Fyrirlestur Erlu Huldu nefnist 
„Hvers vegna amma? Saga og sjónar-
horn.“ Þar ræðir hún um aðferðafræði 
og kenningar í sambandi við „ömmu-
sögu“. Hvað þýðir það að skrifa um 
ömmu? Hvaða kosti hefur það og hvað 
ber að varast? Erlendis hafa sögur af 
ömmum og formæðrum verið notað-
ar til þess að varpa ljósi á aðra þætti 
þjóðar sagna en þá sem teljast til hins 
sögulega kanóns (reglurita í sögu) og 
það hvort og hvernig almenningur, 
í þessu tilfelli konur, samsamar sig 
slíkri sögu. Inn í þessa aðferðafræði-
legu og kenningarlegu umfjöllun stíga, 
eftir því sem við á, formæður Erlu 
Huldu, sem voru húsmæður til sveita 
með stóra barnahópa, enga þvottavél 
og vinnukonur sem „lentu“ upp í hjá 
kvæntum húsbændum sínum.

Í fyrirlestri sínum „Sagan, endur-
skrif og uppskafningur“ veltir Irma 
Erlingsdóttir fyrir sér hvernig segja 
megi sögur af ömmum og langömmum. 
Hún styðst við leikritið Sagan (sem við 

munum aldrei þekkja) eftir franska 
femínistann og rithöfundinn Hélène 
Cixous þar sem sett er á svið aðferða-
fræðileg eða skáldskaparfræðileg 
kenning um það hvað þurfi að eiga sér 
stað til að ósagðar sögur, hið ósagða í 
sögunni, sé sagt eða skráð. Þar gegnir 
mikilvægu hlutverki persóna sem ber 
nafnið Edda og er sögð vera amma. 
Irma hefur einnig í farteskinu örsög-

ur af ömmum sínum og langömmum, 
einkum Guðrúnu frá Holti.

Bjarki Karlsson ætlar svo að lesa 
kvæði sitt „Einn afar sorglegur flokk-
ur um það grátlega kynjanna mis-
rétti sem forðum tíðkaðist og þekkist 
því miður enn“, þar sem hann gerir 
örlögum ömmu, sem bjó á Bakka með 
honum afa sem fór um sveitir á Rauð 
sínum, réttmæt skil.  freyr@frettabladid.is

Fjalla um ömmur 
í fyrirlestrum sínum
Fyrirlestaröðin Margar myndir ömmu hefst í Þjóðminjasafninu dag. Tilefnið er að eitt 
hundrað ár eru liðin síðan konur fengu kosningarétt á Íslandi.

ERLA HULDA HALLDÓRSDÓTTIR  Erla, sem er sérfræðingur hjá Sagnfræðistofnun HÍ, heldur 
fyrirlestur í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



af Sjanghæ-
rækjum og 

kjúklinganúðlum 
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og komdu með 

hann. 
Aðeins 1.490 kr. 
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Sjanghæ er nýtt austur-
lenskt veitingahús við 
Grandagarð 9 sem var opn-

að í gær. Boðið er upp á hlað-
borð með miklu úrvali á 1.790 
kr. bæði í hádeginu og á kvöldin. 
Af matseðli er jafnframt hægt að 
velja milli fjölda girnilegra rétta. 

„Matargerðin er í senn klass-
ísk og fjölbreytt og byggist á 
hefðum hinna ýmsu Asíulanda,“ 
segir Ha Hoang Lam frá Víetnam 
sem stendur vaktina í eldhús-
inu ásamt Analisa Montecello 
frá Filippseyjum. „Við erum að 
sjálfsögðu með þessa alþekktu 
og vinsælu rétti eins og  djúp-

steiktar rækjur og fisk með 
súrsætri sósu og fjölbreytta 
núðlurétti. Svo bjóðum við upp 
á kjúkling, svínakjöt, naut og 
lamb í alls konar útgáfum. Auk 
þess leggjum við áherslu á ferskt 
sjávarfang, ekki síst í réttum 
dagsins, enda er höfnin handan 
götunnar og fiskmarkaðurinn 
spölkorn frá.“ 

Opið er alla daga á Sjanghæ, 
mánudaga til laugardaga kl. 
11.30-21 og sunnudaga kl. 16-21. 

Hægt er að taka með sér allan 
mat og sérstaklega hagstætt 
er takeaway-tilboð á 1.790 kr. á 
mann. Pöntunarsíminn er 517-

3131.  Sjanghæ býður auk þess  
upp á veisluþjónustu. 

Nánari upplýsingar um 
Sjanghæ er að finna á vef staðar-
ins, sjanghae.is, og á Facebook.

SJANGHÆ OPNAÐ 
VIÐ GRANDAGARÐ
SJANGHÆ KYNNIR  Austurlenskt veitingahús hefur verið opnað við gömlu 
höfnina í Reykjavík. Boðið er upp á hádegis- og kvöldverðarhlaðborð auk 
fjölbreytts sérréttaseðils.

GÓMSÆTT Alþekktir og vinsælir rétti í 
boði fyrir alla.  MYND/GVA

FJÖLBREYTNI „Matargerðin er í senn klassísk og fjölbreytt og byggist á hefðum hinna ýmsu Asíu-
landa,“ segir Ha Hoang Lam. MYND/GVA

UM FÁLKAORÐUSMÍÐI
Gullsmiðirnir Þorbergur Halldórsson og Ásmundur 
Kristjánsson munu ganga um yfirstandandi sýningar 
Hönnunarsafnsins á sunnudaginn kl. 14. Þeir munu 
fjalla sérstaklega um íslensku fálkaorðuna og orðu-
safn frú Vigdísar Finnbogadóttur.

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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For Women
gegn sveppasýkingu,bakteríusýkingu

og þvagfærasýkingu

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac
Bifidobacteria & Fibre

laxdal.is
Skoðið

Yfirhafnir

Vertu vinur á 
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422

STÓRÚTSALA

VETRAYFIRHAFNIR  
Í  ÚRVALI  

 
KÁPUR - DÚNÚLPUR - LEÐURJAKKAR

GERRY WEBER - BETY BARCLAY

VANDAÐUR  DÖMUFATNAÐUR 

40%-50%  
afsláttur

 

Hreinsum  
dúnúlpur

Háaleitisbraut 58-60, 108 Rvk - Sími 5531380



FÓLK|HELGIN

Beggi gefur hér uppskrift að 
góðum kjúklingabaunapottrétti 
en hann mælir með að fólk taki 
mataræðið í gegn smátt og smátt 
en kúvendi því ekki á einum degi.  

Kjúklingabaunapottréttur með 
sætum kartöfl um, kúrbít og 
tikka masala
2 dósir kjúklingabaunir
2 sætar kartöflur
1 kúrbítur (lítill)
½ glas vatn
½ l matreiðslurjómi
Lítill bútur af pressaðri túrmerikrót
Smávegis af Maldon-salti
250 g Tikka Masala (ég mæli með 
Pataks, hún er mjög vel brennd og 
kryddin brotna vel út í sósuna)

Skolið kjúklingabaunirnar. Ef þurrkað-
ar kjúklingabaunir eru notaðar er gott 
að leggja þær í bleyti í um það bil sólar-
hring og setja lárviðarlauf með. Einnig er 
gott að sjóða þær með lárviðarlaufinu 
því það dregur úr loftmyndun.

Skerið sætu kartöflurnar og kúrbítinn í 
litla ferninga. Skellið öllu saman í pott 
með vatninu og látið malla í um það 
bil fimmtán mínútur. Bætið síðan Tikka 
Masala við, látið malla í um það bil tíu 
mínútur og bætið svo matreiðslurjóma 
út í. Að lokum er túrmerikrótin og salt-
ið sett út í. 

Gott er að hafa brún hrísgrjón með 
engifer, túrmerik og hvítlauk með og 
fyllt eggaldin með mango chutney, 
eplum og osti. 

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: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja 
Ástþórsdóttir  Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

FJÖLSKYLDU-
FJÖLSKYLDA
„Við erum svona 
„fjölskyldufjöl-
skylda“, barna-
börnin koma mikið 
í heimsókn og við 
smíðum kofa í 
garðinum og slíkt. 
Við erum mikil 
náttúrubörn og 
finnst gaman að 
vera til úti í nátt-
úrunni.“

Guðbergur Garðarsson mat-
reiðslumeistari, betur þekktur 
sem Beggi, og eiginmaður hans, 

Pacas, eru miklir matmenn og hafa 
unun af því að bjóða fólki heim til sín í 
mat. „Það sést á útliti okkar, og þá sér-
staklega á Pacasi, að okkur finnst gott 
að borða,“ segir Beggi og skellihlær. 
„Pacas er mikill matarkarl og hann eldar 
á hverjum einasta degi. Hann er frá 
Brasilíu og þar er allt nýtt og mikið gert 
af því að gera flotta rétti úr afgöngum. 
Okkur finnst ofsalega gaman að nýta 
hlutina og búa til eitthvað nýtt úr þeim, 
tengja eitthvað óvenjulegt saman og 
hafa matinn pínu öðru vísi.“

Þeir Beggi og Pacas borða mikið 
af grænmetisréttum og eru lítið fyrir 
unnar kjötvörur og rautt kjöt. „Hann 
Pacas minn er mikill grænmetiskokkur 
enda rak hann grænmetisveitingastað í 
Brasilíu. Ein jólin vorum við bara tveir 
einir, með ekkert af börnunum okkar, og 
við bara misstum okkur í eldamennsk-
unni af því við gátum haft þetta eins 
og okkur langaði, börnin eru ekki jafn 
mikið fyrir grænmeti og við. Allt í einu 
vorum við svo búnir að elda tuttugu 
grænmetisrétti og gátum auðvitað ekki 
borðað það allt,“ segir Beggi brosandi. 

NÁTTÚRUBÖRN SEM ELSKA MAT
Beggi og Pacas eru miklir fjölskyldumenn 
og þeir eyða miklum tíma með börnum 
og barnabörnum. „Við eigum sex börn 
sameiginlega en ekki saman. Áður sagði 
ég alltaf saman en þá horfði fólk á Pacas 
og hélt að hann væri óléttur,“ segir Beggi 
stríðnislega og hlær. „Pacas á tvær dæt-
ur, sú yngri býr hjá okkur og hin í Brasilíu 
og á hún tvö börn þar. Ég á fjögur börn, 
tvö sem búa í Hafnarfirðinum og eiga 
sínar eigin fjölskyldur, ég á eina dóttur í 
Ameríku og svo er einn sonur heima okk-
ur Pacasi. Við erum svona „fjölskyldu-
fjölskylda“, barnabörnin koma mikið í 
heimsókn og við smíðum kofa í garðinum 
og slíkt. Við erum mikil náttúrubörn og 
finnst gaman að vera til úti í náttúrunni. 
Svo elskum við að vera heima í kósíheit-
um að borða góðan og fallegan mat með 
vinum og fjölskyldu.“

Beggi segir það skipta þá Pacas miklu 
máli að fólk sýni hvert öðru kærleik, 
brosi og njóti lífsins. „Það hafa allir rétt á 
kærleika í lífinu og að njóta dagsins í dag. 
Það er alltaf einhver sól inni í öllum sem 
maður á að reyna að finna. Við Íslending-
ar erum oft svo þungir og allt erfitt, við 
þurfum að brosa meira hver til annars 
því þá verður allt léttara.“

ÞAÐ ER EINHVER 
SÓL INNI Í ÖLLUM
NÁTTÚRUBÖRN SEM ELSKA MAT  Þeir Beggi og Pacas eru duglegir við að 
elda heima og afsanna þar með kenninguna um að kokkar nenni ekki að 
elda utan vinnunnar. Þeim finnst að Íslendingar mættu njóta lífsins betur. 

BEGGI OG PACAS  Það skiptir þá miklu máli að fólk sýni hvað öðru kærleik, brosi og njóti lífsins. MYND/GVA

GRÆNMETISRÉTTUR AÐ HÆTTI BEGGA

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Skipholti 29b • S. 551 0770

30-70%
30-70

afsláttur
Útsala í fullum gangi 
30-70% afsláttur!

Ný sending af  
vorvörum frá Basler!

Sjáðu myndirnar á facebook.com/Parisartizkan

É
g minnist þess að fyrir 
rúmlega tuttugu árum, 
þegar ég var í menntaskóla, 
fór ég á minn fyrsta, eina 
og vonandi síðasta megrun-

arkúr. Hann var mjög einfaldur og 
myndi sjálfsagt vera kallað eins 
konar „detox“ í dag. Kúrinn sam-
anstóð af drykk sem innihélt soðið 
vatn, cayenne-pipar, sítrónusafa 
og hlynsíróp. Eins og uppskriftin 
gefur sterklega til kynna var þetta 
með því versta sem ég hef sett 
inn fyrir mínar varir en ákvað þó 
að bíta á jaxlinn því, jú, ég þurfti 

að komast í kjólinn fyrir næstu 
árshátíð sem nota bene styttist óð-
fluga í. Þetta var ein af þessum 
skyndilausnum sem átti að gera 
kraftaverk og minnka mittismálið 
svo um munaði. Fyrsta sopann tók 
ég þegar skólaklukkan hringdi inn 
fyrsta tímann, mig minnir sterk-
lega að það hafi verið sögutími. 
Líkaminn herptist enn saman af 
viðbjóði við annan sopa og þann 
þriðja líka. 

Nú voru góð ráð dýr, tíminn 
leið og hádegishléið nálgaðist óð-
fluga. Ég var orðin svöng og úrill, 
það eina sem að ég mátti innbyrða 
var þessi ógeðsdrykkur og það 
eins og mig lysti. Sjálfsstjórnin er 
ekki ein af mínu sterkustu hliðum 
enda mikill sælkeri og því fór sem 

fór eins og vísbendingar gáfu til 
kynna að þessari tilraun til megr-
unar lauk þá og þegar. Ég skopp-
aði beint út í bakarí þar sem ég fór 
hamförum og keypti mér eitt af 
öllu – þvílík hamingja að vera laus 
úr þessari prísund. 

Ég hugsa stundum til baka með 
hryllingi þegar ég les um skyndi-
lausnir, djúskúra, detox og aðra 
megrunarkúra sem lofa öllu fögru 
en skila litlu til langs tíma. Þá velti 
ég því fyrir mér hvort þetta sé 
þess virði. 

 Þegar öll spilin eru sett á borð-
ið þá eru þetta í rauninni ekki 
flókin vísindi í flestum tilfell-
um, auðvitað eru undantekning-
ar og aldrei til góðs að alhæfa. En 
maður hefði haldið að dæmið og 

útreikningurinn væri nokkuð ein-
faldur. Jafnvægi í mataræði og 
hreyfingu er ein af lausnunum auk 
jákvæðs hugarfars. Sjálfri hefur 
mér reynst best að borða sitt lítið 
af hverju með góðu hugarfari. Ég 
reyni eftir bestu getu að hlusta á 
líkamann og það sem hann kallar 
á, stundum kallar hann á skyndi-
bitamat og þá leyfi ég mér að fara 
þá leið svo lengi sem það gerist 
ekki dagsdaglega. Ég finn að mér 
líður betur eftir því sem ég borða 
næringarríkari og hollari mat með 
góðri blöndu af daglegri hreyfingu 
í einhverju formi. Mittismálið er 
þá ekki í forgangi heldur líðanin í 
eigin líkama og þá skiptir stærð-
in á fötunum sem þú gengur í ekki 
nokkru máli.

Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir
Umsjónarkona Lífsins

Anna Eiríks er orkumikill íþrótta-
kennari og deildarstjóri í Hreyf-
ingu þar sem hún kennir í 
opnum tímum og á námskeið-
um. Hún er búin að vera frum-
kvöðull í heilsurækt í tuttugu ár 
og það er hennar helsta ástríða 
að kenna og hjálpa fólki að 
bæta og breyta lífsstíl sínum til 
hins betra. Hér hefur hún tekið 
saman hvetjandi æfingalista.

 LIPS ARE MOVIN 
MEGHAN TRAINOR

 BLAME (FEAT. JOHN 
NEWMAN) CALVIN HARRIS 

 FIREBALL (FEAT. JOHN 
RYAN) PITBULL

 WICKED GAMES 
(FEAT. ANNA NAKLAB) 
PARRA FOR CUVA

 SAFRI DUO RITMO DE 
LA NOCHE SAFRI DUO 

 UPTOWN FUNK 
(FEAT. BRUNO MARS) 
MARK RONSON 

 MAZINGA FLATDISK 

 IF I LOSE MYSELF 
ONEREPUBLIC & ALESSO 

 SANDSTORM DARUDE

 BLANK SPACE 
TAYLOR SWIFT

HVETJANDI 
ÆFINGALISTI 
ÖNNU EIRÍKS

● Saur er 75% vatn

● Hár og neglur halda 
ekki áfram að vaxa 
eftir dauðann

● Líkaminn framleiðir um 
150-300 ml af tárum 
daglega

● Mjög slæmir tíðaverkir 
líkjast fæðingarhríðum

● Sæði getur lifað allt að 
fimm daga inni í líkam-
anum

● Tvíeggja tvíburar geta 
átt sinn líffræðilega 
föðurinn hvor

● Litlir smámaurar lifa við 
hársekkinn á augnahár-
unum

Egg eru rík af prótíni og lífsnauð-
synlegum næringarefnum. Vertu 
viss um að borða rauðuna líka þar 
sem hún geymir D-vítamín sem er 
nauðsynlegt í svartasta skamm-
deginu. D-vítamínið hjálpar við 
upptöku kalks, sem styrkir bein og 
tennur auk þess sem það er talið 
styrkja andlega heilsu.

MEGRUNIN SEM MÓTAÐI MIG
Vísindin á bak við megrunarkúra hafa verið mér hugleikin frá því að ég fór á minn allra fyrsta 
megrunarkúr. Hver er rétta leiðin að mjórra mitti, er hana að finna í hugarfarinu eða magamálinu?

Borðaðu sitt lítið af hverju með góðu hugarfari, það er þó að minnsta kosti þess virði að prófa.
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HOLLRÁÐ 
HELGARINNAR

Ef þú hefur spurningu um 
kynlíf þá getur þú sent 
Siggu Dögg póst og 
spurningin þín gæti birst í 
Fréttablaðinu.
sigga@siggadogg.is

VILTU SPYRJA UM KYNLÍF?

Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur

Þegar hreyfing af einhverju 
tagi er stunduð er alltaf ákveð-
in áhætta á meiðslum. Meiðsli 
geta hent hvern sem er, hvort 
sem um afreksíþróttamann er að 
ræða eða einstakling sem stund-
ar hreyfingu sér til heilsubót-
ar. Meiðsli geta stafað af tvenns 
konar áverkum, annars vegar 
áverkum vegna slysa og hins 
vegar álagstengdum áverkum 
sem stafa venjulega af of ein-
hæfu æfingaálagi yfir langt 
tímabil eða ofálagi eftir eitt 
skipti. 

Álagsáverkar eru oft flókn-
ir í meðhöndlun því samspil 
ólíkra þátta í hreyfikerfi er 
orsök þeirra en áverkar vegna 
slysa beinast eingöngu að mein-
inu. Þegar um of mikið einhæft 
æfingaálag er að ræða getur það 
orðið til þess að líkaminn verð-
ur endurtekið fyrir minniháttar 
áverkum. Þetta gerist vegna þess 
að líkaminn fær ekki nægilega 
langan tíma til þess að jafna sig 
eftir álagið og verður það til þess 
að frumur og vefir ná ekki að að-
lagast þeim breytingum sem eiga 
sér stað og byrja þess í stað að 
brotna niður og hrörna sem leiðir 
síðan af sér álagsmeiðsli. 

Ástæður álagsmeiðsla geta 
verið bæði innri og ytri þætt-
ir. Innri þættir eru einstaklings-
bundnir en geta verið ójafnvægi 
vöðva, misræmi í líkamsbygg-
ingu, stífir vöðvar, óstöðugleiki 
og ónægur líkamsstyrkur. Ytri 
þættir geta verið léleg tækni, lé-
legur útbúnaður og of mikið æf-
ingaálag eða rangar breytur á 
lengd eða magni æfinga og er 

ER REGLU BUNDIN 
HREYFING ÁHÆTTUSÖM? 
Margir setja óttann við álagsmeiðsli fyrir sig þegar kemur að reglulegri hreyfingu. Gott er að hafa 
nokkrar reglur í huga til þess að fyrirbyggja meiðsli og taka rétt á þeim ef þau láta á sér kræla.

GOTT ER AÐ HAFA EFTIRFARANDI REGLUR Í HUGA
1. Hafið hreyfinguna fjölbreytta. Byggja ætti alla 

vöðva líkamans jafnt upp til þess að forðast 
ójafnvægi. Gott þol er mikilvægt og teygjur eru 
nauðsynlegar til þess að koma í veg fyrir stíf-
leika í vöðvum.

2. Gætið þess að útbúnaður og ytri aðstæður séu í 
lagi, eins og til dæmis skór, undirlag og fleira.

3. Rétt tækni skiptir höfuðmáli. Vandið ykkur við 
æfingarnar.

4. Farið ekki of hratt af stað og munið að Róm var 
ekki byggð á einum degi. Líkaminn þarf tíma til 

þess að aðlagast álagi og nýjum hreyfingum. 
Ef þið eruð ekki viss hvernig þið eigið að stýra 
álaginu, leitið þá ráða hjá fagaðilum.

5. Góð hvíld er eins nauðsynleg og æfingin sjálf. 
Vöðvarnir þurfa á henni að halda til þess að 
geta byggt sig upp.

6.  Holl og góð næring skiptir höfuðmáli til þess 
að byggja upp heilbrigðan líkama. Ef næring-
in er ekki nægilega mikil geta vöðvarnir brotn-
að niður í stað þess að byggja sig upp og þá 
er hætta á meiðslum.Streituráð vikunnar snýr að mikil-

vægi þess að huga fyrst að sjálfinu 
áður en að við hugsum um aðra.
Ég ætla að reyna að verða betri 
við sjálfa(n) mig og hætta að 
dæma mig af of mikilli gagnrýni.

Byrjum á 
sjálfum okkur

talið að sá þáttur sé algengasta 
orsök álagsmeiðsla. 

Meðferð álagsáverka beinist 
að ólíkum þáttum en til að byrja 
með þarf að losa einstakling-

inn við verki og önnur einkenni. 
Það mikil vægasta er þó að reyna 
að komast að orsök meinsins og 
stuðla þannig að varanlegum bata. 

Áhætta á meiðslum ætti þó ekki 

að vera afsökun fyrir hreyfingar-
leysi þar sem það getur skapað 
jafn stórt heilsufarslegt vandamál 
ef ekki stærra. Hinn gullni meðal-
vegur á við hér eins og í öllu öðru.

Álagsmeiðsli geta orsakast 
bæði af innri og ytri þáttum.

STREITURÁÐ 
VIKUNNAR

Þ etta barneignamál hefur 
komið fyrir andlegum innri 

hnút. Það er svo skrýtið að vera 
kona sem langar að eignast barn. 
Fyrst reynir maður að gera allt 
til að hindra getnað. Öllum til-
tækum ráðum er beitt en innst 
inni leyfir maður sér að dreyma 
um þann tíma sem fallegur hnött-
ur prýðir magann. Stundum blæs 
maður hann út og strýkur blíð-
lega tóma hamborgarabumbuna 
og ímyndar sér hvað lífið verð-
ur fallegt þegar inni í manni 
vex manneskja. Svo fer mann að 
langa í svona litla manneskju. 
Maður getur ekki ímyndað sér 
daginn án þess að hafa kámugar 
hendur, skríkjandi hlátur og snuð 
í öllum vösum. Þá fer maður að 
reyna. Samfarir verða þýðingar-
meiri og bera með sér mögu-
leikann á getnaði, kannski gerð-
ist það núna, í öfugri kúrekastell-
ingu? Eða á morgun í aftan frá á 
hlið? Þetta verður allt svo spenn-
andi. Hið mikla upphaf með sína 
miklu möguleika fyrir framtíð-
ina. Svo fer sem fer. Ef þú ætlar 
þér að eignast barn þá beitir 
þú öllum tiltækum ráðum til að 
verða foreldri. Hjá sumum felur 
það í sér samfarir en öðrum ekki. 
Hvernig sem það fer, þá færð þú 
barnið á endanum. Þú ert orðin 
foreldri. Þá kveikir almættið (les-
ist annað fólk) á skeiðklukkunni. 
Hvenær á að koma með annað 

barn? Hvað ætlar þú að eignast 
mörg börn? Allir hafa skoðanir, 
allir hafa reynslusögur, allir vilja 
vita. Þetta getur verið ögn yfir-
þyrmandi, nógu stórt var fyrsta 
skrefið. Nú ertu orðin foreldri, á 
maður þá bara að halda áfram og 
áfram og áfram og áfram? Hve-
nær á maður nóg af börnum?

 Ég hef mikið velt þessu fyrir 
mér. Ég á tvö börn, ætlaði allt-
af að eignast fjögur. Legið mitt 
gleðst yfir þessum litlu krílum á 
meðan hausinn er stundum svo-
lítið þreyttur og þolinmæðin mis-
mikil. Lífið er svo gott með tveim-
ur orkuboltum sem mann lang-
ar að koma almennilega til manns. 
Ég vil geta veitt þeim allt sem mér 
þykir mikil vægt að geta veitt barni 
og þar á meðal er tími. Tími til að 
hlusta, leika, vera saman og njóta. 
Nú deilist tíminn á milli þeirra 
beggja og þau keppa oft um athygli 
foreldra sinna. Innra samviskubit-
ið segir að tvö börn séu toppurinn 
á fjölda barna, ef af þriðja yrði þá 
fengi það svo litla athygli. (Nógu 
slæmt var það að gleyma að taka 
mynd af fyrsta skrefi barns númer 
tvö eða almennt bara gleyma að 
skrásetja slíka merkisdaga. Það 
gleymdist sko alls ekki með fyrra 
barnið). Þessar hugsanir ásækja 
mig. Tíminn tifar, buddan tæmist, 
þolinmæðin er farin en samt öskr-
ar legið „KOMDU MEÐ FLEIRI 
BÖRN, KONA!“. Það er ósamræmi 

á milli heilans sem les í skynsemi 
aðstæðna og vegur hlutina af yfir-
vegun og þessarar blessaðrar þró-
unarfræði líkamans sem er sjúk-
ur í fjölgun mannkyns. Hvor sigr-
ar er óráðið. (Nema eiginmaðurinn 
laumi sér í klippingu). Nú, eða 
tíminn verður á þrotum og þessi 
spurning ekki lengur í boði.

ANDLEG OG LÍKAMLEG 
BARÁTTA UM BARNEIGNIR

Það er jafn mikilvægt að halda 
heilanum í æfingu og líkamanum. 
Það er því kjörin líkamsrækt að 
glugga í bók. Heilinn brennir kal-
oríum við það að lesa, þú eykur 
orðaforða þinn og virkjar ímynd-
unaraflið. Það tapar enginn á lestri 
góðrar bókar.

Ræktaðu heilann 
og líttu í bók!

Heilsuvísir
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ú reynsla og sýn sem Krist-
ín hefur sankað að sér í 
gegnum tíðina skilaði henni 
sæti borgarleikhússtjóra 
fyrir ári og heldur hún þar 

um taumana við góðan orðstír. Ég 
sótti þessa áhugaverðu konu heim í 
Borgarleikhúsið en þar tók hún hlý 
og yfirveguð á móti mér þrátt fyrir 
að vera í óða önn að stýra lífinu í 
húsinu sem aldrei sefur.

Óaðskiljanlegar
Kristín var um tíma í kvenna-
hljómsveitinni Rokkslæðunni sem 
sló svo eftirminnilega í gegn í 

upphafi aldarinnar. „Þetta byrj-
aði nú þannig að við ætluðum bara 
að taka eitt gigg sem var á gamla 
Sirkus. Okkur fannst það snið-
ug hugmynd að taka fyrir hetju-
rokk eins og Guns N’ Roses og Bon 
Jovi. Svo vatt þetta upp á sig, við 
urðum svolítið vinsælar og spiluð-
um mikið saman í tæp tvö ár.“
Stelpurnar í Rokkslæðunni gerðu 
það sér til gamans að þvælast um 
landið og það var á einu slíku tón-
leikaferðalagi að Kristín kynnt-
ist núverandi eiginkonu sinni, 
Katrínu Oddsdóttur, lögfræðingi 
og mannréttindafrömuði. „Kata 
var að vinna sem blaðamaður hjá 
Austurglugganum í Neskaupstað 
þegar við stelpurnar í Rokkslæð-
unni komum þar við. Við höfð-
um hist áður og mér fannst hún 
skemmtilegasta manneskja sem 

ég hafði hitt, við náðum ótrúlega 
vel saman,“ segir Kristín með 
bros á vör og augljóst að ekkert 
hefur breyst í huga hennar hart-
nær tíu árum síðar. „Eftir þessa 
helgi vorum við óaðskiljanlegar 
og fluttum saman þremur mánuð-
um síðar.“

Katrínu muna margir eftir 
frá mótmælunum á Austurvelli 
árið 2008 en þar sýndi hún vask-
lega framgöngu í ræðuhöldum og 
gagnrýndi þáverandi ríkisstjórn 
harðlega. „Kata hefur afar sterka 
réttlætiskennd, hún myndi berj-
ast fram í rauðan dauðann fyrir 
það sem hún trúir á. Hún er ótrú-
lega greind, með beittan húmor, 
einstaklega hjartahlý og fær stór-
ar hugmyndir sem hún gengur í 
og klárar. Eftir að hún lauk gráðu 
í blaðamennsku hér heima fórum 
við til London, þar sem ég fór í 
meistaranám í leikstjórn en hún 
í meistaranám í mannréttind-
um. Þar kynntist Kata lögfræð-
inni og fann að hún vildi söðla um 
og feta þá braut sem hún og gerði 
hér heima að námi loknu í London. 
Í dag starfar hún sem lögfræðing-
ur á Lögmannsstofunni Rétti þar 
sem hún sérhæfir sig í meðal ann-
ars í mannréttindum.“

Með Grímu í farteskinu
Kristín er borin og barnfædd á Sel-
tjarnarnesi, yngst þriggja systk-
ina. Að grunnskólagöngu lokinni 
sótti hún nám í Kvennaskólanum 
þar sem hún smitaðist af leiklist-
arbakteríunni. Þaðan hélt Kristín 
til Danmerkur þar sem hún lærði 
dramatúrgíu. „Dramatúrgía er í 
rauninni leikhúsfræði með áherslu 
á verklega þáttinn og að beita 
henni uppi á sviði. Dramatúrg-
ar vinna með leikstjórum í að búa 
til hugmyndaheim fyrir sýning-
ar.“ Í náminu fékk Kristín áhuga á 
leikstjórn og tók við að sækja sér 
reynslu á því sviði eftir heimkom-
una. „Ég sótti mér reynslu sem að-
stoðarleikstjóri í Þjóðleikhúsinu og 

dramatúrg hjá sjálfstæðum leik-
húsum. Fyrsta stóra leikritið sem 
ég leikstýrði, þá ekki með neina 
leikstjórnarmenntun eða reynslu, 
var verkið Vinur minn heimsend-
ir eftir Kristínu Ómarsdóttur í 
Hafnarfjarðarleikhúsinu. Ég sótti 
um styrk til að setja upp verkið, 
sem ég og fékk. Það var mikil og 
góð reynsla sem ég fékk.“ Krist-
ín fetaði sig sífellt nær leikstjórn-
arbrautinni og það varð úr að hún 
fór í meistaranám í leikstjórn í 
London. Fyrsta verkið sem hún 
leikstýrði eftir heimkomuna var 
Sá ljóti sem sett var upp á fjölum 
Þjóðleikhússins 2008 en Kristín 
hlaut mikið lof og athygli fyrir. 
Í kjölfarið hlaut hún íslensku sviðs-
listaverðlaunin Grímuna fyrir 
verkið og var þar með sett á stall 
sem einn af fremri leikstjórum 
þjóðarinnar.

Áhuginn brennandi
Kristín hafði unnið við uppsetn-
ingar á fjölda leikrita fyrir Borg-
arleikhúsið áður en hún sótti um 
stöðu leikhússtjóra. „Ég var svo 
sem ekki búin að móta þá hugsun 
þegar þetta tækifæri kom upp. Ég 
var þó búin að vinna mikið í list-
rænni stefnumótun auk þess sem 
ég hef brennandi áhuga á leikhúsi. 
Ég hugsaði þetta vel og komst að 
þeirri niðurstöðu að ég hefði löng-
un, gæti gert þetta mjög vel og 
hefði eitthvað mikilvægt fram að 
færa.“

Kristín var talin hæfust í hópi 
rúmlega tuttugu umsækjenda og 
tók við stöðunni af Magnúsi Geir 
Þórðarsyni. „Ég tók við mjög góðu 
búi, hér starfar framúrskarandi 
starfsfólk, ríkir góður starfsandi 
og ímyndarmál í góðum farvegi. 
Það gefur mér tækifæri til þess 
að einbeita mér í auknum mæli að 
listrænni stefnumótun og verk-
efnavali sem skiptir mig mestu 
máli,“ segir Kristín og bætir við 
að hún sé sífellt að koma sér betur 
fyrir í starfinu og það skipti höf-

uðmáli að vera sjálfri sér sam-
kvæm. „Ég finn það alltaf meir og 
meir að ég er að finna minn eigin 
takt. Í svona stöðu þá er lykilat-
riði að vera sjálfum sér samkvæm-
ur, hafa hugrekki til að hlusta en 
fylgja ávallt innsæi sínu og finna 
sinn eigin stjórnunarstíl af því að 
þú getur aldrei farið í svona starf 
og ætlað að reyna að vera einhver 
annar en þú ert.“ Í Borgarleikhús-
inu er hvert verkefni unnið í sam-
einingu þeirra listamannanna sem 
að því koma.

„Hvert og eitt verkefni hér 
innan húss er unnið af alúð og ein-
lægni þeirra sem að því koma. 
Í svona vinnu er mikilvægt að 
setja sjálfan sig út fyrir svigann 
og hleypa egóinu ekki í aðalhlut-
verkið, það er svo hættulegt því þá 
kemur óttinn og hégóminn sem eru 
að mínu mati verstu óvinir lista-
mannsins.“

Dagur vonar
Sem barn stefndi Kristín á að feta 
tónlistarveginn og listamanns-
ferillinn hófst á þeirri braut. 
„Ég var mikið í tónlist þegar ég 
var barn, lærði á gítar og söng í 
kórum. Þegar ég var í kringum 
fjórtán ára aldurinn byrjaði ég að 
semja eigin lög og texta og gaf út 
plötu sjö árum síðar.“ Platan Litir 
kom út árið 1995 og fylgdi Krist-
ín henni eftir með tónleikahaldi 
við góðar undirtektir. „Þegar ég 
hlusta á þessa plötu í dag þá fæ 
ég aumingjahroll yfir sumu en 
annað hugsa ég að sé bara nokk-
uð gott, þannig að ég er bara mjög 
stolt af þessu. Ég myndi gjarnan 
vilja sinna þessu eitthvað meira en 
það er einhvern veginn þannig að 
þegar maður er að fá útrás fyrir 
listræna hluti, þá myndast ekki 
eins mikil þörf, þetta er spurning 
um hvar maður tappar af,“ segir 
hún. Þessa dagana spilar hún og 
syngur einungis í frístundum. „Ég 
spila stundum fyrir dóttur mína 
en hún er þó með Línu Langsokk á 

Kristín á sér margar áhugaverðar og ólíkar hliðar sem mynda þennan skemmtilega karakter. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins

FYLGIR 
EIGIN 
INNSÆI
KRISTÍN EYSTEINSDÓTTIR er töffari 
af Guðs náð með einstaklega 
næma sýn inn í leikhúsheiminn en 
þar hefur hugmyndaflug hennar 
fengið lausan tauminn undanfarin 
ár og nú í sæti borgarleikhús-
stjóra. Hún segir lykilatriði að vera 
stjórnandi sem er samkvæmur 
sjálfum sér og hefur hugrekki til 
að hlusta.

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskurPlokkfiskur
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heilanum. Ég þarf ósjaldan að spila 
sömu lögin aftur og aftur,“ segir 
Kristín og hlær.

Um svipað leyti og Krist-
ín samdi sín fyrstu lög varð hún 
fyrir leiklistaráhrifum sem áttu 
sinn þátt í að móta hana eins og 
hún er í dag. „Ég var svona bóka-
safnsbarn, hékk á bókasöfnum og 
las allt sem ég komst yfir Svo var 
það einn daginn að ég sá leikrit-
ið Dag vonar eftir Birgi Sigurðs-
son í sjónvarpinu. Ég man að ég 
tók þetta upp á VHS og horfði á 
þetta stanslaust, aftur og aftur og 
lærði marga kafla í verkinu utan 
að. Svona þegar ég hugsa til baka 
þá var þetta örugglega svolítið sér-
stakt en fyrir mér var þetta full-
komlega eðlilegt.“

Ljósið í lífinu
Fyrir einu og hálfu ári eignuðust 
þær Kristín og Katrín dótturina 
Díu Ben. „Við Kata ákváðum fljót-
lega eftir að við byrjuðum saman 
að ef að við myndum eignast dótt-
ur þá myndi hún heita Día, það lá 
alltaf fyrir. Pabbi Kötu hét Oddur 
Ben og mamma hennar heitir 
Hólmfríður en hefur alltaf verið 
kölluð Día. Nafnið finnst okkur 
mjög fallegt, það þýðir ljós á arab-
ísku og dagur á spænsku.“ Kristín 
og Katrín voru búnar að reyna að 
eignast barn í gegnum glasafrjóvg-
un í sex ár þegar óskin var loksins 
uppfyllt. „Meðgangan gekk rosa-
lega vel, fyrstu þrjá mánuðina var 
ég reyndar með svo mikla ógleði 
að ég hef örugglega ælt alls staðar 
í Reykjavík. Að þessum mánuðum 
liðnum átti ég frábæra meðgöngu. 
Það breyttist náttúrulega allt 
þegar Día kom í heiminn, aukin 
dýpt kom í hlutina og eitthvert 
aukahólf í hjartanu stækkaði.“ Día 
er mikill grallari að sögn Kristínar 
og augasteinn foreldra sinna. „Hún 
er mjög glaðlynd, með mikið skap 
og fljót til. Hún byrjaði snemma að 
ganga og er núna farin að mynda 
setningar. Það er svo skemmtilegt 
stig þegar maður getur farið að tjá 
sig við barnið sitt í orðum en ekki 
í getgátum og reyna að lesa í lík-
amstjáninguna.“

Með göngu á heilanum
Kristín á sér margar áhugaverðar 
og ólíkar hliðar sem mynda þenn-
an skemmtilega karakter sem hún 
er. Það dettur kannski fáum í hug 
við fyrstu kynni að hún hafi sér-
staka ástríðu fyrir göngum og 
hefur verið ansi stórtæk á því 
sviði þrátt fyrir að um nýtt áhuga-
mál sé að ræða. „Ég hef sjúklegan 
áhuga á göngum. Þetta er áhuga-
mál sem hefur verið að þróast hjá 
mér undanfarin ár.“ Fyrir fjór-
um árum gekk okkar kona alein 
hinn svokallaða Jakobsveg en hann 
liggur þvert yfir Spán og er tölu-
vert mikil áskorun. „Þetta var eitt 
af því allra besta sem ég hef gert. 
Upphaflega ætlaði ég nú ekki að 
fara ein því þetta var draumur 
Kötu sem við ætluðum að upplifa 
saman. Ég var nýkomin úr leik-
stjórnarverkefni þegar það stóð til 
að fara en þá var Kata að fara inn 
í stjórnlagaráð og þar af leiðandi 
mikil vinna sem beið hennar. Ég 
var komin í sumarfrí en Kata upp 
fyrir haus. Ég ákvað bara að drífa 
mig með viku fyrirvara. Ferðalag-
ið tók fimm vikur og voru fyrstu 
dagarnir erfiðastir vegna líkam-
legrar þreytu en svo tók við and-
leg upplifum, þá varð þetta eins 
konar hugleiðsla. Það sem kristall-
aðist fyrir mér í þessari ferð var 
að góðir hlutir taka tíma , af hverju 
að labba í fimm vikur leið sem þú 
getur keyrt á einum degi? Svarið 
við því er það að maður nýtur þess 
betur og fær meira út úr því; þegar 
maður leggur mikinn tíma í eitt-
hvað þá skilar það sér margfalt. 
Við erum alltaf að leita að skyndi-
lausnum í lífinu en þær virka 
sjaldnast. Ég hef reynt að innleiða 
þetta í hið hversdagslega líf.“

Eitt er þó víst að framtíðin blas-
ir björt við Kristínu og fjölskyldu 
hvert svo sem leiðirnar liggja. Þær 
kunna listina að láta sig dreyma og 
upplifa drauma á fumlausan hátt .

Kristín í sandeyðimörk í Bólivíu. Kristín og Katrín á brúðkaupsdaginn. Á eins árs afmælisdegi Díu.

BEET
ROOT

Svo er hann stútfullur af næringarefnum eins og C-vítamíni, fólínsýru, járni, magnesíum, 
kopar, kalíum, mangan, fosfór, trefjum, andoxunarefnum og nítrötum.
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Margrét Arna, íþróttafræðingur og jógakennari 
og eigandi jógastöðvarinnar B yoga, hefur mikla 
reynslu innan líkams ræktargeirans. „Mér finnst 
mikil vægt að sú líkamsrækt sem ég stunda sé 
fyrir líkama, huga og sál. Þegar ég er sjálf að æfa 
hlusta ég á líkama minn og hvers hann þarfnast 
hverju sinni. Stundum þarf ég útrás, stundum þarf 
ég að ná mér niður og stundum vil ég byggja mig 
upp. Fjölbreytni er alltaf af hinu góða að mínu mati 
og ég hef einmitt hannað tíma sem heita B yoga 
eins og stöðin mín þar sem ég blanda saman æfing-
um fyrir líkama, huga og sál. Tímarnir eru sam-
bland af jóga, pilatesæfingum, æfingum við ball-
ettstöng og ýmsu öðru sem ég hef sankað 
að mér í gegnum tíðina.

Líkamsrækt á að vera eitthvað sem þú hefur 
ánægju af og gleður þig, ekki kvöð og eitthvað 
sem þú þarft að pína þig í. Það er svo margt í boði 
og mikilvægt að hver og einn finni það sem hent-
ar honum. Líkamar eru mismunandi og þurfa mis-
munandi örvun og svo er líka mismunandi hvað 
okkur finnst skemmtilegt. Það eina sem við eigum 
öll sameiginlegt er að við þurfum á hreyfingu að 
halda.“

JÓGA FYRIR ALLA

3 Stattu með 
axlabreidd á milli 
fóta. Losaðu annan fót-

inn frá gólfi og með því að nota 
styrkinn í báðum fótum og án þess 
að læsa hné lyftir þú öðrum fætin-
um upp um leið og þú hallar þér fram 
og spennir hendurnar aftur. Haltu stöð-
unni í smá stund og komdu svo aftur 
í standandi stöðu. Það sem er mikil-
vægt í þessari æfingu er að þú haldir 
mjaðmagrindinni beinni og ef þú finn-
ur að hún fer að snúast þá ferðu ekki 
hærra upp með fótinn.  Gerðu 5-10 
endurtekningar á hvorum fæti. 

ÆFINGAR 
HVAR OG 
HVENÆR SEM ER
Hér gefur Arna hugmyndir að æf-
ingum sem þú getur gert hvar 
sem er hvenær sem er. Þú getur 
látið þér duga að gera þenn-
an æfinga hring einu sinni en ef 
þú vilt lengri æfingu þá getur þú 
tekið 2-3 hringi. Æfingarnar er 
líka hægt að nota einar sér.

2Plankastaða á olnbogum. Í plankastöðu viltu halda líkamanum alveg beinum og spenna kviðinn. 
Hafðu aðeins minna en axlarbreidd á milli olnboga. Hreyfðu líkamann fram og aftur yfir axlir. Líkam-
inn er alveg kyrr í plankastöðunni og þú hreyfir líkamann örlítið fram og aftur. Snúðu svo líkamanum 

í litla hringi.  Ef æfingin er of erfið fyrir mjóbak má gera hana með hné í gólfi. Gerðu 6 endurtekningar fram 
og aftur og 6 hringi í hvora átt. Þú getur svo bætt rólega við ef þú vilt.

4 Í sitjandi stöðu beygir þú hné. 
Þú ert annaðhvort með tær í gólfi eða lyft-
ir fótum aðeins frá gólfi. Passaðu að hryggj-

arsúla og háls séu alveg bein og passaðu að spenna 
ekki axlir og andlit. Réttu úr höndum fyrir framan þig og leggðu lófa 
saman. Með beinan hrygg setur þú hendurnar til skiptis niður til hægri 
og vinstri. Gerðu 10 endurtekningar í hvora átt, s.s. 20 í allt. 

1 Leggstu á bakið og beygðu hné þannig að iljar séu í gólfi. Hend-
ur eru niður með síðum. Lyftu öðrum fæti beinum upp og lyftu lík-
amanum upp og niður. Til að gera æfinguna auðveldari getur þú 

haft báða fætur í gólfi og ef þú vilt gera hana erfiðari getur þú haft fót-
inn nær gólfi. Þú getur t.d. gert 10 endurtekningar með fót beinan upp, 
10 endurtekningar með fót í 60° og 10 endurtekningar þar sem fótur er 
rétt frá gólfi. 

Margir bera fyrir sig tímaleysi en lík-
amsrækt þarf ekki alltaf að taka mik-

inn tíma. Alltaf er betra að gera eitt-
hvað í stað þess að gera ekki neitt. Það 

er mikilvægt að þú setjir þig í fyrsta 
sæti og sinnir þér. Er það ekki jafn mik-
ilvægt að mamma eða pabbi komist á 
æfingu eins og að þau þurfi að skutla 

öllum börnunum sínum á æfingu? Er 
það ekki jafnvel mikilvægara?

pp j y g
og ég hef einmitt hannað tíma sem heita B yoga 
eins og stöðin mín þar sem ég blanda saman æfing-
um fyrir líkama, huga og sál. Tímarnir eru sam-
bland af jóga, pilatesæfingum, æfingum við ball-
ettstöng og ýmsu öðru sem ég hef sankað
að mér í gegnum tíðina.

Í

Hyljari getur gert kraftaverk eftir langar vökunætur en hann getur 
líka gert mann enn þreyttari á að líta ef ekki er rétt að farið. Byrj-
aðu að bera á þig gott augnkrem og leyfðu því að smjúga mjúk-
lega inn í húðina. Allra best er svo að nota góðan grunn undir 
farða en hann felur misfellur og heldur farðanum lengur á.
Hyljari á að vera í sama lit og húðin þín eða örlítið ljósari, alls ekki 
dekkri. Berðu hann á með þéttum pensli í öfugan þríhyrning undir 
augnsvæðið. Betra er að byrja á því að nota þunnt lag sem síðar er 
hægt að bæta á. 

NOTARÐU HYLJARANN RÉTT?

Heilsuvísir
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TASKAN SETUR PUNKTINN YFIR I-IÐ
Litlar töskur í öllum litum og gerðum eiga alltaf við hvort sem um er að ræða hversdags- eða spariklæðnað. Töskur í 
sterkum litum geta rifið upp annars líflausan fatnað og sett punktinn yfir i-ið á öðrum. Töskurnar eru þó ekki bara hafðar 
sem hluti af heildarútlitinu því að allt það helsta þarf að komast fyrir til að heildarútlitið haldist á sínum stað yfir daginn.

Í Hagkaupsbókinni Léttir réttir 
er að finna mikið af girnileg-
um uppskriftum fyrir sælkera en 
líka þá sem vilja næringarríka 
og holla máltíð þar sem búið 
er að reikna út helstu næringar-
gildi uppskriftarinnar. Austur-
lensk kjúklingasúpa með núðlum 
er tilvalin í kuldanum og skamm-
deginu.

AUSTURLENSK NÚÐLUSÚPA 
MEÐ KJÚKLING
2 msk. ólífuolía
2 msk. engifer
2 stk. hvítlauksrif, pressuð
½ rautt chili-aldin, saxað
100 g gulrætur, saxaðar
500 g kjúklingalundir, skornar í 
bita
1½ msk. púðursykur
1½ kjúklingakraftsteningur
3 msk. sojasósa
4 msk. fiskisósa (fish sauce)
2 msk. sesamolía
2 l vatn
150 g spergilkál, skorið í bita

1 dós smámaís, skornir til 
helminga
300 g hrísgrjónanúðlur

Hitið ólífuolíuna í potti og léttsteik-
ið engifer og hvítlauk. Bætið chili-
aldini, kjúklingi og gulrótum út 
í og steikið áfram í fáeinar mín-
útur. Blandið fiskisósu, sojasósu, 
sesam olíu, púður sykri og kjúklinga-
krafti út í, hellið vatninu yfir og 
látið malla í 15–20 mínútur. Bætið 
spergilkáli, smámaís og núðlum út 
í, látið malla áfram í 5 mínútur og 
þá er rétturinn tilbúinn.

NÆRINGARGILDI
Kcal: 537 / 27% 
Prótein: 20,9 g / 42% 
Fita: 30 g / 47% 
Kolvetni: 45 g / 15% 
Trefjar:4 g / 16% 
A-vítamín: 4.118 IU / 82% 
C-vítamín: 21,2 mg / 35%

Leiðbeinandi dagskammtur (LDS) 
er miðaður við 2.000 kcal (hitaein-
inga) orkuþörf.

NÚÐLUSÚPA 
MEÐ KJÚKLINGI



AUGLÝSING: MS KYNNIR

Í upphafi nýs árs byrja margir að 
hugsa um hreyfingu og skunda af 
stað í líkamsræktarstöðvarnar af 
miklu móð. Margir vilja hins vegar 
gleyma að hollt mataræði er ekki 
síður mikilvægt og lykillinn að 
góðum árangri er að ná góðu jafn-
vægi þarna á milli. Til að koma sér 
af stað og halda sér við efnið er 
upplagt að fylla út matardagbók en 
þannig næst betri yfirsýn yfir matar-
æðið og auðvelt að sjá hvað má 
betur fara, því við vitum jú flest hvað 
telst hollt og hvað ekki. Á vefsíðunni 
hledsla.is er hægt að prenta út mat-
ardagbók og þannig getur þú byrjað 
að skrá þínar neysluvenjur.

Hollur og bragðgóður
Hleðsla er íþróttadrykkur sem 
inniheldur prótein og kolvetni til 
hleðslu. Við þróun á drykknum var, 
að sögn Björns S. Gunnarssonar, 
vöruþróunar stjóra MS, lögð mikil 
áhersla á að þróa hollan en jafn-
framt bragðgóðan drykk. „Það er 
ekki sjálfgefið að ná góðu bragði í 
svona próteinríkum vörum, en ég tel 
að okkar hafi tekist ágætlega upp í 
Hleðslu,“ segir Björn, en Hleðsla 
hefur nú verið á markaði í fimm ár, 
og gengið vel. „Hleðsla inniheldur 
eingöngu hágæðaprótein úr íslenskri 
mjólk, en í hverri fernu eða dós eru 

22 g af próteinum 
sem eru mikil-
væg til vöðva-
uppbygging-
ar og viðhalds“, 
bætir Björn við. 
„Hleðsla er bæði 
fitulítil og kalk-
rík, reyndar er 
Hleðsla í fernu 

með kalkríkari mjólkurvörum, litla 
fernan gefur meira en helming af 
ráðlögðum dagskammti af kalki“, 
bendir Björn á. „Fernuvaran er 
einnig með klofnum mjólkursykri og 
getur því hentað þeim vel sem hafa 
mjólkursykursóþol,“ segir Björn.

Prótein í fæðunni eru saman-
sett úr 20 amínósýrum, þar af eru 
níu lífsnauðsynlegar. Þessar amínó-
sýrur gegna mörgum mikilvægum 
hlutverkum í líkamanum. Þær eru til 
dæmis grunneiningar líkamsprótein-
anna sem eru meðal annars bygg-
ingarefni vöðva og beina.

Kolvetni eru mikilvægasti orkugjafi 
líkamans. Þau eru geymd í líkaman-
um í formi glýkógens sem er forða-
búr fyrir kolvetni og er meðal annars 
að finna í vöðvum og lifur. Til marks 
um mikilvægi kolvetna sem orku-
gjafa má benda á að heilinn nýtir að-
eins kolvetni sem orkugjafa, en ekki 
prótein eða fitu.

Góðar viðtökur
Hleðsla hefur á síðustu misser-
um fengið mjög góðar viðtökur 
meðal íþróttafólks og annarra neyt-
enda. Hleðsla fæst í fimm ljúffeng-
um bragðtegundum: með súkkul-
aði, með kókos og súkkulaði, með 
vanillu, með jarðarberjum og loks 
með brómberjum. Neytendur ættu 
því ekki að vera í miklum erfiðleikum 
með að finna sitt uppáhaldsbragð. 
„Nýjasta Hleðslan er kælivara en hún 

er með súkkulaðibragði og er pakk-
að í 330 ml fernur með tappa. 250 
ml fernurnar með röri innihalda líka 
Hleðslu með súkkulaðibragði en þær 
geymast utan kælis,“ útskýrir Björn. 
Hinar bragðtegundirnar fást í hent-
ugum drykkjardósum og eru kæli-
vörur. Um þessar mundir er Hleðslan 
í 250 ml fernunum á sérstöku kaup-
aukatilboði í öllum helstu verslunum 
– þú kaupir fjórar, en færð sex!

Hleðslan hentar vel fólki sem er 

á ferðinni, hvort sem það er á leið 
í ræktina, út að hlaupa, í golf eða 
í fjallgöngur eða þeim sem eru í 
vinnu og skóla og leita eftir hollri 
millimáltíð. „Hérna er því drykkur 
sem er bæði hollur og handhægur, 
og ekki skemmir fyrir hversu bragð-
góður hann er,“ segir Björn.

Vertu með í Hleðslu-liðinu og taktu 
þátt í skemmtilegum og lifandi um-
ræðum um hreyfingu, heilsu og hollt 
mataræði á facebook.com/hledsla.

HOLL NÆRING Í AMSTRI DAGSINS
Hleðsla hefur verið á markaði í fimm ár. Hún inniheldur hágæðaprótein úr íslenskri mjólk sem eru mikilvæg til vöðvauppbyggingar 
og viðhalds. Hún er jafnframt fitulítil og kalkrík. Á vefsíðunni hledsla.is er að finna matardagbók sem ætti að gagnast þeim sem 
vilja byrja árið af krafti og taka upp betri matarvenjur. 

Björns S. 
Gunnarssonar

Hleðsla fæst með 
súkkulaðibragði, 

kókos- og súkkulaði-
bragði, vanillubragði, 
jarðarberjabragði og 

brómberjabragði.



Lífi ð

HEIMASÍÐAN  HUGMYNDIR FYRIR HEIMILIÐ
www.apartmenttherapy.com
Á heimasíðu Apartment Therapy er að finna 
fjöldann allan af hugmyndum fyrir öll herbergi 
heimilisins, bæði stór og smá og í öllum verð-
flokkum. Fjölbreyttan stíl er að finna á síðunni 
auk nokkurra áhugaverðra DIY- eða „gerðu 
það sjálfur“-verkefna og fyrir og eftir mynda. 
Hægt er að leita að hönnun og útliti eftir litum 
og alls kyns ólíkum stíl, hvort sem hann er nú-
tímalegur eða klassískur, ódýr eða rándýr. 
Fyrir þá sem að hafa áhuga á innanhússhönn-
un er þetta síðan til að hanga á.

The Kitchn
www.facebook.com/
the-kitchn
The Kitchn er undirsíða apartment-
therapy.com-síðunnar en sú inni-
heldur allt sem viðkemur fallegu 
heimili. Á Kitchn er að finna girni-
legar uppskriftir af ýmsu tagi auk 
ýmiss konar frábærra ráða í 
matar gerð. Á síðunni er líka að 
finna skemmtileg og fyndin mynd-
bönd, meðal annars myndband 
sem á að gera eldamennskuna 
skemmtilegri.

Andrew Scrivani
www.instagram/
andrewsscrivani
Andrew Scrivani er ansi skemmti-
legur matar-instagrammari. Hann 
er ljósmyndari með ástríðu fyrir 
mat og matarljósmyndun enda 
insta grammið alveg einstaklega 
fallegt og girnilegt. Andrew hefur 
unnið fyrir The New York Times og 
Eating Well auk þess sem hann 
kennir matarljósmyndun á craftsy.
com, en þar er að finna fjöldann 
allan af áhugaverðum tómstunda-
námskeiðum. 

Christine Dovey
www.pinterest.com/
christinedovey
Christine Dovey er smekklegur stíl-
isti, innanhússhönnuður og lista-
maður af lífi og sál sem hefur 
næmt auga fyrir fallegum hlutum, 
samsetningum og litum. Á Pinter-
est-síðu hennar kennir ýmissa 
grasa, þar á meðal er innanhúss-
hönnun, tíska, ferðalög, matur og 
hennar eigin óskalisti. Hægt er að 
vafra á milli rúmlega fimm þúsund 
pinna sem eru hver öðrum fallegri.

Einstök stemning í 25 ár

kolaportid.is
Opið laugardaga 

og sunnudaga  
frá kl. 11-17





BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Rav4 Gx Plus 6/2014 ek.16þús. 
Sjálfskiptur. Aksturstölva. Ásett verð 
5.890.000.- Rnr.287224

Suzuki SX4 Glx 4wd 6/2013 ek.35þús. 
Beinskiptur. Ný ryðvarinn. Ný dekk. 
Ásett verð 2.990.000.- Rnr. 287141

Subaru Impreza Sedan GX 4wd 3/2006 
ek.25þús. Sjálfskiptur. Ásett verð 
1.690.000.- Rnr.311067

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

1 EIGANDI !
Toyota Landcruiser 120 VX 33” (8 
manna) Diesel árg 09/2003 ek 146 
þ.km Leður, topp þjónusta, topp 
eintak, ny negld dekk ofl verð nú 
2.990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Nissan Leaf SL Árgerð 2013. Ekinn 
18þ.km. Einn með öllu. 3ja ára ábyrgð. 
Er á staðnum. Verð 3.990.000kr. Raðnr 
156797. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 2013, 
ekinn 90 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.730.000. Rnr.301241. Á staðnum.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2012, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Hlaðinn búnaði. Verð 2.880.000. 
Rnr.301231. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18. 

Lau 12-16
www.planid.is

2015 NÝIR FORD F350
Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö, 
Komdu og kynntu þér málið, erum að 
taka niður pantanir, Verð frá 8.650þkr 
m/VSK, Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

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

90% LÁN Í BOÐI
 HONDA Accord tourer elegance. Árg 
2013, ekinn aðeins 44 þ km Verð nú 
3.990.000. lán 3.550.000 afboorgun 
64 þ Rnr.195262. s 6952015

POLARIS Iq 800 sp euro. Árgerð 2009, 
ekinn 554 KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.124479.Sími 894-
5332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

VW Polo Trendline 4/2013 ek 65þkm, 
dísel , beinsk, tilboð 1750 þús, er á 
staðnum, raðnr 151473.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Renault kangoo árg. ‚06 diesel beinsk 
ek. 175 þús ný tímareim, ný kúpling, 
ný vetrardekk, topp bíll verð 950 þús 
8927852

 Bílar óskast

Bíll Óskast. Árgerð 2014 staðgr. 2.500 
þús. bjorneh@simnet.is

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
MILLJÓN STGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

BÍLL ÓSKAST Á
25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

SAMASZ snjóplógar og tennur. Mikið 
úrval. Búvís sími: 465 1332 www.
buvis.is

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

ÞJÓNUSTA
 Pípulagnir

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

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

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

STRÚCTOR 
BYGGINGAÞJÓNUSTA EHF.

Flísalagnir - Múrverk - Flotun. Áratuga 
reynsla. Þorsteinn s. 867 4254

Faglærður múrari og málari geta bætt 
við sig verkefnum. Uppl. í s. 8966614

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Tölvur

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

 Nudd

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

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla. 
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

 Trésmíði

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Verkstoð ehf. Uppl. í s. 840 1113 / 
8401112

KEYPT 
& SELT
 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM 
OG LÁNUM ÚT Á: 
GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR 
OG MÁLVERK!

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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 notaðar vínilplötur! Kaupi 
notaðar vínilplötur! Sími 696 1909.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

NÝTT NUDD! Höfum opnað nýja og 
glæsilega nuddstofu í 101. Opið frá 
10-22. S.7877481

skemmtanir

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

Save the Children á Íslandi

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU, 

NÝBÝLAVEGI OG 
AUÐBREKKU (GÖMLU 

TOYOTAHÚSUNUM)

150 - 300 fm m / 
innkeyrsludyrum, 150 -300 fm fm 

undir verslun eða léttan iðnað, 
200 - 400 fm fyrir heildverslun 
eða léttan iðnað. Greið aðkoma 

að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

 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.

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir pípulagningamanni 
með sveinspróf á besta aldri í vinnu 
Vinnutími 8-17 og föstudagar frá 8-16 
Upplýsingar í síma 860 8089

Óska eftir starfsmanni 20 ára eða 
eldri í 50-80% vinnu,óreglulegur 
vinnutími. Sakavottorð æskilegt og 
viðkomandi hafa bílpróf. Umsóknir 
berist, loftraesti@simnet.is

TILKYNNINGAR

 Fundir

AÐALFUNDUR BERGMÁLS, 
LÍKNAR OG VINAFÉLAGS

VERÐUR HALDINN 
Í HAMRAHLÍÐ 17, 

(BLINDRAHEIMILINU)
þriðjudaginn 20. janúar 2015 kl. 

20.00.
Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál.

Kaffiveitingar.
Stjórnin

 Einkamál

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi  
innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. janúar 2015, virðis-
aukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. janúar 2015 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið 
hafa í eindaga til og með 15. janúar 2015, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisauka-
skatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, 
launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu 
söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri fram-
leiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, 
skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjár-
málaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, sérstakur skattur 
á fjármálafyrirtæki, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, 
tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af 
verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.   
Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir 
atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir 
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum 
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu 
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. janúar 2015

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

tilkynningar

Stakkholt 2-4
Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• 65 til 142 fermetrar að stærð

• Stæði í bílageymslu með  
 flestum íbúðum

• Verð frá 29,9 m.

• Frábært útsýni til sjávar og/eða  
 til suðurs og vesturs yfir borgina

• Allar innréttingar og fataskápar  
 verða af vandaðri gerð

• www.stakkholt.is

Aðkoma frá Mjölnisholti

Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum.

Opið hús laugardaginn 17. janúar milli kl. 13 og 15

Opi
ð 

hú
s

58

fasteignir

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

Save the Children á Íslandi
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. þvottur, 9. gyðja, 
11. umhverfis, 12. bit, 14. framvegis, 
16. tveir eins, 17. iðka, 18. drulla, 
20. persónufornafn, 21. könnun.
LÓÐRÉTT
1. þungi, 3. pot, 4. peningar, 5. fálm, 
7. fáskiptinn, 10. gogg, 13. útsæði, 
15. kvið, 16. ósigur, 19. holskrúfa.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. tau, 9. rán, 
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. tt, 
17. æfa, 18. aur, 20. ég, 21. próf. 
LÓÐRÉTT: 1. farg, 3. ot, 4. lausafé, 
5. fum, 7. fálátur, 10. nef, 13. fræ, 
15. maga, 16. tap, 19. ró.

„Að bæta sig er að breytast; að vera fullkominn er að 
breytast oft.“ 

Winston Churchill.

Bjarni, opnaðu 
munninn.

Ja hérna.
Eins og nýr. 

Og heyrðu. 
Hann er 

hættur að 
gelta.

Palli, af hverju geymirðu 
fötin þín ekki í skápnum?

Það er 
tímasóun.

Og ég hef ekki mikinn 
tíma til að sóa.

Vegna …? Mest af honum 
er nú þegar 

upptekið við að 
sóast.

Við ættum 
að prófa 
þetta á 
Röggu.

Sjampó fyrir 
þykkara, 

fyllra hár.

Heldurðu að 
þetta virki?

Pabbi notar 
það.

En við gætum samt 
prófað það.

Hjörleifur Halldórsson (1920) hafði 
hvítt gegn Ármanni Olgeirssyni 
(1423) á Janúarmóti Hugins.
Hvítur á leik

27. Hxe4! Hxe4 28. Db7+ og Ármann 
gafst upp enda mikið liðstap eða mát 
fram undan. Guðmundur Gíslason 
er efstur með fullt hús á Skákþingi 
Reykjavíkur. 
www.skak.is Úrslit 2. umferðar 
Gestamóts Hugins og Breiðabliks.
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Aðeins  
4% fita

Ekkert ger, ekkert msg,
engin aukefni,

enginn viðbættur sykur!

25%

1.869
2.489

HEILSAN 
Í HAGKAUP

hefst 

2.323
3.319

30%

ge g

Jack Link´s
Teriyaki og Orginal.

Nice´n Easy thai réttir
Fljótlegt og gott.

Heilsuréttir fjölskyldunnar
Gulrótarbuff, Grænmetislasagna 
og Indverskar grænmetisbollur.

Tofurky
Tofu álegg og pylsur.

Hälsans Kök
Soyavörur í úrvali.
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Glútenlaus Semperbrauð

ToToToTToTToToToToT fufufufufufufufurkrkrkrkrkrkrkrkkyyyyyyyyyfffff

LITLA GULA HÆNAN

 2.178 2.904
 1.556 2.074

 1.400 1.866
 2.489 3.319

Að í frystinum finnur þú hágæðakjúkling 
sem fær að ganga frjáls, fer út að leika 
og fær aðeins óerfðabreytt fóður?

Vissir þú

25%

Nýtt í Hagkaup

EEEEEEE hhhhh iii éééééé iiii
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„Þau fara mjög vel saman þessi 
tvö verk sem við ætlum að flytja, 
Silungakvintettinn eftir Schu-
bert og píanókvintett númer 1 í 
a-moll opus 30 eftir franska tón-
skáldið Louise Farrenc. Þetta er 
alveg hárómantísk tónlist,“ segir 
Þórir Jóhannsson kontrabassa-
leikari, einn flytjenda á tónleik-
um Kammermúsíkklúbbsins sem 
haldnir verða í Norðurljósum í 

Hörpu á sunnudagskvöldið og 
hefjast klukkan 19.30. 
„Ég veit ekki betur en að við séum 
að Íslandsfrumflytja þennan 
píanókvintett eftir Farrenc, hún 
var samtímamaður Schuberts. Ég 
tel mig geta lofað flottum tónleik-
um,“ heldur Þórir áfram. 

Ásamt Þóri leika Greta Guðna-
dóttir á fiðlu, Júlía Mogensen á 
selló, Guðrún Þórarinsdóttir á 

víólu og Ingunn Hildur Hauks-
dóttir á píanó.

Þetta eru þriðju tónleikar 
klúbbsins á þessum vetri. Nánar 
má lesa um klúbbinn á síðunni 
kammer.is. - gun 

Tel mig geta lofað fl ottum tónleikum
Hinn sívinsæli Silungakvintett Schuberts hljómar í Hörpu á sunnudagskvöld.

FLYTJENDUR  Guðrún Þórarinsdóttir, Greta Guðnadóttir, Þórir Jóhannsson, Júlía 
Mogensen og Ingunn Hildur Hauksdóttir. 

Á morgun verða tvær afar ólíkar 
en þó skyldar sýningar opnaðar í 
Hafnarborg. Í aðalsal Hafnarborg-
ar verður opnuð stór innsetning 
eftir Heklu Dögg Jónsdóttur sem 
ber yfirskriftina Framköllun og 
felur í sér bæði ferli, gjörning og 
samstarf við aðra listamenn. Sýn-
ingarsal Hafnarborgar hefur verið 
umbreytt í kvikmyndaver, upptöku- 
og vinnslurými þar sem 16 mm 
kvikmynd er unnin, sett saman og 
sýnd. Inn í þetta rými býður Hekla 
Dögg listamönnum að koma og taka 
þátt í sköpuninni og þannig er verk-
ið í stöðugri mótun og ekki hið sama 
við upphaf sýningar og lok.

„Sköpunarferlið fer fram hér 
innan hússins og hingað inn fæ ég 
kraft annarra listamanna. Eina 
skilyrðið sem ég set listamönnun-
um er að hér sé allt svarthvítt. Hér 
er notuð svarthvít 16 mm filma til 
þess að taka upp og allir leikmun-
ir þurfa að vera svarthvítir líka. 
Þannig leitast ég við að brúa bilið 
á milli gjörnings og filmu og skapa 
svarthvíta veröld þar sem allt getur 
gerst. Við tökum upp í okkar stúdíó-
rými á daginn, framköllum á kvöld-
in og handklippum filmuna þannig 
að þessi heimur er í raun sjálfbær 
töfrasmiðja.“

Svarthvít töfraveröld
„Þegar ég var í mínu námi fékk ég 
aðeins að kynnast filmunni. Við það 
varð í raun til allt önnur hugsun en 
ég hafði haft áður og það er magnað 
að sjá hvernig heil töfraveröld getur 
myndast á svarthvíta filmu. Ólíkt 
t.d. vídeóinu er ég ekki lengur með 
möguleikana á endurtekningunni 
heldur bara ákveðið marga metra 
af uppteknu myndefni svo dæmi sé 
tekið.“

Allt lagt að jöfnu
„Í raun upplifir viðtakandinn verk-

ið í þremur liðum. Í fyrsta lagi 
skúlptúrinn sem er allt það rými 
sem við höfum búið til, bæði upp-
töku- og sýningarrýmið. Í öðru lagi 
gjörningurinn sem felst í þátttöku 
og samvinnu listamanna og ferlinu 
öllu. Og loks að endingu afurðin. Allt 
er þetta lagt að jöfnu. Áhorfandinn 
er þátttakandi í ferðalagi þar sem 
lokaáfanginn er alvörubíósalur með 
þægilegum sætum, teppalögðu gólfi 
og öllu því sem maður vill fá í bíó. 
Allt hefur þetta verið skapað með 
ómetanlegri aðstoð þess frábæra 
fólks sem starfar hér í Hafnarborg.“

Neisti eftir Hönnu Davíðsson
Í Sverrissal safnsins verður opnuð 
sýningin Neisti með málverkum og 
teikningum eftir Hönnu Davíðsson 
(1888–1966) sem nánast allt sitt líf 
lagði stund á myndlist mótaða af 
aðstæðum kvenna við upphaf 20. 
aldar. Á sýningunni eru teikningar 

og málverk frá ýmsum tímum, litl-
ar myndir sem sýna viðfangsefni 
úr næsta nágrenni, einkum blóm, 
fólk og umhverfið í Hafnarfirði 
auk ljósmynda sem varðveittar 
eru í Byggðasafni Hafnarfjarðar. 
Ljósmyndirnar hafa fæstar verið 
sýndar áður og eru af filmum sem 
fundust undir gólfi Sívertsenhúss í 
Hafnarfirði. Hanna bjó um tíma í 
Sívertsenhúsi en það er nú hluti af 
Byggðasafninu. Á meðal þess sem 
liggur eftir Hönnu eru skreytingar 
í Fríkirkjunni í Hafnarfirði. 
 magnus@frettabladid.is

Tvær konur, tvennir 
tímar, tvær sýningar
Á morgun verða tvær afar ólíkar en þó skyldar sýningar opnaðar í Hafnarborg 
sem hefur m.a. verið umbreytt í kvikmyndaver og bíósal á síðustu dögum.

HANNA DAVÍÐSSON  var á meðal fárra kvenna sem lögðu stund á myndlist nánast 
allt sitt líf snemma á síðustu öld.  FRÉTTABLAÐIÐ/MYND ÚR EINKASAFNI

ÁHORFANDINN 
TEKUR ÞÁTT Í 

 ferðalagi segir Hekla 
Dögg Jónsdóttir 
myndlistarkona 

sem opnar sýningu 
í Hafnar borg á 

morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

3ja rétta seðill
5.900.-

HUMARSÚPA
rjómalöguð, með Madeira og grilluðum 

humarhölum

VELDU ÞÉR AÐALRÉTT

FISKUR DAGSINS
ferskasti fiskurinn hverju sinni, útfærður af 

matreiðslumönnum Perlunnar

eða

NAUTALUND 
með laukkremi, gulrót, sveppum, kartöfluflani, 

svínasíðu og Bourguinon sósu

SÚKKULAÐI MÚS
með kókos, skyri og hvítu súkkulaði, hafra 
mulningi, möndlukexi og bláberjasorbet

4ra rétta á 7.390.-
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➜ Tónleikarnir verða 
í Norðurljósum og hefjast 

klukkan 19.30.

 Við tökum upp í 
okkar stúdíórými á daginn, 

framköllum á kvöldin og 
handklippum filmuna 

þannig að þessi heimur er í 
raun sjálfbær töfrasmiðja.
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Tónleikar
20.00 Todmobile og Steve Hackett, 
gítarleikari Genesis leiða hesta sína 
saman ásamt Sinfóníuhljómsveit Norð-
urlands og kór í Eldborgarsal Hörpu í 
kvöld. Miðaverð frá 5.990 krónum.
21.00 Afmælistónleikar í Stúdenta-
kjallaranum í tilefni tveggja ára 
afmælis hans. Fram koma DJ Sura og 
Valdimar Guðmundsson úr hljómsveit-
inni Valdimar. Aðgangur ókeypis.
22.00 Hljómsveitin VAR kemur fram á 
Dillon í kvöld.
22.00 Sönghópurinn Boudoir ásamt 
hljómsveit Julians Hewlett flytur róm-
antískar dægurperlur úr ýmsum áttum 
á Café Rosenberg í kvöld. Miðaverð 
2.500 krónur og 4.000 krónur fyrir pör.
22.30 Hljómsveitirnar Alcoholia og 
Hemúllinn koma fram á metal/rokk 
tribute tónleikum á Gauknum í kvöld.

Opnanir
17.00 Einkasýning Solveigar Páls-
dóttur, Draum-Mar-Blettur opnar í Gall-
erý Bakarí í dag.

Kvikmyndir
17.00 Spænska kvikmyndin Ocho 
apellidos vascos eða Átta basknesk eft-
irnöfn er sýnd í stofu 101 í Lögbergi, 
Háskóla Íslands. Dr. Margrét Jónsdóttir 
Njarðvík, vararæðismaður Spánar á 
Íslandi kynnir myndina. Aðgangur 
ókeypis.

Málþing
12.00 Framtíð skops í fjölmenningar-
samfélagi: Langtímaáhrif morðanna 
á ritstjórn Charlie Hebdo, málþing á 

vegum námsbrautar í 
menningarfræði við 

Háskóla Íslands 
verður haldið í 
stofu 132 í Öskju, 
náttúrufræðihúsi 
Háskóla Íslands. 
Frummælendur 
eru Gauti Krist-

mannsson, Kristín 
Loftsdóttir og Hug-
leikur Dagsson.

Uppistand
20.00 Hugleikur Dagsson, Ugla Egils 
og Ragnar Hansson koma fram á uppi-
standskvöldi á Húrra í kvöld.

Tónlist
21.00 DJ Styrmir 
Dansson, aka. Plan 
B, þeytir skífum á 
Bravó í kvöld.
21.00 Houskell þeytir 
skífum á Kaffibarn-
um í kvöld.
22.00 Emmsjé Gauti 
þeytir skífum á Prik-
inu í kvöld.
23.00 Tónlistarmað-
urinn Roland Hartwell 
leikur og syngur á 
Ob-La-Dí-Ob-La-Da, 
Frakkastíg 8 í kvöld. 
Aðgangur ókeypis.
23.30 Trúbador-
inn Ómar verður 

á Ránni í Keflavík í kvöld. Tekur vel 
valin lög með Bubba, Pöpunum, Elvis, 
Bítlunum og fleirum.
21.00 Fyrsta stundin er ný tónleikaröð 
sem fer af stað í Mengi í kvöld. Spilað 
verður á strengjahljóðfæri og meðal 

gesta eru Úlfur Hansson, Arnljótur 
Sigurðsson, Katie Buckley og Una 
Sveinbjarnardóttir ásamt fleirum.

Fyrirlestrar
12.00 Fyrsti fyrirlesturinn í fyrirlestra-

röð RIKK, Rannsóknarstofnun í jafn-
réttisfræðum við Háskóla Íslands 
verður í sal Þjóðminjasafnsins. Dr. 
Erla Hulda Halldórsdóttir og dr. 

Irma Erlingsdóttir flytja fyrir-
lestra og Bjarki Karlsson 

les kvæði.
Upplýsingar um 

viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

FÖSTUDAGURHVAÐ? 
HVENÆR? 

HVAR? 16. JANÚAR 2015

Í kvöld fara fram fyrstu tónleik-
arnir í nýrri tónleikaröð menn-
ingarhússins Mengi undir nafn-
inu Fyrsta stundin. Til stendur 
að halda stundir Mengis með 
reglulegi millibili sem Fyrstu 
stundina, Aðra stundina og svo 
framvegis.

Í hvert skipti koma fram mis-
munandi hljóðfæraleikarar úr 
ólíkum áttum og í kvöld verð-
ur spilað á strengjahljóðfæri. 
Önnur stundin verður fimmta 
febrúar en þá verður leikið á 
blásturshljóðfæri. 
Meðal gesta kvöldsins eru Ólöf 
Arnalds, Úlfur Hansson, Una 
Sveinbjarnardóttir, Shahzad 
Ismaily, Arnljótur Sigurðsson, 
Gyða Valtýsdóttir, Skúli Sverris-
son og fleiri.

Fyrsta stundin hefst í Mengi 
klukkan 21.00 og miðaverð er 
2.000 krónur.

 - gló 

Fyrsta stundin
ÓLÖF ARNALDS  Er meðal þeirra sem koma 
fram í kvöld í Mengi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Solveig Pálsdóttir opnar í dag sjö-
undu einkasýningu sína, Draum-
Mar-Blettur.

Sýningin samanstendur af tví-
víðum verkum og skúlptúrum sem 
unnir eru úr dýrabeinum sem Sol-
veig safnaði í Trékyllisvík í sumar.  

„Mar er hafið og byrjunin á orð-
inu martröð. Mara er íslensk vofa 
sem hangir yfir rúminu manns, 
svona svartur skuggi. Þetta er vísir 
í drauma og martraðir og förin sem 
þau skilja eftir. Draumar geta alveg 
marið mann líka, það eru ekki bara 
raunverulegir hlutir sem skilja eftir 
sig för,“ segir Solveig um nafn sýn-
ingarinnar.

„Ég er alltaf að leika mér með 
gráa svæðið á milli teikninga og mál-
verka, hvenær er fyrirbærið bæði 
eða hvorugt,“ segir Solveig sem einn-

ig hefur notast við 
grafík við vinnslu 
verka sinna.

Solveig er með-
limur í rapp-
hljómsveitinni 
Reykjavíkurdæt-
ur og semur tón-
list undir nafninu 
Drep rún ásamt 
Oddi Bárusyni.

Að opnun lokinni heldur Solveig 
tónleika á Loft hosteli í Bankastræti 
þar sem MC Bjór, Bland og eitís-
hljómsveitin Quest auk nokkurra 
meðlima Reykjavíkurdætra koma 
fram en tónleikarnir hefjast klukk-
an átta.

Sýningin Draum-Mar-Blettur 
verður opnuð í Gallerý Bakaríi í dag 
klukkan fimm.

Martraðir og draumar
Solveig Pálsdóttir opnar sína sjöundu einkasýningu.

SOLVEIG 
PÁLSDÓTTIR

SÝNIR Í GALLERÝ 
BAKARÝ  Solveig 
Pálsdóttir Opnar 
sýninguna Draum-
Mar-Blettur í 
Gallerý Bakarí 
í dag en nafn 
sýningarinnar er 
vísun í drauma og 
martraðir.           
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Upplýsingasími 530-3000
skidasvaedi.is

Opnunartímar:
Virkir dagar: kl. 14.00-21.00

Helgar: kl. 10.00-17.00

Sunnudaginn
18. janúar

Bláfjöll Frítt í fjallið fyrir 16 ára og yngri 
50% afsláttur af skíðaleigu

Ýmsar uppákomur við skála skíðadeildana kl. 11–13

Frí skíða- og brettakennsla fyrir alla við Bláfjallaskála kl. 12-16

Eyfi spilar við Bláfjallaskála kl. 14

Hljómsveitin Munstur spilar við Bláfjallaskála kl. 15

Heitt kakó eins og fólk getur í sig látið #WSD2015
Ath! Verði spáin fyrir sunnudaginn slæm verður World Snow Day haldinn laugardaginn 17. janúar.
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„Þetta er alveg frábær heiður og 
ofsalega gaman. Það er líka gaman 
að sjá hvað öll þessi vinna okkar við 
myndina er að fá mikla athygli og 
viðurkenningu, það er bara alveg 
frábært,“ sagði Jóhann Jóhannsson 
tónlistarmaður og Golden Globe-
verðlaunahafi í gær.

Fréttablaðið náði af honum tali 
þegar ljóst var að hann væri meðal 
tilnefndra til Óskarsverðlaunanna. 
Aðspurður hvort hann hafi ein-
hvern tíma órað fyrir því að hann 
ætti eftir að fá þessar viðurkenn-
ingar neitar hann því. „Nei, ég hef 
svo sem ekki hugsað mikið um þetta 
eða pælt í þessu ferli öllu saman. Ég 
átti í rauninni alls ekki von á þessu 
og kemur allt mjög á óvart. Þetta 
eru alveg ótrúlegar fréttir,“ segir 
Jóhann hógvær. 

Síðastliðinn sunnudag, 11. janúar, 
varð Jóhann fyrstur Íslendinga til 
þess að hljóta Golden Globe-verð-
launin, fyrir tónlist í kvikmyndinni 
The Theory of Everything. „Þetta 
var rosaleg athöfn og ég hitti mikið 
af spennandi og skemmtilegu fólki 
þarna, bæði í athöfninni sjálfri og 
eftir hana. Þetta var bara alveg 
æðislegt og mikill heiður fyrir mig,“ 
segir Jóhann. Hann segir tilfinn-
inguna að heyra nafnið sitt og fara 

Ótrúlegar fréttir að 
fá Óskarstilnefningu
Tónlistarmaðurinn og Golden Globe-verðlaunahafi nn Jóhann Jóhannsson varð í 
gær sjötti Íslendingurinn til að hljóta tilnefningu til Óskarsverðlaunanna. 

FLOTTIR SAMAN 
 Jóhann Jóhanns-
son ásamt Eddie 
Redmayne, 
aðalleikara The 
Theory of Every-
thing, eftir Golden 
Globe-verðlau-
naafhendinguna 
á Beverly Hilton 
hótelinu. 
NORDICPHOTOS/GETTY

ÓRAUNVERULEG STUND  Jóhann 
Jóhannsson flytur þakkarræðu á Golden 
Globes. NORDICPHOTOS/GETTY

iPhone 
viðgerðir

VIKAN Á FACEBOOK TIL HAMINGJU JÓHANN!
Arnar Eggert 
Thoroddsen
Þetta er hörð 
samkeppni fyrir 

okkar mann! Ég spái því að 
Zimmer sé út en hin kvikindin 
… hmm … Desplat með tvö, 
er hann að fara að taka þetta? 
Hvað er raunhæft hérna? Ég er 
spenntur, viðurkenni það...

Dóra
Jóhannsdóttir
Til hamingju elsku 
Jóhann Jóhanns-

son. Þetta er svo verðskuldað 
og stórkostlegt! Við erum að 
springa úr stolti!

Hljómsveitin 
HAM
Gullhnötturinn 
stefnir á Óskar. Til 

hamingju Jóhann Jóhannsson 
og allir hinir líka. 

Margrét Gauja 
Magnúsdóttir 
Ok, kæru yfirmenn 
mínir, ég mun ekki 

mæta til vinnu daginn eftir 
Óskarinn. 

Svavar Knútur
Til hamingju aftur 
Jóhann Jóhanns-
son! Óskarstilnefn-

ing no less!

Kvikmyndirnar Birdman og The 
Imitation Game fengu flest-
ar tilnefningar til Óskarsverð-
launanna í gær, eða níu hvor. 

The Imitation Game hlaut átta 
tilnefningar og myndirnar Amer-
ican Sniper og Boyhood sex.

Segja má að Birdman, The 
Imitation Game og Boyhood hafi 
verið „sigurvegarar“ dagsins því 
þær fengu allar tilnefningar í 
flokki bestu kvikmyndar, bestu 
leikstjórnar og fyrir besta hand-
ritið. 

Aðalleikarar tveggja af þess-
um þremur myndum voru til-
nefndir í flokki bestu leikara. 
Óskarsverðlaunin verða afhent 
22. febrúar.

Tvær fengu níu tilnefningar
Birdman og The Imitation Game með fl estar tilnefningar til Óskarsverðlaunanna.

BIRDMAN
 Michael 
Keaton var 
tilnefndur 
til Óskars-
ins fyrir 
hlutverk 
sitt í Bird-
man. 

➜ Besta kvikmyndin
■ American Sniper
■ Birdman
■ Boyhood
■ The Grand Budapest Hotel
■ The Imitation Game
■ Selma
■ The Theory of Everything
■ Whiplash

9 Birdman, 
 The Grand Budapest Hotel
8 The Imitation Game
6 American Sniper,
 Boyhood
5 Foxcatcher, Interstellar, Whiplash,
 The Theory of Everything.

1992 Friðrik Þór Friðriksson 
kvikmyndagerðarmaður fyrir 
Börn náttúrunnar í flokknum 
besta erlenda myndin.

2001 Björk Guðmundsdóttir 
og Sjón voru tilnefnd fyrir lagið 
„I’ve seen it all“ úr Myrkra-
dansaranum eða Dancer in the 
Dark. Leikstjórinn Lars Von Trier 
var meðhöfundur að laginu.

2006 Rúnar Rúnarsson og Þórir 
Snær Sigurjónsson kvikmynda-
gerðarmenn fyrir stuttmyndina 
Síðasti bærinn.

➜ Aðrar Íslendingar 
og Óskarinn

➜ Flestar tilnefningar 

upp á svið hafa verið óraunverulega. 
„Þetta kom mér rosalega á óvart og 
var mjög óraunveruleg tilfinning. 
Það var hálfgerð skelfing að þurfa 
að labba þarna upp og halda ræðu 
fyrir fullum sal af kvikmyndastjörn-
um,“ segir hann. 

Ræðuna hafði hann ekki skipu-
lagt en reiknar með að setja eitthvað 
niður fyrir Óskarsverðlaunin. En 
hvar skyldi Jóhann ætla að geyma 
gyllta hnöttinn? „Ja, ég er nú ekki 
búinn að finna stað enn þá, ég verð 

að sjá hvar þetta passar í stofuna, nú 
eða stúdíóið.“

Fram undan, fyrir utan Óskars-
verðlaunin 22. febrúar, eru bresku 
BAFTA-verðlaunin 8. febrúar en þar 
er Jóhann einnig tilnefndur. Þessa 
dagana vinnur hann að tónlist fyrir 
kvikmyndina Sicario eftir Denis 
Villenevue, en þeir unnu einnig 
saman að myndinni Prisoners. „Ég 
er á kafi að klára þá tónlist og reikna 
með að við förum í upptökur í byrjun 
næsta mánaðar.“ adda@frettabladid.is
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Tilkynnt hefur verið að Mad-
onna, AC/DC, Ariana Grande, 
Ed Sheeran og Eric Church 
muni spila á Grammy-verð-
launahátíðinni sem verður hald-
in í 57. sinn í Los Angeles í 8. 
febrúar.

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
rokkgoðsagnirnar í AC/DC stíga 
á svið í bandarískri sjónvarps-
útsendingu í meira en fjórtán ár. 
Þetta verður jafnframt í fyrsta 
sinn sem hljómsveitin spilar á 
Grammy-hátíðinni. Í þetta sinn 

verður hún án gítar-
leikarans og stofnmeð-
limsins Malcolms Young 
sem hætti í sveitinni 
í fyrra vegna veik-
inda. AC/DC var 
vígð inn í Frægð-
arhöll rokksins 
árið 2003. 

Ariana 
Grande, sem 
er tilnefnd 
til tvennra 
Grammy-

verðlauna, og Church munu 
einnig spila í fyrsta sinn á  

 Grammy-
hátíðinni 
þetta 
kvöld. 

Hann er 
tilnefndur til 

fernra verðlauna, þar 
á meðal fyrir besta 
kántrílagið, Give 
Me Back My Home-

town. Einnig er hann 
tilnefndur fyrir lagið 

Raise Em Up sem hann söng 
með Keith Urban og fyrir bestu 
kántríplötuna.

Ed Sheeran er tilnefndur til 
þrennra verðlauna, þar á meðal 
fyrir plötu ársins og fyrir 
lagið I See Fire sem hljómar í 
kvikmyndinni The Hobbit: The 
Desolation of Smaug.

Madonna og AC/DC spila á Grammy-verðlaunahátíðinni
Ed Sheeran, Ariana Grande og Eric Church stíga einnig á svið 8. febrúar næstkomandi í Los Angeles. Hátíðin verður haldin í 57. sinn.

MADONNA  Tónlistarkonan ætlar að 
stíga á svið á Grammy-hátíðinni og vænt-
an lega trylla salinn.   NORDICPHOTOS/GETTY

Önnur sólóplata Jacks White, 
Lazaretto, var mest selda vínyl-
platan í Bandaríkjunum árið 
2014. Samtals seldust 86 þúsund 
eintök af plötunni. Í öðru sæti var 
AM með The Arctic Monkeys sem 
seldist í 58.700 eintökum og í því 
þriðja var Born to Die með Lana 
Del Rey sem seldist í 42.100 ein-
tökum. Bítlarnir eru svo í fjórða 
sæti með Abbey Road í 38.200 
eintaka sölu.

Vínylplötur seldust í yfir níu 
milljónum eintaka í Bandaríkjun-
um í fyrra, sem er sex prósent af 
allri sölu á tónlist í föstu formi í 
landinu. Þrátt fyrir að mikið hafi 
aukist að tónlist sé streymt á net-
inu hefur sala á vínylplötum auk-
ist undanfarin ár. Á hinn bóginn 
hefur dregið úr sölu á stafrænu 
niðurhali og geisladiskum.

TOPP TÍU LISTINN 
 1 Jack White Lazaretto
 2 The Arctic Monkeys AM
 3 Lana Del Rey Born to Die
 4 Bítlarnir Abbey Road
 5 Bob Marley Legend
 6 Black Keys Turn Blue
 7 Bítlarnir Sgt. Peppers
 8 Lana Del Rey Ultraviolence
 9 Miles Davis Kind of Blue
 10 Amy Winehouse Back to Black

Seldi fl estar 
vínylplötur

JACK WHITE  Önnur sólóplata Whites 
seldist mest á vínyl í fyrra í Bandaríkj-
unum.  NORDICPHOTOS/GETTY

14 ár eru síðan AC /DC 
spilaði síðast í banda-

rísku sjónvarpi.

Frábær verð

Fjölbreyttur fatnaður 

Opið alla virka daga

ÚTSÖLU -
MARKAÐURINN

Fákafeni 11
(Beint á móti Metro)

Laugardaga
kl.16:00-18:00

kl: 13:00-16:00
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BAKÞANKAR 
Kolbeins Tuma
Daðasonar

„Við höfum meðal annars komist 
að því að árið 1200 voru Íslend-
ingar byrjaðir að nota engi-
fer mikið. Þá var það bara flutt 
hingað inn ásamt karríi, kanil og 
fleiru. Tómaturinn aftur á móti 
kom fyrst til Íslands í kringum 
1940-1950,“ segir Gísli Matthías 
Auðunsson, matreiðslumeistari á 
Mat og drykk, nýjum veitingastað 
sem verður opnaður á morgun. 

Áhersla verður lögð á íslenska 
matarmenningu og er nafn 
staðarins vísun í bókina Matur 
og drykkur eftir Helgu Sigurð-
ardóttur sem gefin var út árið 
1947. „Hún er náttúrulega aðal 
innblásturinn og ástæðan fyrir 
því að við fengum hugmyndina,“ 
segir Gísli og bætir við: „Ég hef 
verið að spá að ef Helga væri á 
lífi í dag og væri matreiðslumað-
ur þá held ég að hún myndi opna 
svona svipaðan veitingastað og 
við erum að gera,“ segir hann 
léttur í bragði.
Matseðillinn samanstendur af 
klassískum réttum á borð við 
plokkfisk en einnig ævintýraleg-
um og öðru vísi réttum á borð við 

brasaðan þorskhaus.
„Við verðum líka með mikið 

af áhugaverðum íslenskum 
kokteilum. Undirstaðan í einum 
er hvannarótarbrennivín sem 
við gerum sjálf og í öðrum viskí 
kryddað með heimagerðu lamba-
beikoni.“

Eigendur staðarins ásamt 
Gísla eru þau Albert Muñoz, Inga 
María Backman, Ágústa Back-
man og Elma Backman, yfirhönn-
uður staðarins. Matur og drykkur 
verður opnaður klukkan 19.30 á 
morgun og er til húsa á Granda-
garði 2. gydaloa@frettabladid.is 

Brasaður þorskhaus 
og lambabeikon
Veitingastaðurinn Matur og drykkur leggur ríka áherslu á íslenska matarhefð.

MATUR OG 
DRYKKUR 
 Albert Muñoz, 
Inga María 
Backman, Elma 
Backman, 
Ágústa 
Backman og 
Gísli Matthías 
Auðunsson 
unnu saman 
að hönnun 
staðarins.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Skyrmús
500 g skyr 
250 g rjómi
75 g sykur

Aðferð: Þeytið saman skyr og sykur. 
Þeytið rjóma og blandið skyrblöndu 
saman við rjómann.

Mysukrap
250 g mysa
150 g sykur
1 stk. sítróna

Aðferð: Mysa og sykur hrærð saman 
og blandað með safa úr heilli sítrónu.

Grænt kruðerí
1 búnt hjartafró
1 búnt sítrónugarðablóðberg
1 stk. rúgbrauð frá HP 
40 g smjör

Aðferð: Rúgbrauð mulið í matvinnslu-
vél og sett á bökunarplötu. Smjörið 
brætt og því hellt yfir rúgbrauðs-
mylsnuna. Bakað 150°C í 20 mínútur. 
Leyft að kólna. Jurtirnar pillaðar og 
þeim hrært saman við stökka rúg-
brauðsmylsnuna.

Setjið skyrmúsina á disk, mysukrapið 
þar ofan á og stráið græna kruðerínu 
yfir.

Skyr og mysukrap með grænu kruðeríi
Öðru vísi og spennandi uppskrift  frá Gísla Matthíasi.

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

NEW YORK POSTTIME

m.a. BESTA MYND ÁRSINS 
Besti Leikari í aðalhlutverki - Bradley Cooper

WASHINGTON POST

PADDINGTON ISL TAL 4, 6
PADDINGTON ENS TAL 4, 6
BLACKHAT 8, 10:45(POWER)
TAKEN 3 8, 10:20
HOBBIT 3 3D (48R) 6, 9
BIG HERO 6 2D 3:45

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

ÞÓTT ÉG sé afar sáttur við líf mitt 
hingað til og vilji litlu sem engu breyta 
í heildaratburðarásinni eru einstaka 
augnablik þar sem ég vildi að ég hefði 
haft meira frumkvæði. Synt á móti 

straumnum. Gert það sem ég vildi 
gera óháð því sem allir aðrir gerðu. 

FYRST UPP í hugann kemur ferm-
ingin sem ég vissi allan tímann 
að væri mistök. Ég trúði ekkert 
frekar á guð þá frekar en nú. Síðan 

hef ég skráð mig úr þjóðkirkjunni 
líkt og margir enda engin ástæða til 

að vera skráður í trúfélag nema þú 
tilheyrir þeim ágæta hópi fólks 

sem virkilega trúir á guð sinn.

ÉG HEFÐI viljað vera skipti-
nemi í eitt ár í framhalds-
skóla. Á þeim tíma virk-
aði það sem heimsendir að 
verða ári á eftir í skóla en í 
dag hefði ég svo sannarlega 

viljað búa að reynslu í fjar-
lægu landi, mögulega kunna 
annað tungumál og hafa enn 

víðari sýn á lífið. Einstaka nemandi 
fermdist ekki. Aðrir áttuðu sig á því hve 
gaman væri að fara í skiptinám. Svo 
voru enn aðrir sem áttuðu sig á mun 
mikilvægari hlutum áður en umræða 
fór af stað í samfélaginu. Að með einni 
undirskrift gætu þeir mögulega bjargað 
mannslífum þótt líf þeirra sjálfra væri 
á enda. Dagný Ösp Runólfsdóttir heitin 
var ein þeirra.

ÉG EFAST um að nokkur hafi getað 
haldið aftur af tárunum í viðtali við for-
eldra Dagnýjar heitinnar í Íslandi í dag 
á þriðjudaginn. Ári áður en hún lést í 
bílslysi 21 árs gömul skráði hún sig sem 
líffæragjafa. Fyrir vikið má segja að 
hún lifi enn, ekki bara í hugum allra 
sem hana þekktu, heldur bókstaflega í 
líkömum þeirra sex sem fengu hjarta 
hennar, lungu, nýru og bris. Hjartað í 
tíu ára stúlku slær í takt við hjarta Dag-
nýjar.

Á EINNI mínútu getur þú skráð þig 
sem líffæragjafa á vef Landlæknis. 
Eftir hverju ertu að bíða?

Besta gjöf í heimi

FJÖLSKYLDUPAKKINN Barnafjölskyldur fá 
alla miða á barnaverði Miðasala á: MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-12 ÁRA

5% 5%
WEDDING RINGER KL. 5.30 – 8 – 10.20
PADDINGTON - G O ÍSL TAL KL. 5.30530
PADDINGTON - ENSK TAL KL. 6
TAKEN 3 KL. 8 - 10.30
THE HOBBIT 3 3D KL. 9
NIGHT AT THE MUSEUM 3 KL. 5.30
MOCKINGJAY– PART 1 KL. 8

WEDDING RINGER KL. 5.40 – 8 – 10.20 - 11
WEDDING RINGER LÚXUS KL. 8 - 10 .20
BLACKHAT KL. 8 – 10.25
PADDINGTON KL. 3.30 – 5.45
TAKEN 3 KL. 8, 10.50
THE HOBBIT 3 3D 48RD KL. 5 - 8
THE HOBBIT 3 LÚXUS3D48RD KL. 5
NIGHT AT THE MUSEUM 3 KL. 3.30 - 5.45
MÖRGÆSIR ÍSL TAL2D KL. 3.30

ÆVINTÝRALEGA SKEMMTILEG MYND
FRÁ FRAMLEIÐANDA HARRY POTTER
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Eiríkur Stefán
Ásgeirsson í Katar
eirikur@frettabladid.is

Dagný Brynjarsdóttir gekk í gær frá sex mánaða samningi við eitt besta 
kvennalið Þýskalands, Bayern München. Dagný varð bandarískur há-
skólameistari með Florida State en hún lauk námi við Florida State 
fyrir jól. „Dagný er mjög hæfileikaríkur og skapandi sóknarmaður 
sem getur bæði spilað á miðjunni og í framlínunni. Ég hlakka til að 
vinna með þessum unga og afar metnaðarfulla leikmanni,“ sagði 
Thomas Wörle, þjálfari kvennaliðs Bayern München. 

„Ég er mjög spennt að byrja atvinnumannsferillinn 
minn hér með Bayern. Mitt markmið er að þroskast sem 
leikmaður og hjálpa liðinu að ná sínum markmiðum. 
Ég hlakka til næstu sex mánaða,“ segir Dagný í viðtali 
á heimasíðu Bayern München. Bayern München er 
nú í 2. sæti þýsku deildarinnar tveimur stigum á eftir 
Evrópumeisturum VfL Wolfsburg. Aðeins einn íslenskur 
knattspyrnumaður hefur spilað með aðalliði Bayern 
München–  Ásgeir Sigurvinsson tímabilið 1981 til 1982. 

Dagný spilar með Bayern München

HANDBOLTI Það er allt til reiðu hjá 
strákunum okkar í Doha í Katar 
þar sem HM í handbolta hófst í 
gær með opnunarleik heimamanna 
gegn Brasilíu. Ísland mætir Sví-
þjóð í Al Sadd-keppnishöllinni sem 
tekur tæplega átta þúsund manns 
í sæti.

„Við erum tilbúnir og bíðum nú 
bara eftir því að þetta komist í 
gang,“ sagði Aron Kristjánsson við 
Fréttablaðið í gær en hann ræddi 
við fjölmiðlamenn á hóteli liðsins í 
Doha. Þar fer afar vel um strákana 
sem eru þar að auki meiðslafríir – 
svo gott sem.

„Hér er allur aðbúnaður mjög 
góður og brúnin á mönnum lyftist 
í þessu hlýja loftslagi.“

„Svíar eru mjög sterkir,“ segir 
hann um andstæðing kvöldsins. 
„Þeir eru með sterka markverði 
og öfluga vörn. Ég á von á því að 
þeir muni keyra þetta áfram á 
honum og þykist vita að þeir ætla 
sér að refsa okkur með hraðaupp-
hlaupum.“

Með ágætis plan gegn Svíunum
Hann segir að liðið eigi reynda 
sóknarmenn og þá er Kim Anders-
son að koma aftur inn af miklum 
krafti eftir fjarveru. 

„Hann styrkir þá mikið og þeir 
eru þar að auki með góða horna-
menn og línumann. En það verður 
lykilatriði fyrir okkur að hleypa 
þeim ekki í gang með hraðaupp-
hlaupin og við þurfum að passa 
sérstaklega upp á skiptingar á milli 
sóknar og varnar í því tilliti.“

Aron segir að leikmenn sínir 

verði að einbeita sér að því í kvöld 
að halda bæði aga og skipulagi í 
sóknarleiknum. „Við þurfum að 
klára sóknirnar okkar og sjá svo til 
hvort við getum ekki dregið helstu 
vígtennurnar úr þeim í sóknar-
leiknum. Við þurfum að hafa góðar 
gætur á skyttunum þeirra.“

Ísland og Svíþjóð áttust við í 
æfingaleik á föstudaginn en það 
er lítið að marka þann leik, enda 
hvíldu bæði lið lykilmenn. „Við 
höfum svo skoðað vel þá leiki sem 
Svíarnir spiluðu eftir þann leik, 
til dæmis gegn Dönum, og teljum 
við okkur tilbúna með ágætis plan 
gegn þeim.“

Björgvin Páll lítur vel út
Margir hafa áhyggjur af mark-

vörslu íslenska liðsins en það sýndi 
sig í æfingaleikjunum um helgina 
að ef varnarleikurinn er ekki upp 
á sitt besta eiga markverðirnir 
Björgvin Páll Gústavsson og Aron 
Rafn Eðvarðsson erfitt uppdráttar.

„Við spilum vörn sem útheimtir 
mikla orku en mér hefur fundist 
Björgvin standa sig vel á æfingum 
og að þeir vegi hvor annan vel upp. 
Þeir eru ólíkar týpur en eru teymi 
og alltaf tilbúnir að koma inn á og 
breyta gangi leiksins,“ segir Aron. 
„Auðvitað koma kaflar inn á milli 
þar sem þeim gengur misvel en 
mér finnst að það sé mikill hugur 
í þeim.“

Ljóst er að úrslit leiksins í kvöld 
geta haft mikla þýðingu fyrir 
Ísland og frammistaðan í leiknum 

mun gefa tóninn fyrir framhald-
ið. Aron ætlar þó að halda ró sinni 
enda nóg eftir af mótinu.

Getum allt á góðum degi
„Við ætlum að ná eins hagstæð-
um úrslitum og við getum í riðla-
keppninni og koma liðinu bæði í 
rétta gírinn og í sem besta stöðu 
fyrir útsláttarkeppnina. Þá tekur 
bara bikarúrslitaleikur við í hverri 
umferð og mér finnst við vera 
með liðið sem getur staðið öllum 
á sporði á góðum degi. Þá snýst 
þetta um að halda leikmönnum 
heilum og að dagsformið sé gott. 
En þó svo að leikurinn gegn Svíum 
sé mikilvægur er ljóst að hann er 
engin endastöð fyrir okkur í þess-
ari keppni.“

Brúnin lyft ist á strákunum
Ísland mætir Svíþjóð í fyrsta leik sínum á HM í handbolta í Doha í Katar í kvöld. Aron Kristjánsson er 
tilbúinn með leikáætlun en segir að þó svo að leikurinn sé mikilvægur sé hann ekki endastöð.

LÉTT YFIR STRÁKUNUM  Aron Pálmarsson fékk smá stríðni frá fyrirliðanum, Guðjóni Val Sigurðssyni, í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

HANDBOLTI Íslenska handbolta-
landsliðið hefur ekki góða 
reynslu af því að byrja stórmót á 
móti Svíum. Þetta verður fimmta 
tilraunin í kvöld en í öll hin fjög-
ur skiptin hefur liðið tapað á móti 
Svíum í fyrsta leik á stórmóti.

Svíar hafa í þrjú skipti verið 
með frábært lið sem endaði á því 
að vinna verðlaun á viðkomandi 
móti en sænska liðið sem vann 
Ísland í fyrsta leik á EM 2008 end-
aði í 5. sæti, sex sætum ofar en 
Ísland.  - óój

ÍSLAND OG SVÍÞJÓÐ Í 
FYRSTA LEIK: 

HM 1993 Í SVÍÞJÓÐ
Svíar unnu 5 marka sigur, 
21-16. 

EM 2000 Í KRÓATÍU
Svíar unnu 8 marka sigur,  
31-23. 

HM 2001 Í FRAKKLANDI
Svíar unnu 3 marka sigur, 
24-21. 

EM 2008 Í NOREGI
Svíar unnu 5 marka 
sigur, 24-19

Aldrei unnið 
Svía í leik eitt
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ÚRSLIT
A RIÐILL
Katar - Brasilía 28 - 23 (15-12)
Eini leikur gærdagsins. 

LEIKIR DAGSINS
B: Bosnía - Íran kl. 12:00 
D: Rússl. - Sádí Arabía kl. 12:00 
A: Slóvenía - Síle kl. 14:00 
B: Makedónía - Túnis kl. 14:00 
A: Spánn - Hv. Rússland kl. 14:00 
B: Króatía - Austurríki kl. 16:00 
D: Pólland - Þýskaland kl. 16:00 
C: Alsír - Egyptaland kl. 16:00 
C: Ísland - Svíþjóð kl. 18:00 
D: Danmörk - Argentína kl. 18:00 
C: Frakkland - Tékkland  kl. 18:00 

FÓTBOLTI Elín Metta Jensen skoraði tvö mörk í 3-1 sigri 23 ára landsliðs 
kvenna á Póllandi í fyrrakvöld og vantar því bara eitt mark til að jafna marka-
met Margrétar Láru Viðarsdóttur yfir flest mörk fyrir yngri landslið Íslands.
Elín Metta hefur nú skorað 29 mörk í 35 leikjum fyrir 17 ára landsliðið (17 
mörk í 14 leikjum), 19 ára landsliðið (9 mörk í 19 leikjum) og 23 ára landsliðið 
(3 mörk í 2 leikjum). 

Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði á sínum tíma 30 mörk í 43 leikjum 
fyrir 17 ára landsliðið (6 mörk í 15 leikjum), 19 ára landsliðið (13 mörk í 15 
leikjum) og 21 árs landsliðið (11 mörk í 13 leikjum). Margrét Lára hefur síðan 
bætt við 71 marki fyrir íslenska A-landsliðið og það met er öllu öruggara en 
metið hennar í markaskorun fyrir yngri landsliðin. 

Berglind Björg Þorvaldsdóttir er þriðja á listanum með 28 mörk í 28 leikjum 
fyrir yngri landsliðin og Greta Mjöll Samúelsdóttir skoraði á sínum tíma 20 
mörk í 34 leikjum með yngri landsliðunum.  Elín Metta verður tvítug á þessu 
ári og hefur því enn tíma til að bæta við metið sitt en það er hins vegar óvíst 
hvort verða fleiri verkefni hjá 21 árs og 23 ára liðunum.  - óój

Elínu Mettu vantar nú bara eitt mark í met Margrétar Láru

TVENNA GEGN PÓLLANDI  Elín Metta 
Jensen í leiknum í Kórnum í fyrrakvöld. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HANDBOLTI Guðmundur Guðmundsson, landsliðs-
þjálfari Dana, viðurkennir að það hafi verið erfitt 
að kyngja tapinu gegn Íslandi í æfingaleik liðanna 
í Álaborg um síðustu helgi. Tapið var það fyrsta hjá 
Dönum undir stjórn Guðmundar.

„Tapið sveið en það var ekki svo slæmt. Þetta var 
góð lexía fyrir okkur,“ sagði Guðmundur í viðtali við 
Arnar Björnsson eftir blaðamannafund danska liðsins 
í Doha í Katar í gær.

„Það er ekki gott að fara í stórmót eftir að hafa 
unnið alla undirbúningsleikina. Leikurinn gaf okkur 
tækifæri til að vinna í ákveðnum þáttum og við spil-
uðum svo frábærlega gegn Svíum næsta dag. Þá leið 
manni strax mun betur,“ segir Guðmundur en honum 
er vitanlega aldrei vel við að tapa.

„Ég er ekkert að svekkja mig of mikið á tapinu 
gegn Íslandi – það var bara í fyrstu. En mér líst vel á 
íslenska liðið og það spilaði vel gegn okkur. Í fyrsta 
sinn í langan tíma eru lykilmenn heilir og það eru 
frábærir leikmenn í liðinu. Það er vel spilandi og með 
mikla reynslu. Ísland getur náð langt.“

Hann vill ekki segja hvort hann telji íslenska liðið 
betra en það sænska en liðin eigast við í C-riðli í 
kvöld. „Svíar eru ekki auðunnir. Þeir eru með mjög 

góða vörn, frábæra markverði og góðir í hraðaupp-
hlaupum. En ef Ísland spilar góða sókn er allt mögu-
legt.“

Danmörk mætir Argentínu í sínum fyrsta leik í 
 D-riðli klukkan 18.00 í kvöld. Leikurinn verður í 
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport. - esá

Tapið gegn Íslandi sveið í fyrstu
Guðmundur Guðmundsson telur möguleika Íslands gegn Svíþjóð góða.

MÆTA ARGENTÍNU  Guðmundur Guðmundsson á blaða-
manna fundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK
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HANDBOLTI Það væsir ekki um 
strákana okkar, frekar en önnur 
keppnislið, hér í Doha í Katar. 
Íslenska landsliðið dvelur á fimm 
stjörnu hóteli í miðbænum þar sem 
rúmt er um hvern mann og séð til 
þess að engan skorti neitt.

„Það er stórmunur á því að vera 
á góðu hóteli og lélegu. Hér er 
allt til fyrirmyndar og því engin 
ástæða til að láta utanaðkomandi 
hluti trufla mann. Við getum bara 
einbeitt okkur að handboltanum og 
það er það sem við viljum gera,“ 
sagði Róbert í samtali við Frétta-
blaðið í gær.

Fékk grjótharða dýnu
Róbert hefur stundum þurft að 
taka dýnuna úr rúmi sínu á stór-
mótum og sofa á gólfinu, til að 
hlífa bakinu. „Það þurfti ekki nú. 
Ég fékk grjótharða dýnu sem ég er 
mjög ánægður með.“

Snorri Steinn tók í svipaðan 
streng og sagði að strákarnir 
hefðu verið fljótir að aðlagast. „Við 
höfum nú verið hérna í tvo daga og 
það var gott að koma aðeins fyrr 
og sjá öll háhýsin og allt þetta sem 
gerir Doha sérstaka,“ segir hann 
og bætir við að ekki sé annað að 
sjá á íslenska hópnum en að allir 
séu klárir í slaginn.

„Umræðan fyrir síðustu tvö 
stórmót á undan hefur nánast 
eingöngu snúist um meiðsli leik-
manna en ég á nú í erfiðleikum 
með að tína til einhver smávægi-
leg meiðsli hér og þar. Það er nýtt 
af nálinni,“ segir hann en það eina 
sem hefur sett strik í undirbún-
ing íslenska liðsins er staða Arons 
Pálmarssonar sem varð fyrir lík-
amsárás í miðbæ Reykjavíkur á 
milli jóla og nýárs.

„Það var smá vesen á Aroni,“ 
segir Snorri og hlær. „En mér sýn-

ist að hann sé kominn í gott stand 
og var ekki að sjá annað á æfinga-
leikjunum um helgina. Það er því 
ekki yfir neinu að kvarta og því 
gott að geta einbeitt sér alfarið að 
fyrsta leik keppninnar.“

Vitum ekki hvernig liðið stendur
Ísland mætir Svíþjóð klukk-
an 18.00 í kvöld í fyrstu umferð 
riðlakeppninnar. Af liðunum sex 
í riðlinum komast fjögur áfram í 
16-liða úrslitin en niðurröðun lið-
anna skiptir afar miklu máli til 
að sleppa við allra bestu lið hins 
geysisterka D-riðils í 16-liða úrslit-
unum, þó það sé vitað mál að öll 
fjögur liðin sem komast úr honum 
geti veitt Íslandi harða samkeppni.

Vilja sjá stíganda í liðinu
Snorri segir að strákarnir ætli sér 
langt, rétt eins og á öllum stórmót-
um. „Sú tilfinning hverfur aldrei. 
Við ætlum að byrja á að standa 
okkur vel í riðlinum og vitum að 
við þurfum að eiga góðan leik í 
16-liða úrslitunum, sama hvaða liði 
við mætum. En það er alltaf betra 
að spila vel í riðlinum og sjá að það 
er stígandi í liðinu,“ segir Snorri.

„Við vitum í raun ekki hvað við 
erum að fara út í enda erfitt að 
meta nákvæmlega hvernig liðið 
okkar stendur,“ segir Róbert. „Við 
áttum flottan leik gegn Danmörku 
og maður sér mikla möguleika í 
liðinu – enda getum við margt og 
höfum aukið breiddina.“

Hann segir þó ljóst að það geti 
brugðið til beggja vona. „Ég vil 
ekki vera svartsýnn en liðið okkar 
er þess eðlis. En ef við höldum 
okkur við það sem fyrir okkur er 
lagt og það sem við kunnum þá hef 
ég engar áhyggjur. Oftast erum 
við sjálfum okkur verstir en ef við 
höldum einbeitingu og skipulaginu 
í lagi þá verður þetta flottur dagur 
á morgun [í dag].“

Alvaran loksins að byrja
Snorri Steinn segir enn fremur að 
það sé langur vegur fram undan í 

Oft  sjálfum okkur 
verstir á mótunum
Róbert Gunnarsson og Snorri Steinn Guðjónsson eru vel stemmdir fyrir fyrsta 
leik Íslands á HM í Katar. Róbert þurft i ekki að sofa á gólfi nu á hóteli liðsins.

SAMA TILFINNING OG FYRIR ÖLL STÓRMÓT   Snorri Steinn Guðjónsson er leikstjórnandi íslenska liðsins og stýrir sóknar-
leiknum eins og hann hefur gert í næstum áratug.  Hér talar hann við blaðamann Fréttablaðsins í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/EVA BJÖRK

Róbert Gunnarsson og Snorri 
Steinn Guðjónsson eru alltaf 
saman í herbergi á ferðum sínum 
með íslenska landsliðinu og 
strákarnir eru nú saman á sínu 
tólfta stórmóti.

Þeir eru nú á sínu fjórða 
heimsmeistaramóti saman en 
hafa einnig verið liðsfélagar á 
fimm Evrópumótum og þrennum 
Ólympíuleikum.

Fyrsta mót þeirra saman var 
Evrópumótið í Slóveníu 2004 en 
Róbert fékk þá aðeins að vera 
með í lokaleiknum á móti Tékk-
landi. Snorri Steinn var þá á sínu 
öðru stórmóti en hann var einnig 
með á HM í Portúgal árið áður.

Síðan þeir voru fyrst saman 
á EM 2004 hafa þeir verið 
saman á öllum stórmótum nema 
tveimur. Viggó Sigurðsson valdi 
Snorra Stein ekki í hópinn á HM 
í Túnis 2005 og Snorri Steinn 
gaf síðan ekki kost á sér á EM í 
Serbíu 2012. Róbert hefur hins 
vegar verið með á síðustu fjórtán 
stórmótum íslenska landsliðsins 
ef við teljum HM í Katar með. 

➜ „Snobbi“ á sínu 
tólfta stórmóti

FRJÁLSAR Colin Jackson, fjór-
faldur Evrópumeistari og 
tvöfaldur heimsmeistari í 110 
m grindahlaupi, er staddur á 
Íslandi, en hann hélt fyrirlestur 
á vegum Háskóla Reykjavíkur 
í gær sem bar heitið „Dare to 
dream“. Með honum vill hann 
minna íþróttamenn frá minni 
löndum á að það er allt hægt 
eins og hans magnaði ferill 
sannar.

„Það mikilvægasta er, að 
þegar þú kemur frá lítilli þjóð 
eins og ég, Wales, þá getur 
maður gleymst. Sem íþrótta-
maður þarf maður að láta sig 
dreyma um hvað maður getur 
afrekað. Ef maður getur mætt 
þessum draumum með hæfileik-
um þá áttu góðan möguleika að 
ná langt. Það mikilvægasta er 
að geta lagst á koddann á hverju 

kvöldi vitandi að þú hafir gert þitt allra besta,“ sagði Jackson í viðtali 
við Fréttablaðið í gærmorgun.

„Það bjuggu 2,5 milljónir manna í Wales þegar ég var upp á mitt 
besta, en ég hugsaði alltaf að það þyrfti einhver að vera sá besti og af 
hverju ekki ég? Það verður að vera einhver!“

Þótt Jackson hafi sjálfur verið mjög hæfileikaríkur og æft stíft þá er 
hann fastur á því að fólk verði að láta sig dreyma um að afreka stóra 
hluti.

„Þú verður alltaf að halda draumnum á lífi því draumarnir halda 
þér einbeittum. Hvort sem þú vilt verða heimsmeistari eða eiga lang-
an feril þarftu alltaf að leggja þig allan fram. Þegar ég var ungur 
dreymdi mig alltaf um að ná langt og enn þann dag í dag dreymir mig 
um að gera eitthvað öðruvísi og ná árangri,“ sagði hann.

Þessi magnaði íþróttamaður nýtur lífsins á Íslandi þótt það sé 
aðeins meiri vindur á klakanum en hann bjóst við.

„Þetta hefur verið frábært. Ég er búinn að taka ógrynni mynda. Ég 
las að það væri vindasamt hérna en áttaði mig ekki á hversu vinda-
samt væri,“ sagði Jackson og hló. 

Hann mun fylgjast með frjálsíþróttakeppni Reykjavíkurleikanna 
sem fram fer í Laugardalshöllinni um helgina. - tom

Fólk frá minni lönd-
um getur gleymst 
Margfaldur heims- og Evrópumeistari er á landinu.

HEIMSMETHAFI  Jackson vann ógrynni 
verðlauna á ferlinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

löngu móti, þótt það sé mikilvægt 
að byrja vel. „Við tökum einn leik 
fyrir í einu og stefnum að því að 
bæta okkur í hverjum leik. Við 
erum þó afar vel stemmdir fyrir 
þennan leik gegn Svíum og þó svo 
að við séum nú staddir í Katar 
er tilfinningin sú sama og alltaf 
fyrir stórmót. Það er bara gott að 
undirbúningurinn er að baki og 
að alvaran er loksins að fara að 
byrja.“

 Ég fékk grjótharða 
dýnu sem ég er mjög 

ánægður með.
Landsliðsmaðurinn Róbert Gunnarsson

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson í Katar
eirikur@frettabladid.is
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

10.00 That’s My Boy 
11.55 The Devil Wears Prada 
13.45 Sense and Sensibility 
16.00 That’s My Boy 
17.55 The Devil Wears Prada 
19.45 Sense and Sensibility 
22.00 The Monuments Men 
23.55 Trust 
01.40 Sarah’s Key 
03.30 The Monuments Men 

08.45  Golfing World 2014
09.35  Inside The PGA Tour 2015
10.00  European Tour 2015
13.00  Inside The PGA Tour 2015
13.25  PGA Tour 2015 - Highlights
14.20  PGA Tour 2015
17.50  European Tour 2015
20.50  PGA Tour 2014
00.00  PGA Tour 2015

18.20 Strákarnir 
18.40 Friends
19.05 2 Broke Girls
19.30 Modern Family 
19.55 Two and a Half Men
20.15 Pressa
21.00 The Following
21.45 Prime Suspect
23.30 It’s Always Sunny in 
Philadelphia 
23.50 Derek
00.15 Fringe
01.00 Pressa
01.45 The Following
02.25 Prime Suspect
04.10 It’s Always Sunny in 
Philadelphia

RÚV kl. 17.50 
HM í handbolta 
karla 2015: 
Svíþjóð – Ísland
Bein útsending frá 
leik Svíþjóðar og 
Íslands á heims-
meistaramótinu í 
handbolta í Katar.

FM957 
kl. 16.00
FM95Blö
Auddi, Steindi 
og Egill undir-
búa helgina 
með sínum 
hætti á 
FM957. 

Ómissandi hluti af góðri helgi

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

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ

VILDI AFNEITA
UPPRUNANUM

Ahd Tamimi flúði 
til Íslands frá Palest-
ínu ásamt fjöl-
skyldu sinni á unga 
aldri. Hann þráði 
að verða Íslend-
ingur en átti erfitt 
uppdráttar í grunn-
skóla vegna eineltis. 
Eftir hryðjuverka-
árásina í New York 
versnaði aðkastið 
til muna en hann 
segir umræðu 
síðustu ára vera til 
góðs. 

Stórkostlegt að vera amma

Siv Friðleifsdóttir fer fyrir velferðarvaktinni sem 
vinnur gegn sárafátækt á Íslandi. Hún segist ekki 
vera upptekin af fortíðinni og að ömmuhlutverkið 
hafi gert hana að betri manneskju.  

Hrifin af þjóðlegum gripum 

Helga Guðrún Friðriksdóttir 
skartgripahönnuður sýnir 
sína eftirlætis staði og 

hluti á heimili sínu.  
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Í KVÖLD

07.00 Dóra könnuður  07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Rasmus Klumpur og félagar   08.00 
Áfram Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveinsson 
 08.45 Elías  08.55 UKI 09.00 Brunabílarnir. 
09.22 Latibær 09.47 Ævintýraferðin  10.00 
Ben 10  10.25 Kalli á þakinu10.47 Tommi 
og Jenni 10.53 Tom and Jerry  11.00 Dóra 
könnuðu 11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 11.45 Doddi litli og Eyrnastór  11.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  12.00 Áfram Diego, 
áfram! 12.24 Svampur Sveinsson 12.45 Elías 
12.55 UKI 13.00 Brunabílarnir  13.22 Latibær 
 13.44 Ævintýraferðin 14.00 Ben 10 14.25 
Kalli á þakinu 14.47 Tommi og Jenni 14.53 
Tom and Jerry  15.00 Dóra könnuður  15.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  15.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  16.00 Áfram Diego, áfram!  16.24 
Svampur Sveinsson  16.45 Elías16.55 UKI 
17.00 Brunabílarnir  17.22 Latibær 17.44 
Ævintýraferðin 18.00 Ben 10  18.25 Kalli á 
þakinu 18.47 Tommi og Jenni 18.53 Tom and 
Jerry 19.00 Strumparnir  20.40 Sögur fyrir 
svefninn  

13.50 HM í handbolta karla 
(Makedónía - Túnis) Bein útsending
15.50 HM í handbolta karla 
(Pólland - Þýskaland) Bein útsending
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 HM-stofan
17.50 HM í handbolta karla 
(Svíþjóð - Ísland) Bein útsending 
20.00 Fréttir
20.20 Íþróttir
20.25 Veðurfréttir
20.35 HM-stofan
21.00 Hraðfréttir
21.25 Útsvar (Rangárþing ytra - Skaga-
fjörður)
22.35 Morgundagurinn er eilífur 
(Tomorrow Never Dies)
00.30 16 húsaraðir
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
15.05 Cheers 
15.30 Family Guy 
15.50 King & Maxwell
16.30 Beauty and the Beast 
17.10 Agents of S.H.I.E.L.D. 
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Generation Cryo  Raunveru-
leikaþættir um 17 ára gamla stúlku, 
Breeanna, sem nýlega hefur komist að 
því að hún er getin með aðstoð sæðis-
gjafa.  Hún heldur í ferð að leita að 15 
hálfsystkinum sínum sem eru öll feðruð 
af sama sæðisgjafanum. 
20.35 Pirates of the Caribbean. 
Dead Man’s Chest 
23.10 The Tonight Show  Spjallþátta-
snillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið 
við keflinu af Jay Leno og stýrir nú 
hinum geysivinsælu þáttum Tonight 
Show þar sem hann hefur slegið öll 
áhorfsmet. Jimmy fær í heimsókn leik-
arann og grínistann Jay Baruchel. Söng-
konan Meghan Trainor, sem hefur gert 
allt vitlaust með lagi sínu „All About 
That Bass“, tekur lagið.
00.00 Betrayal 
00.50 Ironside
01.35 The Tonight Show
02.25 The Tonight Show
03.15 Pepsi MAX tónlist

10.05 Ipswich - Southampton  
11.50 World’s Strongest Man 2014
12.20 ÍR - Þór Þorlákshöfn  
13.55 Spánn - Hvíta-Rússland  (B)
15.20 Ensku bikarmörkin 2015
15.50 Króatía - Austurríki  (B)
17.20 Upprifjun - MD 2014
17.50 Danmörk - Argentína ( B)
19.30 La Liga Report
20.00 HM-þáttur
20.30 Danmörk - Argentína
21.50 Ísland - Svíþjóð  
23.10 HM-þáttur
23.40 Spánn - Hvíta-Rússland
01.00 Króatía - Austurríki  
02.20 UFC Unleashed 2014

10.45 Messan
12.10 WBA - Hull
13.50 Premier League World 2014/15
14.20 Football League Show 2014/15
14.50 Leicester - Aston Villa  
16.35 Man. Utd. - Southampton
18.20 Sunderland - Liverpool  
20.00 Match Pack
20.30 Enska úrvalsdeildin - upphitun
21.00 Messan
21.40 Chelsea - Newcastle  
23.25 Messan  
00.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
00.35 Swansea - West Ham

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Wonder Years
08.30 Drop Dead Diva
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Last Man Standing
10.40 White Collar
11.25 Heimsókn 
11.45 Junior Masterchef Australia
12.35 Nágrannar 
13.00 Friends With Kids 
14.45 The Choice
15.35 Hulk vs.Wolverine 
16.20 Kalli kanína og félagar 
16.45 How I Met Your Mother
17.10 Bold and the Beautiful 
17.32 Nágrannar 
17.57 Simpson-fjölskyldan 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður 
19.20 Simpson-fjölskyldan
19.45 Dodgeball. A True Underdog Story 
21.15 NCIS. New Orleans 
22.00 Louie 
22.25 Unforgiven
00.30 Crisis Point 
02.00 Intruders 
03.35 Friends With Kids
05.20 Simpson-fjölskyldan
05.45 Fréttir og Ísland í dag 

19.00 Raising Hope
19.20 The Carrie Diaries
20.05 Community 3
20.30 American Idol 
21.55 True Blood
22.50 Longmire 
23.35 Raising Hope
23.55 The Carrie Diaries
00.40 Community 3
01.00 American Idol
02.25 True Blood
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

Dodgeball: A True Under-
dog Story
STÖÐ 2 KL. 19.45 Óborganleg gaman-
mynd með Ben Stiller og Vince Vaughn. 
Hér er gert stólpagrín að íþróttamyndum 
þar sem nýja æðið er skotbolti–  íþrótt 
fyrir þá sem ekkert kunna í íþróttum.

Sense and Sensibility
BÍÓSTÖÐIN KL. 19.45 Frábærlega 
vel gerð bíómynd eft ir sögu Jane 
Austen um systurnar Elinor og Mari-
anne sem eru ólíkar mjög. Elinor er 
raunsæ en Marianne tilfi nninganæm 
og fyrirferðarmikil.

Simpson-fj ölskyldan
STÖÐ 2 KL. 19.20 Tuttugasta 
og sjötta og jafnframt nýjasta syrpa 
þessara langlífustu gamanþátta í 
bandarísku sjónvarpi í dag.

20.00 Hrafnaþing21.00 Kling Klang21.30 Eldhús 
meistaranna



HEIÐURSTÓNLEIKAR 
Í HÁSKÓLABÍÓ

28. MARS KL.19:30
Bandaríska hljómsveitin Guns N’ Roses fagnar 30 ára starfs-
afmæli á árinu en hún er ein ástsælasta rokkhljómsveit 
sögunnar og hefur selt tugi milljóna platna um allan heim. 
Meðal þekktustu laga sveitarinnar eru Welcome to the Jungle, 
Sweet Child o’ Mine, Paradise City og November Rain. Það 
verður sannkölluð rokkveisla þegar öll frægustu og bestu lög 
Guns N’ Roses verða flutt á stóra sviði Háskólabíós. Þessu vilt 
þú alls ekki missa af.

Miðasala hefst í dag kl. 12:00 á midi.is.
Miðaverð: 7.990 kr. 

Söngur: Stefán Jakobsson (Dimma), Jenni (Brain Police)
Snorri Snorrason og Arnar Friðriksson
Bakraddir: Erna Hrönn og Stefanía Svavarsdóttir

Hljómsveit:
Gítar: Andri Ívarsson, Einar Þór Jóhannsson og Franz Gunnarsson
Trommur: Þórhallur Stefánsson
Bassi: Jón Svanur Sveinsson
Hljómborð: Valdimar Kristjónsson
Tónlistarstjórn: Þórir Úlfarsson og Franz Gunnarsson
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➜ Rökkurró hefur 
tónleikaferðina á Eurosonic-

hátíðinni í Hollandi. 
Sveitin sendi frá sér sína 

þriðju plötu, Innra, fyrir jól. 

„Ég kem heim degi áður en ég fer 
á svið í Háskólabíói,“ segir söng-
konan Hildur Kristín Stefánsdótt-
ir sem tekur þátt í undankeppni 
Eurovision á næstu vikum. 

Hún er söngkona hljómsveitar-
innar Rökkurróar, sem byrjar í 
dag þriggja vikna tónleikaferðalag 
um Evrópu, og kemur hún heim 
degi áður en hún stígur á svið í 
undankeppni Eurovision. 

„Það er líklegt að við þurfum 
að fá einhvern staðgengil á æfing-
arnar en við ætlum líka mögulega 
að reyna að æfa í gegnum Skype. 
Annars er mikill Eurovision-fíl-
ingur í þessu þar sem ég verð í 
Evrópu,“ segir Hildur Kristín létt í 
lundu. Hópurinn hefur þó nýtt tím-
ann vel hingað til í æfingar og að 
velta sínu atriði fyrir sér.

Hún hefur alltaf verið mikill 
Eurovision-aðdáandi en gerði þó 
ekki ráð fyrir að taka þátt sjálf. 
„Það hefur alltaf verið draumur að 
taka þátt en að sama skapi hef ég 
bara ekkert verið að gera popptón-
list. Ég er í jaðarindíhljómsveit og 
lærði klassík þegar ég var yngri 
þannig að ég gerði ekki ráð fyrir 
að ég myndi taka þátt,“ bætir Hild-
ur Kristín við. 

Hún mun flytja lagið Fjaðrir 
með hóp sem kallar sig Sunday. 
„Við erum hópur af fólki sem 
kemur úr mismunandi listgrein-
um. Í þessari keppni er það oft 
bara þannig að einhver lagahöf-
undur velur einhvern einstakling 
til að flytja lagið. Við sömdum hins 
vegar lagið okkar sjálf og flytjum 
það sjálf. Við erum með danshöf-
und, hana Hildi Ólafsdóttur, og 
pródúserinn Loga Pedró Stefáns-
son með okkur.“ 

Hún segist taka eftir tónlistar-

snobbi á Íslandi gagnvart Euro-
vision. „Það er mikið tónlistar-
snobb á Íslandi og það er bara 
kjánalegt. Eftir að ég sendi lagið 
í Eurovision, þá héldu allir að ég 
væri að grínast. Það er áhuga-
vert að fólk líti á þetta sem grín, 
við vorum alltaf að gera þetta af 
alvöru en fólk trúði þessu ekki,“ 
útskýrir Hildur Kristín. 

Hún nýtur sín í poppinu og getur 
vel hugsað sér að gera meiri popp-
tónlist. „Mér finnst þetta geðveikt 
gaman og mér finnst sértaklega 
gaman að spá í popptónlist núna. 
Það eru margir sem dissa popptón-
list og ég er ósammála þeim, þetta 
er sú tónlistarstefna sem nær til 

breiðasta hópsins og það er frá-
bært að gera tónlist sem nær til 
svo margra. Ég vil að popptón-
list fái það kredit sem hún á skil-
ið,“ segir hún en uppáhalds Euro-
vision-lagið hennar er hið sænska 
Euphoria sem Loreen flutti árið 
2012.  gunnarleo@frettabladid.is

Fær einn dag til að 
æfa fyrir Eurovision
Söngkonan Hildur Kristín Stefánsdóttir tekur þátt í undankeppni Eurovision en 
verður þó á tónleikaferðalagi með hljómsveitinni sinni þangað til daginn fyrir.

HILDUR KRISTÍN STEFÁNSDÓTTIR  Söngkonan úr Rökkurró hefur alltaf verið mikill 
aðdáandi Eurovision-keppninnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég fékk þessa hugmynd fyrst 
sumarið 2008, en þegar ég fékk 
styrk frá atvinnumálum kvenna 
2011 þá fóru hlutirnir að gerast,“ 
segir Edda Kamilla Örnólfsdóttir, 
viðskipta- og heimskautaréttar-
fræðingur og rabarbararæktandi.

Fyrir ofan Hólavatn í Eyjafjarð-
arsveit er Edda með hálfan hekt-
ara þar sem hún ræktar rabarbara 
og fyrir henni er hann ekki bara 
sultuhráefni. „Þetta er snilldar-
hráefni, ódýrt og gott. Flestir 
ímynda sér að það sé bara hægt 
að nota stilkinn í sultur og bökur, 

en ég er að vinna 
í því að láta rann-
saka rótina, hóf-
inn (hvíta hlut-
ann) og blaðið og 
möguleikana sem 
það býður upp á,“ 
segir hún. 

Meðal þess sem 
Edda sér fyrir sér 
að hægt sé að gera 

við rabarbarann er að setja hann í 
niðursuðu og gera hægðalosandi 
te úr rótinni líkt og þekkist í Asíu. 
„Það er nemandi í Háskólanum á 

Akureyri að gera grunnrannsóknir 
á rabarbaranum og hvort sé hægt 
að nýta efni úr honum í snyrtivörur 
þar sem hann hefur bólgueyðandi 
áhrif. Blaðið er líka ríkt af oxal-
sýru og við erum líka að skoða hver 
séu bakteríudrepandi áhrif henn-
ar. Ég sé fyrir mér, ef allt gengur 
upp, rabarbara verksmiðju í Eyja-
firði. Það er auðveldara að rækta 
rabarbara en papriku og í Bret-
landi er hann ræktaður allt árið í 
gróðurhúsi. Hann þarf ekki tilbú-
inn áburð og elskar hrossaskít,“ 
segir Edda.  -  asi

Sér fyrir sér rabarbaraverksmiðju í Eyjafi rði
Edda Kamilla Örnólfsdóttir skoðar rabarbarann og fj ölbreytileika hans.

EDDA KAMILLA 
ÖRNÓLFSDÓTTIR

RABARBARI  Edda Kamilla er með rab-
arbaraplöntur í glugganum hjá sér. 

„Það er lagið 4 með Aphex Twin. 
Það startar mínum föstudegi ansi 
vel.“
Árni Grétar Jóhannesson, Futuregrapher og 
annar stofnenda Möller Records.

FÖSTUDAGSLAGIÐ

Magni Þorsteinsson og Hugrún 
Árnadóttir, eigendur tískuverslun-
arinnar KronKron, hittu stjörnurn-
ar Ginu Rodriguez, sem fékk Gol-
den Globe-verðlaun fyrir hlutverk 
sitt í þáttunum Jane the Virgin, 
og breska leikarann Colin Firth, á 
Golden Globe-hátíðinni á dögunum. 
Firth sagðist kannast við merkið 
og hafa heyrt um það áður. 

„Þetta er enn eitt ævin-
týrið sem við erum lent í sem 
er að leiða okkur á spennandi 
slóðir. Þetta var frábær 
ferð og alveg ómetan leg 
fyrir kynningu Kron by 
Kronkron í Bandaríkj-
unum, alveg ótrúleg við-
brögð og tækifæri sem 
við erum þarna að detta 
um,“ segir Magni. „Þetta 
eru dásamleg viðbrögð og 
svo frábært hvað þessar 
„stjörnur“ hrífast af okkar 
hönnun og eru allar af vilja 
gerðar til að leggja sitt 

Hittu Colin Firth á Golden Globe
Kron by Kronkron heldur áfram að slá í gegn hjá stjörnunum í Hollywood.

ÞAKKLÁT 
 Magni og 
Hugrún eru 
afar þakklát 
fyrir góð við-
brögð erlendra 
stjarna við 
hönnun þeirra.  

af mörkum til að kynna 
okkur í Bandaríkjunum. 
Það er ansi sterkt tengsla-
net að myndast þar fyrir 
okkur,“ bætir Hugrún 
við.

 Þau komu fram í 
beinni útsendingu hjá 
sjónvarpsstöðinni NBC 
fjórum sinnum. „Þetta er 

svakalega dýrmæt auglýs-

ing fyrir okkur og við erum svaka-
lega þakklát fyrir þetta. Þetta virð-
ist vera að vinda upp á sig og því er 
úr ansi miklu að vinna í kjölfarið,“ 
segir hún.

 Ekki er víst hvort sams konar 
kynning verður á Óskarsverð-
launahátíðinni sem verður haldin 
í næsta mánuði, en fyrirkomulagið 
þar er annað en tíðkast til dæmis á 
Golden Globe.  - asi
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Guðjón Valur: Heilsa stráksins míns 
mikilvægari en handbolti

2 „Ég tel mig ekki hafa verið á ofsa-
hraða“

3 Ferðu allt of oft  í sturtu? 
4 156 af 157 læknanemum fengu 

hæstu mögulegu einkunn
5 Guðjón Valur í pitsurnar
6 Múlakaffi   hagnaðist um tæpar 140 

milljónir króna

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 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

SÍÐUMÚLA 2 SÍMI 568 9090 • www.sm.is

ÚTSALA

AFSLÁTTUR
80%
ALLT AÐ

Desplat vann með Sólveigu
Frakkinn Alexandre Desplat er eitt 
þeirra þriggja tónskálda sem munu 
etja kappi við Jóhann Jóhannsson á 
Óskarsverðlaunahátíðinni í febrúar. 
Desplat var í gær tilnefndur fyrir 
bestu tónlistina í tveimur myndum, 
The Grand Budapest Hotel og The 
Imitation Game og hefur því sam-
anlagt átta sinnum verið tilnefndur 
til Óskarsins á farsælum ferli sínum. 
Ekki vita þó allir að hann hefur 
komið við sögu í íslenskri kvikmynda-
gerð því hann samdi tónlistina við 
myndina Stormviðri í 
leikstjórn Sólveigar 
Anspach sem kom 
út 2003. Fjórum 
árum síðar hlaut 
Desplat sína fyrstu 
Óskarstilnefningu, 
fyrir The Queen. 
 - fb

Fékk bjór hjá borgarstjóra
Tónlistarmaðurinn Unnsteinn 
Manuel Stefánsson er um þessar 
mundir staddur í Groningen í 
Hollandi. Þar fer fram tónlistarráð-
stefnan Eurosonic og skipar Ísland 
þar sérstakan heiðurssess. Af þeim 
sökum eru Ragnheiður Elín Árna-
dóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 

og Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri einnig 
á staðnum. Unn-
steinn, sem kemur 
ekki fram á hátíðinni 
heldur vinnur að 

heimildarmyndargerð 
fyrir ÚTÓN, birti á 

Instagram-síðu 
sinni mynd 
af bjór-
flösku sem 
er sérstak-
lega merkt 
Degi B. en 
ekki fylgir 
sögunni 
hvernig 
honum 
áskotnaðist 
hún.  - jóe

Mest lesið
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